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Hyrje
Objekti i këtij SNA-je

1. Ky Standard Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) trajton përgjegjësinë e audituesit 
për të formuar një opinion mbi pasqyrat financiare. Ai, gjithashtu, merret me 
formulimin dhe përmbajtjen e raportit të audituesit që lëshohet në përfundim 
të auditimit të pasqyrave financiare.

2. SNA 7011 trajton përgjegjësinë e audituesit për të komunikuar çështjet 
kryesore të auditimit në raportin e audituesit. SNA 7052 (i rishikuar) dhe SNA 
7063 (i rishikuar) trajtojnë ndikimin në formën dhe në përmbajtjen e raportit të 
audituesit, kur audituesi në raportin e tij, shpreh një opinion të modifikuar ose 
përfshin një paragraf që Thekson një Çështje apo një paragraf për Çështje të 
Tjera. SNA të tjera përmbajnë gjithashtu, kërkesa të raportimit që zbatohen kur 
lëshohet raporti i audituesit. 

3. Ky SNA zbatohet për auditimin e një pakete të plotë të pasqyrave financiare 
të përgatitura për qëllime të përgjithshme dhe është shkruar në këtë kontekst. 
SNA 8004 trajton vlerësimet e veçanta që bëhen ne rastet kur pasqyrat financiare 
përgatiten në përputhje me një kuadër për qëllime të veçanta. SNA 8055 trajton 
vlerësimet e veçanta që lidhen me një auditim të një pasqyre financiare të 
vetme ose të një elementi, llogarie, apo zëri specifik të një pasqyre financiare. 
Ky SNA zbatohet gjithashtu, edhe në auditime për të cilat zbatohet SNA 800 
ose SNA 805.

4. Kërkesat e këtij SNA-je synojnë të trajtojnë një ekuilibër të përshtatshëm 
ndërmjet nevojës për qëndrueshmëri dhe krahasueshmëri për audituesin 
që raporton në nivel global dhe nevojës për të rritur vlerën e raportimit të 
audituesit, duke e bërë informacionin që paraqitet në raportin e audituesit më 
të përshtatshëm për përdoruesit. Ky SNA ndihmon për të patur qëndrueshmëri 
në raportin e audituesit, por pranon gjithashtu, nevojën për fleksibilitet për t’ju 
përshtatur rrethanave të veçanta në juridiksione të caktuara. Qëndrueshmëria 
në raportin e audituesit, kur auditimi është kryer në përputhje me SNA-të, rrit 
besueshmërinë në tregun global duke i bërë shumë më lehtë të identifikueshme 
ato auditime që janë kryer në përputhje me standardet e njohura globalisht. Ajo, 

1  SNA 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit të Pavarur
2  SNA 705 (I rishikuar), Modifikimet e Opinionit në Raportin e Audituesit të Pavarur
3 SNA 706 (I rishikuar), Paragrafët që Theksojnë Çështjen dhe Paragrafët për Çështje të 

Tjera në Raportin e Audituesit të Pavarur
4 SNA 800, Konsiderata të Veçanta – Auditimet e Pasqyrave Financiare të Përgatitura sipas 

Kuadrove për Qëllime Specifike
5 SNA 805, Konsiderata të Veçanta – Auditimet e Pasqyrave Financiare të Vetme dhe 

Elementëve, Llogarive ose Zërave të Veçantë të një Pasqyre Financiare
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gjithashtu, ndihmon në rritjen e nivelit të të kuptuarit nga ana e përdoruesve 
dhe në identifikimin e rasteve të pazakonta kur ato ndodhin. 

Hyrja në Fuqi

5. Ky SNA hyn në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare për periudhat që 
përfundojnë me datën 15 Dhjetor 2016 ose pas kësaj date.

Objektivat
6. Objektivat e audituesit janë:

(a)  Të formojë një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar mbi një vlerësim 
të konkluzioneve të nxjerra nga evidenca e auditimit e siguruar; dhe

(b)  Të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një raporti me shkrim.

Përkufizimet
7. Për qëllimet e SNA-ve, termat në vijim kanë kuptimet e  mëposhtme:

(a)  Pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme – Pasqyrat financiare të 
përgatitura sipas një kuadri për qëllime të përgjithshme.

(b)  Kuadri për qëllime të përgjithshme - Një kuadër i raportimit financiar 
që synon të plotësojë nevojat për informacion financiar të një numri të 
gjerë përdoruesish. Kuadri i raportimit financiar mund të jetë një kuadër i 
paraqitjes së drejtë ose një kuadër i pajtueshmërisë. 

Termi “kuadër i paraqitjes së drejtë” përdoret për t`ju referuar një kuadri të 
raportimit financiar që kërkon pajtueshmërinë me kërkesat e kuadrit dhe:

(i) Pranon në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, se për të 
arritur paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare, mund të 
nevojitet që drejtimi të japë informacione shpjeguese përtej atyre 
që kërkohen në mënyrë të specifikuar nga kuadri; ose

(ii) Pranon në mënyrë të drejtpërdrejtë, se mund të nevojitet që 
drejtimi të devijojë nga kërkesat e kuadrit për të arritur paraqitjen 
e drejtë të pasqyrave financiare. Këto devijime parashikohet të 
bëhen vetëm në raste ekstremisht të rralla.

Termi “kuadër i pajtueshmërisë” është përdorur për t`ju referuar një kuadri të 
raportimit financiar që kërkon pajtueshmërinë me kërkesat e kuadrit, por nuk 
përmban pohimet e dhëna në pikat (i) ose (ii) sa më sipër6.

6 SNA 200, Objektivat e Përgjithshme të Audituesit të Pavarur dhe Kryerja e një Auditimi në 
Pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, paragrafi 13(a)
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(c)  Opinion i pamodifikuar – Opinioni i shprehur nga audituesi kur ai arrin 
në përfundimin se pasqyrat financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet 
materiale, në pajtim me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar.7

8. Referenca në këtë SNA për “pasqyrat financiare”, nënkupton “një paketë 
të plotë të pasqyrave financiare të përgatitura për qëllime të përgjithshme, 
përfshirë shënimet përkatëse8”. Shënimet përkatëse si rregull përfshijnë një 
përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme dhe informacione të 
tjera shpjeguese. Kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar 
përcaktojnë formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare si edhe atë çfarë 
është një paketë e plotë e pasqyrave financiare.

9. Referenca në këtë SNA për “Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar” 
nënkupton Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF-të) 
të publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe 
referenca për “Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin 
Publik”, nënkupton Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin 
Publik (SNKSP-të) të publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit për Sektorin Publik. 

Kërkesat
Formimi i një Opinioni mbi Pasqyrat Financiare

10. Audituesi duhet të formojë një opinion nëse pasqyrat financiare janë përgatitur, 
në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit financiar.9,10

11. Në mënyrë që të formojë opinionin, audituesi duhet të arrijë në përfundimin 
nëse ai ka arritur sigurinë e arsyeshme për faktin që pasqyrat financiare në 
tërësinë e tyre, nuk kanë anomali materiale, qoftë kjo për shkak të mashtrimit 
apo të gabimit. Ky konkluzion duhet të ketë parasysh:

a)  Konkluzionin e audituesit, në përputhje me SNA 330, nëse është siguruar 
evidenca e mjaftueshme dhe e përshtatshme e auditimit;11

7 Paragrafët 25-26 kanë të bëjnë me frazat e përdorura për të shprehur këtë opinion në rastin 
e një kuadri të paraqitjes së drejtë dhe respektivisht të një kuadri të pajtueshmërisë.

8 SNA 200, Objektivat e Përgjithshme të Audituesit të Pavarur dhe Kryerja e një Auditimi në 
Pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, pargrafi 13(f) përcakton përmbajtjen e 
pasqyrave financiare.

9 SNA 200, paragrafi 11
10 Paragrafët 25-26 kanë të bëjnë me frazat e përdorura për të shprehur këtë opinion në rastin 

e një kuadri të paraqitjes së drejtë dhe respektivisht të një kuadri të pajtueshmërisë.
11 SNA 330, Reagimet e Audituesit ndaj Rreziqeve të Vlerësuara, paragrafi 26
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b)  Konkluzionin e audituesit, në përputhje me SNA 450, nëse anomalitë e 
pakorrigjuara janë materiale, individualisht apo së bashku;12 dhe

c)  Vlerësimet e kërkuara nga paragrafët 12-15.

12. Audituesi do të vlerësojë nëse pasqyrat financiare janë përgatitur, në të gjitha 
aspektet materiale, në përputhje me kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të 
raportimit financiar. Ky vlerësim duhet të përfshijë marrjen në konsideratë të 
aspekteve cilësore të praktikave kontabël të entitetit, përfshirë edhe tregues të 
paragjykimeve të mundshme në gjykimet e drejtimit. (Ref: Para.A1-A3)

13. Në mënyrë të veçantë, audituesi do të vlerësojë, nëse në dritën e kërkesave të 
kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar:

(a)  Pasqyrat financiare shpjegojnë në mënyrë të mjaftueshme politikat e 
rëndësishme kontabël të zgjedhura dhe të zbatuara. Kur bën këtë vlerësim, 
audituesi duhet të marrë në konsideratë përshtatshmërinë e politikave 
kontabël ndaj entitetit, dhe faktin nëse ato janë përgatitur në mënyrë të 
kuptueshme; (Ref: Para. A4)

(b)  Politikat kontabël të zgjedhura dhe të zbatuara janë në përputhje me 
kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar dhe janë të përshtatshme;

(c)  Çmuarjet kontabël të bëra nga drejtimi janë të arsyeshme;

(d)  Informacioni i paraqitur në pasqyrat financiare është i përshtatshëm, i 
besueshëm, i krahasueshëm dhe i kuptueshëm. Në bërjen e këtij vlerësimi 
audituesi duhet të marrë në konsideratë nëse: 

•	 Informacioni që duhej të ishte përfshirë, është përfshirë, dhe nëse ky 
informacion është klasifikuar, grupuar apo ç`grupuar (detajuar) dhe 
etiketuar (karakterizuar) siç duhet.

•	 Paraqitja e përgjithshme e pasqyrave financiare është kompromen-
tuar me përfshirjen e informacionit që nuk është i përshtatshëm ose 
që nuk lejon një kuptueshmëri të saktë të çështjeve të paraqitura. 
(Ref: Para. A5)

(e)  Pasqyrat financiare japin informacione shpjeguese të mjaftueshme, të 
cilat bëjnë të mundur që përdoruesit e synuar të kuptojnë ndikimin e 
transaksioneve dhe të ngjarjeve materiale në informacionin e përcjellë në 
pasqyrat financiare; dhe (Ref: Para. A6)

(f)  Terminologjia e përdorur në pasqyrat financiare, përfshirë titullin e secilës 
pasqyrë financiare, është e përshtatshme.

14. Kur pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me një kuadër të paraqitjes 
së drejtë, vlerësimi i kërkuar nga paragrafët 12-13 do të përfshijë gjithashtu, 

12 SNA 450, Vlerësimi i Anomalive të Identifikuara gjatë Auditimit, paragrafi 11
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edhe faktin nëse pasqyrat financiare arrijnë një paraqitje të drejtë. Vlerësimi 
i audituesit përsa i përket faktit nëse pasqyrat financiare arrijnë paraqitjen e 
drejtë duhet të përfshijë marrjen në konsideratë të:

(a)  Paraqitjes së përgjithshme, strukturës dhe përmbajtjes së pasqyrave 
financiare; dhe

(b)  Faktit nëse pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe ngjarjet 
mbështetëse në një mënyrë të atillë që arrihet paraqitja e drejtë.

15. Audituesi duhet të vlerësojë nëse pasqyrat financiare në mënyrë të përshtatshme 
i referohen ose përshkruajnë kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar. 
(Ref: Para. A10-A15)

Forma e Opinionit

16. Audituesi do të shprehë një opinion të pamodifikuar kur ai arrin në përfundimin 
se pasqyrat financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në 
përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar.

17. Nëse audituesi:

(a)  Arrin në përfundimin se, bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, 
pasqyrat financiare në tërësi, nuk janë pa anomali materiale; ose

(b)  Nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të auditimit për të 
arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi, nuk kanë anomali 
materiale,

audituesi do të modifikojë opinionin në raportin e tij në përputhje me SNA 705 
(i rishikuar).

18. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me kërkesat e një kuadri të 
paraqitjes së drejtë nuk arrijnë një paraqitje të drejtë, audituesi duhet të diskutojë 
çështjen me drejtimin dhe në varësi nga kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të 
raportimit financiar dhe të mënyrës se si çështja është zgjidhur, do të përcaktojë 
nëse duhet të modifikojë opinionin në raportin e tij në përputhje me SNA 705 (i 
rishikuar). (Ref: Para. A16)

19. Kur pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me një kuadër të 
pajtueshmërisë, audituesi nuk ka nevoje të vlerësojë nëse pasqyrat financiare 
arrijnë paraqitjen e drejtë. Megjithatë, nëse në rrethana jashtëzakonisht të rralla, 
audituesi arrin në përfundimin se këto pasqyra financiare janë çorientuese, 
audituesi duhet të diskutojë çështjen me drejtimin dhe, në varësi se si ajo 
zgjidhet, duhet të përcaktojë nëse dhe si do ta komunikojë atë në raportin e 
audituesit. (Ref: Para. A17)
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Raporti i Audituesit

20. Raporti i audituesit duhet të jetë në formë të shkruar. (Ref: Para. A18-A19)

Raporti i Audituesit për Auditimet e Kryera në Përputhje me Standardet Ndërkombëtare 
të Auditimit.

Titulli

21. Raporti i audituesit duhet të ketë një titull, i cili në mënyrë të qartë tregon që 
raporti është i një audituesi të pavarur. (Ref: Para. A20)

Marrësi 

22. Raporti i audituesit duhet të adresohet, siç kërkohet, bazuar në rrethanat e 
angazhimit. (Ref: Para.A21)

Opinioni i Audituesit

23. Seksioni i parë i raportit të audituesit duhet të përfshijë opinionin e audituesit 
dhe do të ketë titullin “Opinioni”. 

24. Seksioni i Opinionit në raportin e audituesit, gjithashtu do të:

(a)  Identifikojë entitetin, pasqyrat financiare të të cilit janë audituar;

(b)  Deklarojë që pasqyrat financiare janë audituar;

(c)  Identifikojë titullin e secilës pasqyrë, që përfshihet në pasqyrat financiare;

(d) Referohet tek shënimet shpjeguese, përfshirë përmbledhjen e politikave 
kontabël më të rëndësishme; dhe

(e)  Specifikojë datën ose periudhën e mbuluar nga secila pasqyrë financiare 
që përfshihet në pasqyrat financiare. (Ref: Para. A22-A23)

25. Kur shpreh një opinion pa rezervë mbi pasqyrat financiare të përgatitura në 
përputhje me një kuadër të paraqitjes së drejtë, opinioni i audituesit, përveç 
rasteve nëse kërkohet ndryshe me ligj ose rregullore, duhet të përdorë një nga 
shprehjet e mëposhtme, të cilat konsiderohen të barazvlefshme:

(a)  Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin në 
mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, ... në përputhje me 
[kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar]; ose

(b)  Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur japin një pamje 
të drejtë dhe të vërtetë të ... në përputhje me [kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit financiar]. (Ref: Para. A24-A31)

26. Kur shpreh një opinion pa rezervë mbi pasqyrat financiare të përgatitura në 
përputhje me një kuadër të pajtueshmërisë, opinioni i audituesit do të jetë që 
pasqyrat financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje 
me [kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar]. (Ref: Para. A26-A31)
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27. Nëse referenca ne kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar në opinionin 
e audituesit nuk janë SNRF-të të publikuara nga Bordi i Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit ose SNKSP-të të publikuara nga Bordi i 
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik, opinioni i 
audituesit duhet të identifikojë juridiksionin e origjinës së kuadrit.

Baza për Opinionin

28. Raporti i audituesit duhet të përfshijë një seksion, që vijon direkt pas seksionit 
të Opinionit, me titullin “Baza për Opinionin”, që: (Ref: Para. A32)

(a)  Të shprehë se auditimi është kryer në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Auditimit; (Ref: Para. A33)

(b)  T’i referohet seksionit të raportit të audituesit, i cili përshkruan 
përgjegjësitë e audituesit sipas SNA-ve;

(c)  Të përfshijë një deklaratë se audituesi është i pavarur nga entiteti në 
pajtim me kërkesat etike përkatëse që kanë të bëjnë me auditimin, dhe 
se ai ka përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në pajtim me këto kërkesa. 
Deklarata duhet të identifikojë juridiksionin e origjinës së kërkesave 
përkatëse etike ose duhet t’i referohet Kodit të Etikës për Profesionistët 
Kontabël të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për 
Profesionistët Kontabël (Kodi i BSNEPK); dhe (Ref: Para. A34-A39)

(d)  Të shprehë nëse audituesi beson se evidenca e auditimit e marrë nga ai, 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të shërbyer si nje bazë për 
opinionin e audituesit.

Vijimësia

29. Kur është e zbatueshme, audituesi duhet të raportojë në pajtim me SNA 570 (i 
rishikuar). 13

Çështjet Kryesore të Auditimit

30. Për auditimet e paketave të plota të pasqyrave financiare për qëllime të 
përgjithshme të entiteteve të listuara, audituesi duhet të komunikojë çështjet 
kryesore të auditimit në raportin e audituesit në përputhje me SNA 701.

31. Kur audituesi kërkohet nga ligji ose rregullat ose kur vendos të komunikojë 
çështjet kryesore të auditimit në raportin e audituesit, ai duhet ta bëjë këtë gjë 
në pajtim me SNA 701. (Ref: Para. A40-A42)

Informacioni tjetër

32. Kur është e zbatueshme, audituesi duhet të raportojë në pajtim me SNA 720 
(i rishikuar).

13 SNA 570 (i rishikuar), Vijimësia, paragrafët 21-23
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Përgjegjësitë për Pasqyrat Financiare
33. Raporti i audituesit do të përfshijë një seksion me titull “Përgjegjësitë e 

Drejtimit për Pasqyrat Financiare”. Audituesi do të përdorë termin që është i 
përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor në juridiksionin e caktuar dhe nuk 
është nevoja t`i referohet në mënyrë specifike “drejtimit”. Në disa juridiksione, 
referenca e përshtatshme mund të jetë për personat e ngarkuar me qeverisjen 
(Ref: Para. A44). 

34. Ky seksion i raportit të audituesit duhet të përshkruajë përgjegjësinë e drejtimit 
për: (Ref: A45-A48)
(a)  Përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin e zbatueshëm 

të raportimit financiar dhe për vendosjen e zbatimin e atyre kontrolleve 
të brendshëm, që ai i konsideron të nevojshëm për të bërë të mundur 
përgatitjen e pasqyrave financiare pa anomali materiale për shkak të 
mashtrimit apo gabimit.

(b) Vlerësimin e aftësisë së entitetit për të vijuar veprimtarinë14 dhe nëse 
përdorimi i bazës kontabël të vijimësisë është i përshtatshëm, si dhe në 
dhënien e informacioneve, kur një gjë e tillë është e zbatueshme, për 
çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë. Shpjegimi i përgjegjësisë së 
drejtimit për këtë vlerësim do të përfshijë një përshkrim që tregon se kur 
është i përshtatshem përdorimi i bazës kontabël të vijimësisë (Ref: Para. 
A48).

35. Ky seksion i raportit të audituesit do të identifikojë gjithashtu, personat që janë 
përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar, kur ata që janë 
përgjegjës për një mbikëqyrje të tillë, janë të ndryshëm nga ata që përmbushin 
përgjegjësitë  e përshkruara në paragrafin 34 më sipër. Në këtë rast, titulli i këtij 
seksioni duhet t’i referohet gjithashtu “Personave të Ngarkuar me Qeverisjen” 
ose termit që është i përshtatshëm në juridiksionin përkatës (Ref: Para. A49).

36. Kur pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me një kuadër të paraqitjes 
së drejtë, përshkrimi i përgjegjësive për pasqyrat financiare në raportin 
e audituesit do t’i referohet “përgatitjes dhe paraqitjes së drejtë të këtyre 
pasqyrave financiare” ose “përgatitjes së pasqyrave financiare që japin një 
pamje të vërtetë dhe të drejtë”, cilado qoftë më e përshtatshme sipas rrethanave.

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare
37. Raporti i audituesit do të përfshijë një seksion me titull “Përgjegjësitë e 

Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”.
38. Ky seksion i raportit të audituesit do të:

(a) deklarojë që objektivat e audituesit janë:
i. Të arrijë siguri të arësyeshme për faktin nëse pasqyrat financiare 

ne tërësi, janë pa anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit 
apo gabimit; dhe

14 SNA 570 (I rishikuar), paragrafi 2
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ii. Të lëshojë një raport audituesi që përfshin opinionin e audituesit 
(Ref: Para. A51)

(b)  deklarojë që siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk 
është garanci që një auditim i kryer në pajtim me SNA-të do të zbulojë 
gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston; dhe

(c)  deklarojë që anomalitë mund të ndodhin nga mashtrimi ose gabimi, si 
dhe:

i. Të përshkruajë që ato janë konsideruar materiale, individualisht ose 
së bashku, nëse pritet që ato të ndikojnë në mënyrë të arsyeshme në 
vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra mbi bazën e këtyre 
pasqyrave financiare; ose15

ii. Të japë një përkufizim ose përshkrim të materialitetit në pajtim me 
kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar.

39. Me tej, seksioni i Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin e Pasqyrave 
Financiare  në raportin e audituesit do të: (Ref: Para. A50)

(a)  deklarojë se, si pjesë e një e auditimi në pajtim me SNA-të, audituesi 
ushtron gjykimin profesional dhe mban skepticizmin profesional gjatë 
gjithë auditimit; dhe

(b)  përshkruajë një auditim duke deklaruar se përgjegjësitë e audituesit janë:

(i) Të identifikojë dhe te vlerësojë rreziqet e anomalisë materiale të 
pasqyrave financiare, qoftë nga mashtrimi apo gabimi; të hartojë 
dhe kryejë procedura auditimi në përgjigje ndaj këtyre rreziqeve; 
dhe, të marrë evidencë auditimi që është e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin e audituesit. 
Rreziku i moszbulimit të një anomalie materiale si rezultat i 
mashtrimit është më i lartë sesa rreziku që rrjedh nga gabimi, sepse 
mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të fshehta, falsifikime, 
përjashtime të qëllimshme, informacione të deformuara, ose 
anashkalime të kontrolleve të brendshme.

(ii) Të sigurojë njohjen dhe kuptimin per kontrollin e brendshëm 
që lidhet me auditimin, në mënyrë që të përcaktojë procedurat e 
auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat, por jo me qëllimin 
për të shprehur një opinion lidhur me efektivitetin e funksionimit 
të kontrollit të brendshëm të entitetit. Në rrethanat kur audituesi 
ka edhe përgjegjësinë për të shprehur një opinion mbi efektivitetin 
e funksionimit të kontrollit të brendshëm në lidhje me auditimin 
e pasqyrave financiare, audituesi do të heqë frazën ku theksohet 

15 SNA 320, Materialiteti në Planifikimin dhe në Kryerjen e një Auditimi, paragrafi 2
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se marrja në konsideratë e kontrollit të brendshëm nga audituesi 
nuk ka si qëllim shprehjen e një opinioni mbi efektivitetin e 
funksionimit të kontrollit të brendshëm

(iii) Të vlerësojë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura, 
arsyeshmërinë e çmuarjeve (vlerësimeve) kontabël dhe 
informacioneve shpjeguese përkatëse të dhëna nga drejtimi.

(iv) Të arrijë në një konkluzion lidhur me përshtatshmërinë e përdorimit 
të bazës kontabël të vijimësisë nga ana e drejtimit dhe, bazuar në 
evidencën e auditimit të siguruar, të vlersojë nëse ekziston një 
pasiguri materiale lidhur me ngjarje ose rrethana të cilat mund 
të hedhin një dyshim të madh për aftësinë e entitetit për të vijuar 
veprimtarinë. Nëse audituesi arrin në konkluzionin se ekziston 
një pasiguri materiale, ai është i detyruar të tërheqë vemendjen në 
raportin e audituesit, lidhur me informacionet shpjeguese përkatëse 
të dhëna në pasyrat financiare ose, nëse këto informacione 
shpjeguese  nuk janë të përshtatshme, të modifikojë opinionin. 
Konkluzionet e audituesit bazohen në evidencën e auditimit të 
marrë deri ne datën e raportit të audituesit. Megjithatë, ngjarje ose 
rrethana të ardhshme mund të bëjnë që entiteti të ndalojë së vijuari 
veprimtarinë.

(v) Kur pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me një kuadër 
të paraqitjes së drejtë, të vlerësojë paraqitjen e përgjithshme, 
strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, përfshirë 
informacionet shpjeguese dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet mbështetëse në një mënyrë të atillë që 
arrihet paraqitja e drejtë.

(c)  Në rastet kur zbatohet SNA 60016, do të përshkruajë më tej përgjegjësitë e 
audituesit në një angazhim auditimi të grupit duke deklaruar se:

(i) Përgjegjësitë e audituesit janë që të sigurojë evidencë auditimi 
të mjaftueshme dhe të përshtatshme në lidhje me informacionin 
financiar të entiteteve ose aktiviteteve të biznesit brenda grupit, për 
të shprehur një opinion mbi pasqyrat financiare të grupit.

(ii) Audituesi është përgjegjës për drejtimin, mbikëqyrjen dhe 
performancën e auditimit të grupit; dhe

(iii) Audituesi mbetet përgjegjësi i vetëm për opinionin e audituesit.

40. Seksioni i i Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare 
gjithashtu do të: (Ref: Para. A50) 

16 SNA 600, Konsiderata të Veçanta – Auditimi i Pasqyrave Financiare të Grupit (Duke 
Përfshirë Punën e Audituesit të Entitetit të Kontrolluar)
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(a) Deklarojë se audituesi komunikon me personat e ngarkuar me qeverisjen, 
midis të tjerash, lidhur me objektin e planifikuar dhe kohën (afatet) e 
auditimit dhe për gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë 
mangësi të rëndësishme në kontrollin e brendshëm që audituesi e 
identifikon gjatë auditimit;

(b) Për auditimet e pasqyrave financiare të entiteteve të listuara, të deklarojë 
që audituesi i ka dhënë personave të ngarkuar me qeverisjen një deklaratë 
ku thuhet që audituesi ka zbatuar kërkesat etike përkatëse lidhur me 
pavarësinë dhe u ka komunikuar atyre të gjitha marrëdhëniet dhe çështje 
të tjera, që mendohet se në mënyrë të arsyeshme mund të kenë ndikim në 
pavarësinë e audituesit, dhe aty ku është e zbatueshme, masat mbrojtëse 
përkatëse; dhe

(c) Për auditimet e pasqyrave financiare të entiteteve të listuara dhe entiteteve 
të tjera për të cilat do të komunikohen çështjet kryesore të auditimit në 
përputhje me SNA 701, të deklarojë se nga çështjet e komunikuara me 
personat e ngarkuar me qeverisjen, audituesi përcakton ato çështje që kanë 
qenë më të rëndësishme në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës 
aktuale dhe që për këtë arsye janë çështjet kryesore të auditimit. Audituesi 
i përshkruan këto çështje në raportin e audituesit me përjashtim të rastit 
kur ligji ose rregullat ndalojnë bërjen publike të çështjes ose kur, në raste 
jashtëzakonisht të rralla, audituesi vendos që çështja të mos komunikohet 
në raportin e audituesit, pasi pasojat negative te komunikimit, pritet në 
mënyrë të konsiderueshme të tejkalojnë përfitimet që ka interesi publik nga 
ky komunikim. (Ref: Para. A53) 

Vendndodhja e përshkrimit të përgjegjësive të audituesit për auditimin e 
pasqyrave financiare

41. Përshkrimi i përgjegjësive të audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 
siç kërkohet nga paragrafët 39-40 do të përfshihet: (Ref: Para. A54)
(a) Brenda trupit të raportit të audituesit;
(b) Brenda një shtojce të raportit të audituesit, rast në të cilin raporti i 

audituesit duhet të përfshijë një referencë të vendndodhjes së shtojcës; 
ose (Ref: Para. A54-A55)

(c) Me një referencë specifike brenda raportit të audituesit për vendndodhjen 
e një përshkrimi të tillë në faqen e web-it të autoritetit të përshtatshëm, 
kur ligji, rregullat ose standardet kombëtare të auditimit në mënyrë të 
shprehur qartë lejojnë që audituesi të veprojë në këtë mënyrë. (Ref: Para. 
A54, A56-A57)

42. Kur audituesi i referohet një përshkrimi të përgjegjësive të audituesit të 
dhëna në një faqe interneti të një autoriteti të përshtatshëm, audituesi duhet 
të përcaktojë se një përshkrim i tillë trajton, dhe nuk është në kundërshtim me 
kërkesat në paragrafët 39-40 të këtij SNA-je. (Ref: Para. A56)
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Përgjegjësi të Tjera të Raportimit

43. Nëse audituesi trajton përgjegjësitë e tjera të raportimit në raportin e audituesit 
mbi pasqyrat financiare, të cilat janë përgjegjësi shtesë, përveç përgjegjësive të 
audituesit sipas SNA-ve, këto përgjegjësi të tjera të raportimit do të trajtohen 
në një seksion të veçantë në raportin e audituesit, që titullohet “Raport mbi 
Kërkesat e Tjera Ligjore dhe Rregullatore” apo përndryshe, në përshtatje me 
përmbajtjen e seksionit, përveç nëse kur këto përgjegjësi të tjera raportimi 
trajtojnë të njëjtat çështje si ato të paraqitura në përgjegjësitë e raportimit që 
kërkohen nga SNA-të, rast në të cilin përgjegjësitë e tjera të raportimit mund 
të paraqiten në të njëjtin seksion me atë të elementeve të raportimit përkatës të 
kërkuar nga SNA-të. (Ref: Para. A58-A60)

44. Nëse përgjegjësitë e tjera të raportimit paraqiten në të njëjtin seksion me 
elementët përkatës të raportimit të kërkuar nga SNA-të, raporti i audituesit 
duhet të diferencojë në mënyrë të qartë përgjegjësitë e tjera të raportimit nga 
ato të kërkuara nga SNA-të. (Ref: Para. A60)

45. Nëse raporti i audituesit përmban një seksion të veçantë që trajton përgjegjësitë 
e tjera të raportimit, kërkesat në paragrafet 21-40 të këtij SNA-je duhet 
të përfshihen nën një seksion me titull “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave 
Financiare”. “Raporti mbi Kërkesat e Tjera Ligjore dhe Rregullatore” do të 
ndjekë “Raportin mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare”. (Ref: Para. A60)

Emri i ortakut të Angazhimit

46. Emri i ortakut të angazhimit do të përfshihet në raportin e audituesit për 
auditimet e paketave të plota të pasqyrave financiare për qëllime të përgjithshme 
të entiteteve të listuara, me përjashtim kur, në raste të rralla, përfshirja e emrit 
pritet në mënyrë të arsyeshme të çojë në një kërcënim të konsiderueshëm 
të sigurisë personale. Në rastet e rralla, kur audituesi parashikon të mos e 
përfshijë emrin e ortakut të angazhimit në raportin e auditimit, audituesi duhet 
ta diskutojë këtë fakt me personat e ngarkuar me qeverisjen, për t’i informuar 
ata për vlerësimin që audituesi ka bërë për mundësinë dhe seriozitetin e një 
kërcënimi të konsiderueshëm të sigurisë personale.

Nënshkrimi i Audituesit
47. Raporti i audituesit do të jete i nënshkruar (firmosur). (Ref: Para. A64-A5)

Adresa e Audituesit
48. Raporti do të japë vendndodhjen në shtetin apo juridiksionin ku audituesi 

ushtron profesionin e tij.

Data e Raportit të Audituesit
49. Audituesi do të datojë raportin mbi pasqyrat financiare jo më herët se data në 

të cilën audituesi ka marrë evidencën e mjaftueshme dhe të përshtatshme të 
auditimit, mbi bazën e së cilës është shprehur opinioni mbi pasqyrat financiare, 
përfshirë edhe evidencën që tregon se: (Ref: Para. A66-A41)
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(a)  Janë përgatitur të gjitha pasqyrat që përbëjnë paketën e pasqyrave 
financiare, përfshirë shënimet shpjeguese përkatëse; dhe

(b)  Personat që kanë autoritetin e njohur kanë pohuar se kanë marrë 
përgjegjësinë për këto pasqyra financiare.

Raporti i Audituesit i Përshkruar nga Ligji apo Rregullat

50. Nëse audituesit i kërkohet sipas ligjit apo rregullave të një juridiksioni të 
veçantë, që të përdorë një paraqitje apo formulim të veçantë të raportit të 
audituesit, ky raport do t’i referohet Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 
vetëm nëse raporti i audituesit përfshin, të paktën, secilin nga elementët e 
mëposhtëm: (Ref: Para. A70-A71)

(a)  Një titull.

(b)  Një adresë, siç kërkohet nga rrethanat e angazhimit.

(c)  Një seksion të Opinionit, që përmban një shprehje të opinionit mbi 
pasqyrat financiare dhe një referencë për kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit financiar të përdorur për të përgatitur pasqyrat financiare 
(përfshirë identifikimin e juridiksionit të origjinës së kuadrit të raportimit 
financiar, që nuk janë Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 
ose Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik, shiko 
paragrafin 27).

(d)  Një identifikim të pasqyrave financiare që janë audituar.

(e)  Një deklaratë që audituesi është i pavarur nga entiteti në përputhje 
me kërkesat etike përkatëse që kanë të bëjnë me auditimin, dhe që ka 
përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. 
Deklarata duhet të identifikojë juridiksionin e origjinës së kërkesave etike 
përkatëse ose duhet  t’i referohet Kodit të BSNEPK.

(f)  Kur është e zbatueshme, një seksion që trajton, dhe që nuk është në 
kundërshtim me kërkesat raportuese të dhëna në paragrafin 22 të SNA 
570 (i rishikuar).

(g)  Kur është e zbatueshme, një seksion për Bazën për Opinionin me Rezervë 
(ose Kundër) që trajton dhe që nuk është në kundërshtim me kërkesat 
raportuese të dhëna në paragrafin 23 të SNA 570 (i rishikuar).

(h)  Kur është e zbatueshme, një seksion që përfshin informacionin e kërkuar 
nga SNA 701, ose informacion shtesë lidhur me auditimin që kërkohet 
nga ligji ose rregullat dhe që trajton, e që nuk është në kundërshtim me 
kërkesat raportuese të këtij SNA-je.17 (Ref: Para. A72-A75)

(i)  Kur është e zbatueshme, një seksion që trajton kërkesat raportuese të 
dhëna në paragrafin 24 të SNA 720 (i rishikuar).

17 SNA 701, paragrafët 11-16
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(j)  Një përshkrim të përgjegjësive të drejtimit për përgatitjen e pasqyrave 
financiare dhe një identifikim të personave përgjegjës për mbikëqyrjen e 
procesit të raportimit financiar që trajton, dhe që nuk është në kundërshtim 
me, kërkesat raportuese në paragrafët 33-36.

(k)  Një referencë ndaj Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe ligjit ose 
rregullave, dhe një përshkrim të përgjegjësive të audituesit për një auditim 
të pasqyrave financiare që trajton, dhe që nuk është në kundërshtim me, 
kërkesat raportuese në paragrafët 37-40. (Ref: Para. A50-A53)

(l)  Për auditimet e paketave të plota të pasqyrave financiare për qëllime 
të përgjithshme të entiteteve të listuara, emrin e ortakut të angazhimit, 
përveç nëse, kur në raste të rralla, një informacion i tillë pritet në mënyrë 
të arsyeshme të çojë në një kërcënim të konsiderueshëm të sigurisë 
personale.  

(m)  Nënshkrimin e audituesit.

(n)  Adresën e audituesit.

(o)  Datën e raportit të audituesit.

Raporti i Audituesit për Auditimet e Kryera në Përputhje si me Standardet e Auditimit 
të një Juridiksioni të Caktuar ashtu edhe me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

51. Një audituesi mund t’i kërkohet të kryejë një auditim në përputhje me 
standardet e auditimit të një juridiksioni të veçantë (“standardet kombëtare të 
auditimit”), por përveç kësaj, mund t’i kërkohet të veprojë edhe në pajtueshmëri 
me SNA-të, në kryerjen e auditimit. Në një rast të tillë, raporti i audituesit, 
përveç standardeve kombëtare të auditimit, mund t’i referohet Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit, por audituesi duhet ta bëjë këtë vetëm në rast se: 
(Ref: Para. A76-A77)

(a)  Nuk ka konflikt mes kërkesave në standardet kombëtare të auditimit 
dhe atyre në SNA-të që mund ta çojnë audituesin (i) në formimin e një 
opinioni të ndryshëm, ose (ii) të mos përfshijë një paragraf që Thekson 
Çështjen ose një paragraf për Çështje të Tjera, që në rrethana të veçanta, 
kërkohet nga SNA-të; dhe 

(b)  Raporti i audituesit përmban, të paktën secilin element të vendosur në 
paragrafin 50(a)-(o) kur audituesi përdor paraqitjen ose formulimin e 
specifikuar nga standardet kombëtare të auditimit. Megjithatë, referenca 
tek “ligji ose rregullat”në paragrafin 50(k) do të lexohet si referencë me 
standardet kombëtare të auditimit. Raporti i audituesit, në këtë mënyrë, 
duhet të identifikojë këto standarde kombëtare të auditimit. 

52. Kur raporti i audituesit i referohet si standardeve kombëtare të auditimit ashtu 
dhe atyre ndërkombëtare, raporti i audituesit duhet të identifikojë juridiksionin 
e origjinës së standardeve kombëtare të auditimit. 
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Informacioni Plotësues i Paraqitur së Bashku me Pasqyrat Financiare (Ref: Para. 
A78-A84)

53. Nëse informacioni plotësues, që nuk është kërkuar nga kuadri i zbatueshëm 
i raportimit financiar, është paraqitur së bashku me pasqyrat financiare të 
audituara, audituesi do të vlerësojë nëse, sipas gjykimit të tij profesional, 
ky informacion plotësues është sidoqoftë një pjesë përbërëse e pasqyrave 
financiare për shkak të natyrës ose mënyrës se si është paraqitur. Kur ai është 
një pjesë përbërëse e pasqyrave financiare, informacioni plotësues do të 
mbulohet nga opinioni i audituesit. 

54. Nëse informacioni plotësues, që nuk është kërkuar nga kuadri i zbatueshëm i 
raportimit financiar, nuk konsiderohet pjesë përbërëse e pasqyrave financiare 
të audituara, audituesi duhet të vlerësojë nëse ky informacion plotësues është 
paraqitur në një mënyrë që e diferencon qartë atë nga pasqyrat financiare të 
audituara. Nëse ky nuk është rasti, audituesi duhet t’i kërkojë drejtimit të 
ndryshojë mënyrën se si informacioni shtesë i paaudituar është paraqitur. Në 
qoftë se drejtimi refuzon ta bëjë këtë, audituesi do të shpjegojë në raportin e 
auditimit faktin që ky informacion plotësues nuk është audituar. 

***

Zbatimi dhe Materiale të tjera Shpjeguese

Aspektet Cilësore të Praktikave të Kontabilitetit të Entitetit (Ref: Para. 12)

A1.  Drejtimi kryen një numër gjykimesh rreth shumave dhe informacionit të dhënë 
në pasqyrat financiare. 

A2.  SNA 260 (i rishikuar) përmban një diskutim të aspekteve cilësore të praktikave 
të kontabilitetit18. Në marrjen në konsideratë të aspekteve cilësore të praktikave 
të kontabilitetit të entitetit, audituesi mund të informohet rreth paragjykimeve të 
mundshme në gjykimet e drejtimit. Audituesi mund të arrijë në përfundimin se 
efekti kumulativ i mungesës së neutralitetit, së bashku më efektin e anomalive 
të pakorrigjuara, bën që pasqyrat financiare në tërësi të jenë keq-paraqitur 
materialisht. Treguesit e mungesës së neutralitetit, që mund të ndikojnë në 
vlerësimin e audituesit për faktin nëse pasqyrat financiare në tërësi janë keq-
paraqitur materialisht përfshijnë sa më poshtë:

•	 Korrigjimin me zgjedhje të anomalive të sjella në vëmendjen e drejtimit 
gjatë auditimit (për shembull, korrigjimin e anomalive me efekt në 
rritjen e të ardhurave të raportuara, por jo korrigjimin e anomalive që 
kanë efekt në uljen e të ardhurave të raportuara).

•	 Paragjykime të mundshme të drejtimit në bërjen e çmuarjeve kontabël.

18 SNA 260 (I rishikuar), Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen, Shtojca 2
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A3. SNA 540 trajton paragjykimet e mundshme të drejtimit kur ai bën çmuarje 
kontabël19. Treguesit e paragjykimeve të mundshme të drejtimit nuk përbëjnë 
anomali për qëllime të nxjerrjes së konkluzioneve mbi arsyeshmërinë e 
çmuarjeve kontabël të veçanta. Sidoqoftë, ato mund të ndikojnë në vlerësimin 
e audituesit nëse pasqyrat financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale. 

Politikat Kontabël të Shpjeguara siç Duhet në Pasqyrat financiare (Ref: Para. 
13(a))

A4.  Për të vlerësuar nëse pasqyrat financiare shpjegojnë siç duhet politikat 
kontabël të rëndësishme të përzgjedhura dhe të zbatuara, audituesi do të marrë 
në kosideratë çështje të tilla si:

•	 Nëse janë dhënë të gjitha informacionet shpjeguese lidhur me politikat 
kontabël të rëndësishme që kërkohet të përfshihen sipas kuadrit të 
zbatueshëm të raportimit financiar;

•	 Nëse informacioni i dhënë për politikat kontabël të rëndësishme është i 
përshtatshëm dhe si pasojë, reflekton sesi kriteret e njohjes, matjes dhe 
paraqitjes në kuadrin e zbatueshëm të raportimit fiananciar, janë zbatuar 
në klasat e transaksioneve, tepricat e llogarive dhe shënimet shpjeguese 
në pasqyrat financiare sipas rrethanave të veçanta të aktiviteteve të 
entitetit dhe të mjedisit të tij; dhe

•	 Qartësia me të cilën janë paraqitur politikat kontabël të rëndësishme.

Informacioni i Paraqitur në Pasqyrat Financiare është i Përshtatshëm, i 
Besueshëm, i Krahasueshëm dhe i Kuptueshëm (Ref. Para. 13(d))

A5.  Vlerësimi i kuptueshmërisë së pasqyrave financiare përshin marrjen në 
konsideratë të çështjeve të tilla si, nëse:

•	 Informacioni në pasqyrat financiare është paraqitur në mënyrë të qartë 
dhe të përmbledhur.

•	 Vendosja e informacioneve shpjeguese të rëndësishme ju jep atyre 
rëndësinë e duhur (për shembull, kur perceptohet vlerë për përdoruesit 
lidhur me një informacion specifik për entitetin), dhe nëse shpjegimet 
janë lidhur me referenca në një mënyrë të tillë që, për përdoruesit, nuk 
përbën një sfidë gjetja e informacionit të nevojshëm. 

Shpjegimi i Efektit të Transaksioneve dhe Ngjarjeve Materiale mbi Informacionin 
e Përfshirë në Pasqyrat Financiare (Ref: Para. 13 (e))

A6.  Është e zakonshme që pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me një 
kuadër për qëllime të përgjithshme të paraqesin pozicionin financiar të një 
entiteti, performancën financiare dhe flukset e parasë (mjeteve monetare). 

19 SNA 540, Auditimi i Çmuarjve Kontabël, Përfshirë Çmuarjet Kontabël të Vlerës së Drejtë, 
si dhe Shpjegimet Përkatëse, paragrafi 21
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Vlerësimi nëse pasqyrat financiare, duke patur parasysh kuadrin e zbatueshëm 
të raportimit financiar, japin shpjegime të mjaftueshme për t’ju bërë të mundur 
përdoruesve të synuar të kuptojnë efektin e transaksioneve dhe ngjarjeve 
materiale mbi pozicionin financiar të entitetit, performancën financiare dhe 
flukset e mjeteve monetare, përfshin marrjen në konsideratë të çështjeve të 
tilla, si:

•	 Masën në të cilën informacioni në pasqyrat financiare është i 
përshtatshëm dhe i lidhur me rrethanat e entitetit; dhe

•	 Nëse shpejgimet e dhëna janë të përshtatshme për të ndihmuar 
përdoruesit e synuar që të kuptojnë:

o Natyrën dhe masën e aktiveve dhe detyrimeve të mundshme të 
entitetit, që rrjedhin nga transaksione ose ngjarje që nuk përmbushin 
kriterin e njohjes (ose kriterin per mosnjohje) të përcaktuar nga 
kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar.

o Natyrën dhe shtrirjen e rreziqeve të anomalisë materiale që lindin 
nga transaksionet dhe ngjarjet.

o Metodat e përdorura dhe supozimet e gjykimet e bëra, si dhe 
ndryshimet në to, që ndikojnë shumat e paraqitura, ose përndryshe 
të shpjeguara, përfshirë analiza ndjeshmërie të përshtatshme.

Vlerësimi Nëse Pasqyrat Financiare Janë Paraqitur Drejtë

A7.  Disa kuadro të raportimit financiar njohin në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
nënkuptuar konceptin e paraqitjes së drejtë.20 Siç theksohet në paragrafin 7(b) 
të këtij SNA-je, një kuadër i paraqitjes së drejtë21 jo vetëm kërkon pajtueshmëri 
me kërkesat e kuadrit, por gjithashtu pranon në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
nënkuptuar që mund të jetë e nevojshme që drejtimi të japë shpjegime përtej 
atyre të kërkuara specifikisht nga kuadri.22

A8.  Vlerësimi i audituesit lidhur me faktin nëse pasqyrat financiare janë paraqitur 
drejtë, si në aspektin e paraqitjes ashtu dhe atë të dhënies së shpjegimeve, 
është çështje e gjykimit profesional. Ky vlerësim merr në konsideratë çështje 
të tilla si faktet dhe rrethanat e entitetit, përfshirë ndryshimet në to, bazuar 

20 Për shembull, Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF-të) theksojnë që 
paraqitja e drejtë kërkon paraqitjen me bsueshmëri të efekteve të transaksioneve, ngjarjeve 
dhe kushteve të tjera në përputhje me përkufizimet dhe kriterin e njohjes për aktivet, 
detyrimet, të ardhurat dhe shpenzimet. 

21 Shiko SNA 200, paragrafi 13(a)
22 Për shembull, SNRF-të kërkojnë që entiteti të japë shpjegime shtesë kur pajtueshmëria me 

kërkesa të caktuara të SNRF-ve është e pamjaftueshme për të bërë të mundur që përdoruesit 
e synuar të kuptojnë ndikimin e transaksioneve të caktuara në pozicionin financiar dhe 
performancën financiare të entitetit (Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitett 1, Paraqitja e 
Pasqyrave Financiare, paragrafi 17(c)).
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në njohjen që audituesi ka për entitetin dhe evidencën e auditimit të siguruar 
gjatë auditimit. Vlerësimi përfshin gjithashtu marrjen parasysh për shembull 
të shpjegimeve që duhen dhënë për paraqitjen e drejtë që lindin nga çështje 
që mund të jenë materiale (për shembull, anomalitë konsiderohen të jenë 
materiale nëse ato pritet që në mënyrë të arësyeshme të ndikojnë vendimet 
ekonomike të përdoruesve, të bëra bazuar në pasqyrat financiare si një e tërë), 
siç është efekti i zhvillimit të kërkesave të raportimit financiar ose mjedisit 
ekonomik në ndryshim.

A9.  Vlerësimi nëse pasqyrat financiare janë paraqitur drejtë mund të përfshijë, 
për shembull, diskutimin me drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen 
lidhur me pikëpamjen e tyre mbi arësyen përse një paraqitje e caktuar është 
zgjedhur, si dhe alternativat e tjera që mund të ishin marrë në konsideratë. 
Diskutimi mund të përfshijë, për shembull:

•	 Nivelin në të cilin shumat në pasqyrat financiare janë përmbledhur 
ose zbërthyer, dhe nëse paraqitja e shumave ose shpjegimeve fsheh 
informacionin e rëndësishëm, ose rezulton në informacion çorientues.

•	 Koherenca me praktikën e përshtatshme të industrisë, ose nëse pikënisje 
të caktuara janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit dhe për pasojë 
të justifikuara. 

Përshkrimi i Kuadrit të Zbatueshëm të Raportimit Financiar (Ref: Para. 15)

A10. Siç shpjegohet në SNA 200, përgatitja e pasqyrave financiare nga drejtimi 
dhe, kur është e përshtatshme, nga personat e ngarkuar me qeverisjen, kërkon 
përfshirjen e një përshkrimi të duhur të kuadrit të zbatueshëm të raportimit 
financiar në pasqyrat financiare23. Ky përshkrim i këshillon përdoruesit e 
pasqyrave financiare për kuadrin mbi të cilin janë bazuar pasqyrat financiare. 

A11. Një përshkrim që pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me një 
kuadër të zbatueshëm të raportimit financiar të veçantë është i përshtatshëm 
vetëm nëse pasqyrat financiare janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e atij 
kuadri, të cilat janë në fuqi gjatë periudhës së mbuluar nga pasqyrat financiare. 

A12. Një përshkrim i kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar që përmban 
gjuhë të kufizuar ose të pasaktë (për shembull, “pasqyrat financiare janë 
në pajtueshmëri thelbësore me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar”) nuk është një përshkrim i përshtatshëm i atij kuadri, pasi ai mund 
të çorientojë përdoruesit e pasqyrave financiare. 

Referimi në më shumë se një Kuadër të Raportimit Financiar 

A13. Në disa raste, pasqyrat financiare mund të deklarojnë se ato janë përgatitur në 
përputhje me dy kuadro të raportimit financiar (për shembull, kuadri kombëtar 
dhe SNRF-të). Kjo mund të jetë për shkak se drejtimit i është kërkuar ose 

23 SNA 200, paragrafët A2-A3
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ka zgjedhur, të përgatisë pasqyrat financiare në përputhje me të dy kuadrot, 
rast në të cilin të dy janë kuadro të zbatueshëm të raportimit financiar. Një 
përshkrim i tillë është i përshtatshëm vetëm nëse pasqyrat financiare janë në 
pajtueshmëri me secilin prej kuadrove individualisht. Që të konsiderohen të 
përgatitura në përputhje me të dy kuadrot, pasqyrat financiare duhet të pajtohen 
me të dy kuadrot njëherësh dhe pa qenë nevoja për rakordimin e pasqyrave. 
Në praktikë, pajtimi i njëhershëm nuk ka të ngjarë të ndodhë, përveç nëse 
juridiksioni ka adoptuar kuadrin tjetër (për shembull, SNRF-të) si kuadër të tij 
të vetin kombëtar, apo ka eliminuar të gjitha pengesat për t’u pajtuar me të. 

A14. Pasqyrat financiare që janë përgatitur në përputhje me një kuadër të raportimit 
financiar dhe që përmbajnë një shënim apo një pasqyrë plotësuese që rakordon 
rezultatet me ato që do të ishin treguar sipas një kuadri tjetër, nuk janë përgatitur 
në përputhje me atë kuadër tjetër. Kjo, pasi pasqyrat financiare nuk përfshijnë 
të gjithë informacionin në mënyrën e kërkuar nga kuadri tjetër. 

A15. Megjithatë, pasqyrat financiare mund të jenë përgatitur në përputhje me 
një kuadër të zbatueshëm të raportimit financiar dhe, veç kësaj, shënimet e 
pasqyrave përshkruajnë nivelin në të cilin pasqyrat financiare pajtohen me 
kuadrin tjetër (për shembull, pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me 
kuadrin kombëtar, që gjithashtu, përshkruajnë nivelin në të cilin ato pajtohen 
me SNRF-të). Një përshkrim i tillë është informacion financiar plotësues dhe, 
siç trajtohet në paragrafin 47, konsiderohet një pjesë përbërëse e pasqyrave 
financiare dhe, prandaj, mbulohet nga opinioni i audituesit. 

Forma e Opinionit

A16. Mund të ketë raste kur pasqyrat financiare, ndonëse të përgatitura në përputhje 
me kërkesat e një kuadri të paraqitjes së drejtë, nuk arrijnë paraqitjen e drejtë. 
Nëse ky është rasti, atëherë drejtimi mund të përfshijë informacion shtesë në 
pasqyrat financiare përveç atyre të kërkuara specifikisht nga kuadri, ose në 
rrethana jashtëzakonisht të rralla, të devijojë nga një kërkesë në kuadër, në 
mënyrë që të arrijë një paraqitje të drejtë të pasqyrave financiare (Ref: Para. 18). 

A17. Do të jetë jashtëzakonisht e rrallë për audituesin të konsiderojë çorientuese 
pasqyrat financiare, që janë përgatitur në përputhje me një kuadër të 
pajtueshmërisë, nëse në përputhje me SNA 210, audituesi ka përcaktuar që 
kuadri është i pranueshëm.24 (Ref: Para. 19)

Raporti i Audituesit (Ref: Para. 20)

A18.  Një raport me shkrim përmbledh raportet e lëshuara në format të printuar në 
letër dhe ato që përdorin një mjet elektronik.

A19.  Shtojca në këtë SNA, përmban ilustrime të raporteve të audituesve mbi 
pasqyrat financiare, që përfshijnë elementët e përcaktuar në paragrafët 21-49. 

24 SNA 210, Rënia Dakord me Kushtet e Angazhimit të Auditimit, paragrafi 6(a)
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Me përjashtim të seksioneve të Opinionit dhe Bazës për Opinionin, ky SNA 
nuk vendos kërkesa lidhur me renditjen e elementëve të raportit të audituesit. 
Megjithatë, ky SNA kërkon përdorimin e titujve të caktuar, të cilët synojnë 
të ndihmojnë për të bërë më të dallueshme raportet e audituesit të cilat i 
referohen auditimeve të kryera në pajtim me SNA-të, veçanërisht në situatat 
kur elementët e raportit të audituesit janë paraqitur në një renditje që ndryshon 
nga raportet e audituesit të dhëna si ilustrim në Shtojcën e këtij SNA-je.

Raporti i Audituesit për Auditimet e Kryera në Përputhje me Standardet Ndërkombëtare 
të Auditimit

Titulli (Ref: Para. 21)

A20.  Një titull që tregon se raporti është i një audituesi të pavarur, për shembull, 
“Raporti i Audituesit të Pavarur”, dallon raportin e audituesit të pavarur nga 
raportet e lëshuara nga të tjerët. 

Marrësi (Ref. Para. 22)

A21.  Ligji, rregullat ose kushtet e angazhimit mund të specifikojnë se kujt duhet t’i 
adresohet raporti i audituesit, në atë juridiksion të caktuar. Raporti i audituesit, 
normalisht, i adresohet atyre për të cilët raporti është përgatitur, shpesh 
aksionarëve ose personave të ngarkuar me qeverisjen e entitetit, pasqyrat 
financiare të të cilit janë audituar. 

Opinioni i Audituesit (Ref: Para. 24-26)

Referencë ndaj pasqyrave financiare që janë audituar

A22.  Raporti i audituesit deklaron, për shembull, se audituesi ka audituar pasqyrat 
financiare të entitetit, të cilat përfshijnë [vendoset titulli i secilës prej pasqyrave 
financiare që përfshihet në paketën e plotë të pasqyrave financiare të kërkuara 
nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar, duke specifikuar datën ose 
periudhën e mbuluar nga secila pasqyrë financiare] dhe shënimet shpjeguese 
të pasqyrave financiare, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të 
rëndësishme.

A23.  Kur audituesi është në dijeni të faktit se pasqyrat financiare të audituara do të 
përfshihen në një dokument që përmban informacione të tjera, siç është një 
raport vjetor, audituesi mund të marrë parasysh, nëse forma e paraqitjes lejon, 
identifikimin e numrave të faqeve në të cilat pasqyrat financiare të audituara 
janë paraqitur. Kjo ndihmon përdoruesit të identifikojnë pasqyrat financiare me 
të cilat lidhet raporti i audituesit.

“Paraqesin drejtë në të gjitha aspektet materiale” ose “japin një pamje të vërtetë dhe 
të drejtë”

A24.   Shprehjet “paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet materiale, ose “japin një 
pamje të vërtetë dhe të drejtë” konsiderohen  ekuivalente të njëra tjetrës. Fakti 
nëse shprehjet “paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet materiale, ose “japin një 
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pamje të vërtetë dhe të drejtë” janë përdorur në ndonjë juridiksion të caktuar, 
përcaktohet nga ligji ose rregullat që drejtojnë auditimin e pasqyrave financiare 
në atë juridiksion, ose nga praktika përgjithësisht e pranuar në atë juridiksion. 
Kur ligji apo rregullat kërkojnë përdorimin e një formulimi të ndryshëm, 
kjo nuk ndikon në kërkesën e paragrafit 14 të këtij SNA-je që audituesi, të 
vlerësojë paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare të përgatitura në përputhje 
me një kuadër të paraqitjes së drejtë.

A25.  Kur audituesi shpreh një opinion të pamodifikuar, është e papërshtatshme 
që në lidhje me opinionin të përdoren shprehje të tilla si “sipas shpjegimit 
të mësipërm” ose “subjekt i”, sepse këto shprehje sugjerojnë një opinion të 
kushtëzuar ose të dobët ose modifikim të opinionit.

Përshkrimi i pasqyrave financaire dhe çështjeve që ato paraqesin

A26.  Opinioni i audituesit mbulon paketën e plotë të pasqyrave financiare të 
përcaktuar sipas kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar. Për shembull, 
në rastin e shumë kuadrove për qëllime të përgjithshme, pasqyrat financiare 
mund të përfshijnë: pasqyrën e pozicionit financiar, pasqyrën e të të ardhurave 
gjithëpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital, pasqyrën e flukseve 
të parave, një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme dhe 
informacione të tjera shpjeguese. Në disa juridiksione, informacioni shtesë, 
gjithashtu mund të konsiderohet si një pjesë përbërëse e pasqyrave financiare.

A27.  Në rastin e pasqyrave financiare të përgatitura në përputhje me një kuadër 
të paraqitjes së drejtë, opinioni i audituesit deklaron se pasqyrat financiare 
paraqesin drejt në të gjitha aspektet materiale, ose japin një pamje të vërtetë dhe 
të drejtë të çështjeve që pasqyrat financiare kanë për qëllim të paraqesin. Për 
shembull, në rastin e pasqyrave financiare të përgatitura sipas SNRF-ve, këto 
çështje janë pozicioni financiar i entitetit në fund të periudhës dhe performanca 
financiare e entitetit dhe flukset e parave për periudhën e përfunduar në datën 
e fundit të periudhës. Për pasojë shprehja [....] në paragrafin 25 dhe kudo në 
këtë SNA, synohet të zëvendësohet nga fjalët me shkrimin e pjerrët në fjalinë 
e mëparshme, kur kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar janë SNRF-të, ose 
në rastin e kuadrove të tjerë të zbatueshëm të raportimit financiar, nga fjalët 
që përshkruajnë çështjet që pasqyrat financiare kanë për qëllim të paraqesin.

Përshkrimi i kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar dhe mënyra se si ai mund të 
ndikojë në opinionin e audituesit

A28.  Identifikimi i kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar në opinionin e 
audituesit ka për qëllim të këshillojë përdoruesit e raportit të audituesit për 
kontekstin, në të cilin është shprehur opinioni i audituesit; ai nuk ka për qëllim 
të kufizojë vlerësimin e kërkuar në paragrafin 14. Kuadri i zbatueshëm i 
raportimit financiar është i identifikuar në terma të tilla si:

“... në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar” ose
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 “... në përputhje me parimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara në 
Juridiksionin X ...”

A29.  Kur kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar përfshin standardet e raportimit 
financiar dhe kërkesat ligjore ose rregullatore, kuadri identifikohet në terma të 
tilla si “... në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 
dhe kërkesat e Ligjit të Shoqërive tregtare në Juridiksionit X”. SNA 210 
merret me rrethanat ku ka konflikte mes standardeve të raportimit financiar 
dhe kërkesave ligjore ose rregullatore25. 

A30.  Siç tregohet në paragrafin A8, pasqyrat financiare mund të jenë përgatitur 
në përputhje me dy kuadro të raportimit financiar, të cilët janë si pasojë të 
dy kuadro të zbatueshëm të raportimit financiar. Prandaj, secili kuadër 
konsiderohet veçmas në formulimin e opinionit të audituesit mbi pasqyrat 
financiare dhe opinioni i audituesit në përputhje me paragrafët 35-36 i referohet 
të dy kuadrove si vijon:

(a)  Nëse pasqyrat financiare janë në pajtueshmëri me secilin nga kuadrot në 
veçanti, dy opinione do të shprehen: që do të thotë, pasqyrat financiare 
janë përgatitur në përputhje me një nga kuadrot e zbatueshëm të raportimit 
financiar (për shembull, kuadrin kombëtar) dhe një opinion që pasqyrat 
financiare janë përgatitur në përputhje me kuadrin tjetër të zbatueshëm 
të raportimit financiar (për shembull, SNRF-të). Këto opinione mund 
të shprehen veçmas ose në një fjali të vetme (për shembull, pasqyrat 
financiare janë paraqitur në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet 
materiale [...], në përputhje me parimet e kontabilitetit përgjithësisht të 
pranuara në Juridiksionin X dhe me SNRF-të).

(b)  Nëse pasqyrat financiare janë në pajtueshmëri me një nga kuadrot, por nuk 
arrijnë të jenë në pajtueshmëri me kuadrin tjetër, mund të jepet një opinion 
i pamodifikuar që pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtueshmëri me 
një kuadër (për shembull, kuadrin kombëtar), por një opinion i modifikuar 
duhet të jepet në lidhje me kuadrin tjetër (për shembull, SNRF-të) në 
përputhje me SNA 705 (i rishikuar).

A31.  Siç tregohet në paragrafin A13, pasqyrat financiare mund të paraqesin 
pajtueshmëri me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar dhe, përveç 
kësaj, të shtrijnë shkallën e pajtueshmërisë me një kuadër tjetër të raportimit 
financiar. Ky informacion shtesë mbulohet nga opinioni i audituesit, nëse ai 
nuk mund të diferencohet qartë nga pasqyrat financiare (shiko paragrafët 53-54 
dhe materialin e zbatueshëm përkatës në paragrafët A78-A86). Përkatësisht,

(a)  Nëse informacioni shpjegues përsa i përket pajtueshmërisë me kuadrin 
tjetër është çorientues, shprehet një opinion i modifikuar në përputhje me 
SNA 705 (i rishikuar). 

25 SNA 210, paragrafi 18
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(b)  Nëse informacioni shpjegues nuk është çorientues, por audituesi e gjykon 
atë të jetë i një rëndësie të tillë që është themelore për të kuptuarit nga ana 
e përdoruesve të pasqyrave financiare, shtohet një Paragraf që Thekson 
Çështjen në përputhje me SNA 706 (i rishikuar), i cili tërheq vëmendjen 
tek informacioni shpjegues.

Baza për Opinionin (Ref: Para. 28)

A32.  Seksioni i Bazës për Opinionin paraqet kontekstin e rëndësishëm për opinionin 
e audituesit. Përkatësisht, ky SNA kërkon që seksioni i Bazës për Opinionin të 
vijojë direkt pas seksionit të Opinionit në raportin e audituesit.

A33.  Referenca ndaj standardeve të përdorura përçon tek përdoruesit e raportit të 
audituesit informacionin që auditimi është kryer në përputhje me standardet e 
vendosura.

Kërkesat përkatëse etike 

A34.  Identifikimi i juridiksionit të origjinës së kërkesave përkatëse etike rrit 
transparencën kundrejt këtyre kërkesave në lidhje me një angazhim auditimi 
të veçantë. SNA 200 shpjegon që kërkesat përkatëse etike zakonisht përfshijnë 
Pjesët A dhe B të Kodit të BSNEPK që kanë të bëjnë me një auditim të pasqyrave 
financiare së bashku me kërkesat kombëtare që janë më shtrënguese.26 Kur 
kërkesat përkatëse etike përfshijë ato të Kodit të BSNEPK, deklarata mund t’i 
referohet gjithashtu Kodit të BSNEPK. Nëse Kodi i BSNEPK përmbledh të 
gjitha kërkesat etike që kanë të bëjnë me auditimin, nuk është e nevojshme që 
deklarata të identifikojë një juridiksion të origjinës.

A35.  Në disa juridiksione, kërkesat përkatëse etike mund të vijnë nga disa burime të 
ndryshme, siç mund të jenë kodi(et) etike, rregullat dhe kërkesat shtesë pjesë 
e ligjit dhe e rregullave. Kur pavarësia dhe kërkesat e tjera përkatëse etike 
vijnë nga një numër i kufizuar burimesh audituesi mund të zgjedhë që të japë 
emrin e burimit(eve) përkatës(e) (për shembull, emrin e kodit, rregullit ose 
rregullores së zbatueshme në atë juridiksion), ose mund t’i referohet termit që 
është gjerësisht i kuptueshëm dhe që në mënyrë të përshtatshme përmbledh 
këto burime (për shembull kërkesat e pavarësisë për auditimet e entiteteve 
private në Juridiksionin X).

A36.   Ligji ose rregullat, standardet kombëtare të auditimit ose kushtet e angazhimit 
mund të kërkojnë që audituesi të japë në raportin e auditimit më shumë 
informacion specifik lidhur me burimet e kërkesave përkatëse etike, përfshirë 
ato që i përkasin pavarësisë, të cilat zbatohen në auditimin e pasqyrave 
financiare.

A37.   Në përcaktimin e masës së informacionit që duhet përfshirë në raportin e 
audituesit kur janë disa burime të kërkesave etike, të cilat kanë të bëjnë me 

26  SNA 200, paragrafi A14
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auditimin e paqyrave financiare, një konsideratë e veçantë duhet t’i jepet 
mbajtjes në ekuilibër të transparencës kundrejt fshehjes së informacionit tjetër 
të dobishëm në raportin e audituesit.

Konsiderata specifike për auditimet e grupit

A38.  Në auditimet e grupit ku ka shumë burime të kërkesave përkatëse etike, përfshirë 
ato që i përkasin pavarësisë, referenca për juridiksionin në raportin e audituesit 
zakonisht ka të bëjë me kërkesat përkatëse etike që janë të zbatueshme për 
ekipin e angazhimit të grupit. Kjo për arsye se në auditimin e grupit, audituesit 
e entitetit të kontrolluar i nënshtrohen gjithashtu kërkesave etike që i përkasin 
auditimit të grupit.27

A39.  SNA-të nuk vendosin kërkesa specifike për pavarësinë ose kërkesat etike 
për audituesit, përfshirë audituesit e entitetit të kontrolluar, dhe kështu nuk 
shtrijnë ose mbivendosin kërkesat e pavarësisë së Kodit të Etikës ose kërkesat 
e tjera etike të cilave ju nënshtrohet ekipi i angazhimit të grupit, gjithashtu 
SNA-të nuk kërkojnë që audituesi i entitetit të kontrolluar në të gjitha rastet t’i 
nënshtrohet të njëjtave kërkesa specifike të pavarësisë që janë të zbatueshme 
për ekipin e angazhimit të grupit. Si rezultat, kërkesat përkatëse etike, përfshirë 
ato që i përkasin pavarësisë, në situatën e një auditimi të grupit mund të jenë 
komplekse. SNA 60028 jep udhëzime për audituesit në kryerjen e punës mbi 
pasqyrat financiare të një entiteti të kontrolluar në një auditim të grupit, 
përfshirë ato situata kur audituesi i entitetit të kontrolluar nuk përmbush 
kërkesat e pavarësisë të cilat i përkasin auditimit të grupit.  

Çështjet Kryesore të Auditimit

A40.  Ligji ose rregullat mund të kërkojnë komunikimin e çështjeve kryesore të 
auditimit për auditimet e entiteteve jo të listuara, për shembull entitete që sipas 
këtij ligji ose këtyre rregullave karakterizohen si entitete me interes publik. 

A41.  Audituesi mundet gjithashtu, të vendosë të komunikojë çështjet kryesore 
të auditimit për entitete të tjera, përfshirë ato që mund të jenë me interes të 
konsiderueshëm publik, për shembull, sepse ato mund të kenë një numër të 
madh dhe një gamë të gjerë palësh të interesuara dhe duke marrë në konsideratë 
natyrën dhe madhësinë e biznesit. Shembuj të entiteteve të tilla mund të 
përfshijnë insitucionet financiare (siç janë bankat, kompanitë e sigurimeve dhe 
fondet e pensioneve), dhe entitete të tjera siç jane institucionet e bamirësisë.

A42.  SNA 210 kërkon që audituesi të bjerë dakord për kushtet e angazhimit të 
auditimit me drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen, nëse ështe e 
përshtatshme, dhe shpjegon që rolet e drejtimit dhe personave të ngarkuar me 
qeverisjen në rënien dakord me kushtet e angazhimit të auditimit për entitetin 
varen nga marrëveshjet qeverisëse të entitetit dhe ligji ose rregullat përkatëse.29 

27 SNA 600, paragrafi A37
28 SNA 600, paragrafët 19-20
29 SNA 210, paragrafët 9 dhe A21
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SNA 210 kërkon gjithashtu, që letra e angazhimit të auditimit ose forma tjetër 
e përshtatshme e marrëveshjes me shkrim të përfshijë një referencë për formën 
dhe përmbajtjen e pritshme të çdo raporti që do të lëshohet nga audituesi.30Kur 
audituesit nuk i kërkohet përndryshe, të komunikojë çështjet kryesore të 
auditimit, SNA 21031 shpjegon se mund të jetë e dobishme për audituesin që 
ai të bëjë një referencë në kushtet e angazhimit të auditimit për mundësinë e 
komunikimit të çështjeve kryesore të auditimit në raportin e audituesit dhe, 
në juridiksione të caktuara, është e nevojshme që audituesi të përfshijë një 
referencë për një mundësi të tillë në mënyrë që ai të ruajë aftësinë për të 
vepruar në këtë mënyrë.

Konsiderata specifike për entitetet e sektorit publik

A43.  Entitetet e listuara nuk janë të zakonshme në sektorin publik. Megjithatë, 
entitetet e sektorit publik mund të jenë të rëndësishme për shkak të madhësisë, 
kompleksitetit ose aspekteve të interesit publik. Në raste të tilla, audituesit 
të një entiteti të sektorit publik mund t’i kërkohet nga ligji ose rregullat, ose 
përndryshe, të vendosë të komunikojë çështjet kryesore të auditimit në raportin 
e audituesit.

Përgjegjësitë për Pasqyrat Financiare (Ref: Para. 33-35)

A44.  SNA 200 shpjegon pranimin, lidhur me përgjegjësitë e drejtimit dhe, kur 
është e përshtatshme, të personave të ngarkuar me qeverisjen, mbi të cilin 
është kryer një auditim në përputhje me SNA-të32. Drejtimi dhe, ku është e 
përshtatshme, personat e ngarkuar me qeverisjen pranojnë përgjegjësinë për 
përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit financiar, duke përfshirë, aty ku është e përshtatshme, paraqitjen e 
tyre të drejtë. Drejtimi, gjithashtu, pranon përgjegjësinë për kontrolle të tilla të 
brendshme, që ai i përcakton si të nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen 
e pasqyrave financiare që nuk kanë anomali materiale, qofshin këto për shkak 
të mashtrimit apo gabimit. Përshkrimi i përgjegjësive të drejtimit në raportin 
e audituesit përfshin referencë për të dy përgjegjësitë, pasi ai ndihmon t’u 
shpjegojë përdoruesve pranimin, mbi të cilin një auditim është kryer. SNA 260 
(i rishikuar) përdor termin personat e ngarkuar me qeverisjen për të përshkruar 
personin(at) që kanë përgjegjësinë për mbikëqyrjen e entitetit, dhe paraqet një 
diskutim rreth larmisë së strukturave qeverisëse në juridiksione dhe entitete të 
ndryshme. 

A45.  Mund të ketë rrethana, kur për audituesin, është e përshtatshme  të shtojë 
në përshkrimet e përgjegjësive të drejtimit dhe personave të ngarkuar me 
qeverisjen që jepen në paragrafët 34-35, për të reflektuar përgjegjësitë shtesë 

30 SNA 210, paragrafi 10
31 SNA 210, paragrafi A23
32 SNA 200, paragrafi 13 (j)
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që janë të përshtatshme për përgatitjen e pasqyrave financiare në kontekstin e 
juridiksionit të caktuar ose të natyrës së entitetit.

A46.   SNA 210 kërkon që audituesi të pranojë përgjegjësitë e drejtimit në një letër 
angazhimi  ose në forma të tjera të përshtatshme të marrëveshjeve të shkruara33. 
SNA 210 ofron fleksibilitet në këtë gjë, duke shpjeguar se, nëse ligji ose 
rregulli përshkruan përgjegjësitë e drejtimit dhe, kur kjo është e përshtatshme, 
të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje me raportimin financiar, 
audituesi mund të përcaktojë se ligji ose rregulli përfshin përgjegjësitë që, 
në gjykimin e audituesit janë të njëvlershme në efekt me ato të përcaktuara 
në SNA 210. Për përgjegjësi të tilla që janë të njëvlershme, audituesi mund 
të përdorë formulimin e ligjit ose rregullit për t’i përshkruar ato në letrën e 
angazhimit ose në forma të tjera të përshtatshme të marrëveshjes së shkruar. Në 
raste të tilla, ky formulim gjithashtu, mund të përdoret në raportin e audituesit 
për të përshkruar përgjegjësitë e drejtimit, siç kërkohet në paragrafin 34(a). Në 
rrethana të tjera, duke përfshirë edhe rastin kur audituesi vendos të mos përdorë 
formulimin e ligjit ose të rregullit siç përmbahet në letrën e angazhimit, do të 
përdoret formulimi i paragrafit 34(a) të këtij SNA-je. Përveç përfshirjes në 
raportin e audituesit të përshkrimit të përgjegjësive të drejtimit, siç kërkohet 
nga paragrafi 34, audituesi mund t’i referohet një përshkrimi akoma më të 
detajuar të këtyre përgjegjësive, duke përfshirë një referencë se ku mund të 
sigurohet ky informacion (për shembull në raportin vjetor të entitetit ose në 
faqen e internetit të autoritetit të përshtatshëm).

A47.  Në disa juridiksione, ligji ose rregullat që përshkruajnë përgjegjësitë e drejtimit 
mund t`i referohen në mënyrë specifike një përgjegjësie për përshtatshmërinë 
e librave kontabël dhe regjistrimeve kontabël ose të sistemit kontabël. Duke 
qenë se librat, regjistrimet dhe sistemet janë një pjesë përbërëse e kontrollit të 
brendshëm (siç përcaktohet në SNA 315 (i rishikuar) 34), përshkrimet në SNA 
210 dhe në paragrafin 34 nuk bëjnë ndonjë lidhje specifike me to.

A48.   Shtojca e këtij SNA-je jep ilustrime sesi kërkesat në paragrafin 34(b) mund të 
zbatohen kur kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar janë SNRF-të. Nëse 
është përdorur një kuadër i zbatueshëm i raportimit financiar i ndryshëm nga 
SNRF-të, deklaratat ilustruese të paraqitura në Shtojcën e këtij SNA-je mund 
të jetë e nevojshme të përshtaten për të reflektuar zbatimin e kuadrit tjetër të 
zbatueshëm të raportimit financiar për rrethanat e dhëna.

Mbikëqyrja e procesit të raportimit financiar (Ref: Para. 35)

A49.  Kur disa nga, por jo të gjithë individët e përfshirë në mbikëqyrjen e procesit 
të raportimit financiar janë përfshirë gjithashtu, në përgatitjen e pasqyrave 

33 SNA 210, paragrafi 6(b)(i)-(ii)
34 SNA 315, Identifikimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalisë Materiale Nëpërmjet Njohjes 

së Entitetit dhe Mjedisit të tij, paragrafi 4(c)
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financiare, përshkrimi siç kërkohet në paragrafin 35 të këtij SNA-je, mund të 
jetë e nevojshme të modifikohet për të reflektuar në mënyrë të përshtatshme 
rrethanat specifike të entitetit. Kur individët përgjegjës për mbikëqyrjen e 
procesit të raportimit financiar janë të njëjtët me ata që janë përgjegjës për 
përgatitjen e pasqyrave financiare, nuk është e nevojshme të bëhet një referencë 
lidhur me përgjegjësitë e mbikëqyrjes.

Përgjegjësia e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare (Ref: Para.37-40)

A50.  Përshkrimi i përgjegjësive të audituesit siç kërkohet nga paragrafët 37-40 të 
këtij SNA-je mund të përshtatet për të reflektuar natyrën specifike të entitetit, 
për shembull, kur raporti i audituesit trajton pasqyrat financiare të konsoliduara. 
Ilustrimi 2 në Shtojcën e këtij SNA-je përfshin një shembull sesi mund të bëhet 
ky përshkrim.

Objektivat e audituesit (Ref: Para. 38(a))

A51.  Raporti i audituesit shpjegon se objektivat e audituesit janë që të arrijë një 
siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat financiare në tërësi nuk 
kanë anomali materiale, qoftë për shkak mashtrimit apo gabimit, dhe të lëshojë 
një raport auditimi që përfshin opinionin e audituesit. Këto objektiva dallojnë 
në mënyrë të qartë nga përgjegjësitë e drejtimit për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

Përshkrimi i materialitetit (Ref: Para. 38(c))

A52.   Shtojca e këtij SNA-je jep ilustrime për  mënyrën sesi kërkesat në paragrafin 
38(c) mund të zbatohen kur kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar janë 
SNRF-të. Nëse është përdorur një kuadër i zbatueshëm i raportimit financiar i 
ndryshëm nga SNRF-të, deklaratat ilustruese të paraqitura në Shtojcën e këtij 
SNA-je mund të jetë e nevojshme të përshtaten për të reflektuar zbatimin e 
kuadrit tjetër të zbatueshëm të raportimit financiar për rrethanat e dhëna.

Përgjegjësitë e audituesit në lidhje me SNA 701 (Ref: Para. 40(c))

A53.  Për të përshkruar  përgjegjësite e tij, audituesi mund të vlerësojë të dobishme, 
dhënien e informacioneve shtesë përtej sa kërkohet në paragrafin 40(c). Për 
shembull, për të përcaktuar çështjet që kërkojnë vëmendje të konsiderueshme 
nga audituesi gjatë kryerjes së auditimit, audituesi mund të bëjë referencë në 
paragrafin 9 të SNA 701, duke marrë parasysh fushat me rrezik të anomalisë 
materiale të vlerësuar të lartë ose me rreziqe të rëndësishme në përputhje 
me SNA 315 (i rishikuar); gjykimet e rëndësishme të audituesit në lidhje 
me fushat e pasqyrave financiare që përfshijnë gjykime të rëndësishme të 
drejtimit, përfshirë çmuarjet kontabël që kanë qenë identifikuar me pasiguri 
të lartë të çmuarjes; dhe efektet në auditim, të ngjarjeve dhe transaksioneve të 
rëndësishme që kanë ndodhur gjatë periudhës.
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Vendndodhja e përshkrimit të përgjegjësive të audituesit për auditimin e pasqyrave 
financiare (Ref: Para. 41, 50(k))

A54.  Përfshirja e informacionit të kërkuar nga pargrafët 39-40 të këtij SNA-je, në një 
shtojcë të raportit të audituesit ose kur ligji, rregullat ose standardet kombëtare 
të auditimit e lejojnë shprehimisht referimin tek faqja e internetit e autoritetit 
të përshtatshëm që përmban një informacion të tillë, mund të jetë një mënyrë e 
dobishme për të modernizuar përmbajtjen e raportit të audituesit. Megjithatë, 
duke qenë se përshkrimi i përgjegjësive të audituesit përmban informacion 
që është i nevojshëm për të informuar pritshmëritë e përdoruesve lidhur me 
një auditim të kryer në pajtim me SNA-të, është e nevojshme që në raportin 
e audituesit, të përfshihet një referencë e cila të tregojë vendin ku mund të 
gjendet një informacion i tillë.

Vendndodhja në një shtojcë (Ref: Para. 41(b), 50(k)

A55.  Paragrafi 41 e lejon audituesin që të përfshijë deklaratat e kërkuara nga 
paragrafët 39-40 të cilat përshkruajnë përgjegjësitë e audituesit për auditimin e 
pasqyrave financiare, në një shtojcë të raportit të audituesit, me kusht që të jetë 
bërë një referencë e përshtatshme brenda trupit të raportit të audituesit lidhur 
me vendndodhjen e shtojcës. Në vijim jepet një ilustrim sesi mund të bëhet një 
referencë e tillë në raportin e audituesit:

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me 
faktin nëse pasqyrat financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, për 
shkak të mashtrimit apo të gabimit, dhe të lëshojmë një raport auditimi 
që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit 
të lartë, por nuk është një garanci që një auditim i kryer sipas SNA-ve 
do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston. 

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose mashtrimit dhe 
konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, mund të 
pritet që  në mënyrë të arësyeshme, të influencojnë vendimet ekonomike 
të përdoruesve të marra bazuar në këto pasqyra financiare.

Një përshkrim i mëtejshëm i përgjegjësive të audituesit për auditimin 
e pasqyrave financiare mund të gjendet në shtojcën X të këtij raporti të 
audituesit. Ky përshkrim, i cili ndodhet në [trego numrin e faqes ose 
referencën tjetër specifike lidhur me vendndodhjen e përshkrimit], është 
pjesë e raportit tonë të audituesit.

Referenca në faqen e internetit të autoritetit të përshtatshëm

A56.  Paragrafi 41 shpjegon se audituesi mund t’i referohet përshkrimit të përgjegjësive 
të audituesit që ndodhet në faqen e internetit të autoritetit të përshtatshëm, 
vetëm nëse lejohet shprehimisht nga ligji, rregullat ose standardet kombëtare 
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të auditimit. Informacioni në faqen e internetit, që është përfshirë në raportin 
e audituesit nëpërmjet një reference specifike tek vendndodhja e faqes së 
internetit ku mund të gjendet një informacion i tillë, mund të përshkruajë punën 
e audituesit, ose më gjerë auditimin në pajtim me SNA-të, por nuk mund të jetë 
në kundërshtim me përshkrimin e kërkuar në paragrafët 39-40 të këtij SNA-
je. Kjo do të thotë që formulimi i përdorur në përshkrimin e përgjegjësive të 
audituesit në faqen e internetit mund të jetë më i detajuar, ose mund të trajtojë 
çështje që kanë të bëjnë me një auditim të pasqyrave financiare, duke siguruar 
që një formulim i tillë reflekton dhe nuk kundërshton çështjet e trajtuara në 
paragrafët 39-40.

A57.  Autoriteti i përshtatshëm mund të jetë një hartues i standardeve kombëtare të 
auditimit, një rregullator, ose një organizëm i mbikëqyrjes së auditimit. Këto 
organizma kanë pozicionimin e duhur për të siguruar saktësinë, plotësinë dhe 
disponueshmërinë e vazhdueshme të informacionit të standardizuar. Nuk do 
të kishte kuptim që audituesi të mirëmbajë një faqe të tillë. Në vijim jepet 
një ilustrim sesi mund të bëhet një referencë e tillë tek një faqe në internet në 
raportin e audituesit:

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin 
nëse pasqyrat financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak 
të mashtrimit apo të gabimit, dhe të lëshojmë një raport të audituesit që 
përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit të 
lartë, por nuk është një garanci që një auditim i kryer sipas SNA-ve do të 
identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston. 

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose mashtrimit dhe 
konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, mund të 
pritet që në mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet ekonomike 
të përdoruesve të marra bazuar në këto pasqyra financiare.

Një përshkrim i mëtejshëm i përgjegjësive të audituesit për auditimin 
e pasqyrave financiare mund të gjendet në faqen e internetit të 
(Organizatës) në: [linku i faqes në web]. Ky përshkrim është pjesë e 
raportit tonë të audituesit.

Përgjegjësi të Tjera të Raportimit (Ref: Para.43-45)

A58.  Në disa juridiksione, audituesi mund të ketë përgjegjësi shtesë për të raportuar 
mbi çështje të tjera, që janë plotësuese për përgjegjësitë e audituesit sipas 
SNA-ve. Për shembull, audituesit mund t’i kërkohet të raportojë për çështje 
të caktuara, nëse ato vijnë në vëmendjen e tij gjatë auditimit të pasqyrave 
financiare. Përndryshe, audituesit mund t’i kërkohet të kryejë dhe të raportojë 
mbi procedurat specifike shtesë, ose të shprehë një opinion për çështje 
specifike, të tilla si përshtatshmëria e librave të kontabilitetit dhe regjistrimeve 
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kontabël, kontrollit të brendshëm mbi raportimin financiar ose informacione të 
tjera. Standardet e auditimit në juridiksionin e caktuar, shpesh japin udhëzime 
mbi përgjegjësitë e audituesit në lidhje me përgjegjësitë specifike shtesë të 
raportimit  në atë juridiksion.

A59.  Në disa raste, ligji ose rregullat përkatëse mund të kërkojnë ose të lejojnë që 
audituesi të raportojë mbi këto përgjegjësi të tjera si pjesë e raportit të audituesit 
mbi pasqyrat financiare. Në raste të tjera, audituesit mund t’i kërkohet ose ai 
mund të lejohet të raportojë mbi to në një raport të veçantë.

A60.  Paragrafët 43-45 të këtij SNA-je lejojnë paraqitjen e kombinuar të përgjegjësive 
të tjera dhe të përgjegjësieve të audituesit sipas SNA-ve, vetëm në rastin kur ato 
trajtojnë të njëjtat çështje dhe formulimi i raportit të audituesit diferencon qartë 
përgjegjësitë e tjera nga ato sipas SNA-ve. Ky diferencim i qartë, mund të bëjë 
të nevojshëm faktin që raporti i audituesit t’i referohet burimit të përgjegjësive 
të tjera raportuese dhe të citojë që këto përgjegjësi janë përtej atyre të kërkuara 
sipas SNA-ve. Përndryshe, përgjegjësitë e tjera të raportimit, kërkohet që të 
trajtohen në një seksion të veçantë të raportit të audituesit me titull “Raport 
mbi Kërkesat e Tjera Ligjore dhe Rregullatore” ose përndryshe, në një formë 
që mund të jetë e përshtatshme për përmbajtjen e seksionit. Në raste të tilla, 
paragrafi 44 kërkon që audituesi të përfshijë përgjegjësitë raportuese sipas 
SNA-ve nën titullin “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare”.

Emri i Ortakut të Angazhimit (Ref: Para. 46)

A61.  SNKC 135 kërkon që firma të vendosë politika dhe procedura për të dhënë 
sigurinë e arsyeshme që angazhimet kryhen në përputhje me standardet 
profesionale dhe kërkesat ligjore dhe rregullatore të zbatueshme. Pavarësisht 
kërkesave të SNKC 1, vendosja e emrit të ortakut të angazhimit në raportin e 
audituesit synon t`ju japë transparencë më të madhe përdoruesve të raportit të 
audituesit të paketës së plotë të pasqyrave fnanciare për qëllime të përgjithshme 
të entitetit të listuar.

A62.  Ligji, rregullat ose standardet kombëtare të auditimit, mund të kërkojnë që 
raporti i audituesit të përfshijë emrin e ortakut të angazhimit përgjegjës për 
auditimet që ndryshojnë nga auditimet për pasqyrat financiare për qëllime të 
përgjithshme të entiteteve të listuara. Audituesit mund t’i kërkohet nga ligji, 
rregullat ose standardet kombëtare të auditimit, ose mund të vendosë të përfshijë 
në raportin e audituesit informacion shtesë, përtej emrit të ortakut të angazhimit 
për të identifikuar më tej ortakun e angazhimit, për shembull numrin e licencës 
profesionale sipas juridiksionit ku audituesi ushtron veprimtarinë. 

35 SNKC 1, Kontrolli i Cilësisë për Firmat që kryejnë Auditime dhe Rishikime të Pasqyrave 
Financiare, dhe Angazhime të Tjera të Tjera të Sigurisë dhe të Shërbimeve të Lidhura, 
paragrafi 32
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A63. Në rrethana të rralla, audituesi mund të marrë informacion ose të jetë pjesë e 
eksperiencave që tregojnë se ka të ngjarë të ketë kërcënime të sigurisë personale 
në rast se identiteti i ortakut të angazhimit është bërë publik, gjë e cila mund 
të çojë në dëmtim fizik të ortakut të angazhimit, të anëtarëve të tjerë të ekipit 
të angazhimit ose të individëve të tjerë të lidhur ngushtë me ta. Megjithatë, 
një kërcënim i tillë, nuk përfshin për shembull, shkeljet e detyrimeve ligjore, 
sanksioneve ligjore, rregullatore dhe profesionale. Diskutimet me personat e 
ngarkuar me qeverisjen për rrethanat, të cilat mund të çojnë në dëmtim fizik, 
mund të sigurojnë informacion shtesë lidhur me gjasat ose seriozitetin e 
kërcënimit të sigurisë personale. Ligji, rregullat ose standardet kombëtare të 
auditimit mund të vendosin kërkesa shtesë lidhur me përcaktimin nëse mund të 
përjashtohet bërja e ditur e emrit të ortakut të angazhimit.

Nënshkrimi i Audituesit (Ref: Para. 47)

A64.  Nënshkrimi i audituesit është ose në emër të firmës audituese, në emrin 
personal të audituesit, apo të dyja bashkë, cilado që është më e përshtatshme në 
juridiksionin e veçantë. Përveç nënshkrimit të audituesit, në disa juridiksione, 
audituesit mund t’i kërkohet të deklarojë në raportin e audituesit, titullin e 
organizmit profesional që ai mban ose faktin që audituesi apo firma, sipas rastit, 
është e njohur nga autoriteti i përshtatshëm i licencimit në atë juridiksion.

A65. Në disa raste, ligji ose rregullat mund të lejojnë përdorimin e nënshkrimit 
elektronik në raportin e audituesit.

Data e Raportit të Audituesit (Ref: Para. 49)

A66.  Data e raportit të audituesit informon përdoruesin e këtij raporti që audituesi 
ka marrë në konsideratë efektin e ngjarjeve dhe transaksioneve, për të cilat 
audituesi është vënë në dijeni dhe që kanë ndodhur deri në atë datë. Përgjegjësia 
e audituesit për ngjarjet dhe transaksionet pas datës së raportit të audituesit 
është trajtuar në SNA 56036. 

A67.  Duke qenë se opinioni i audituesit është dhënë mbi pasqyrat financiare dhe 
pasqyrat financiare janë përgjegjësi e drejtimit, audituesi nuk është në gjendje 
për të arritur në përfundimin se është siguruar evidenca e nevojshme e 
auditimit derisa të jetë siguruar evidenca që tregon se janë përgatitur të gjitha 
pasqyrat dhe informacionet shpjeguese që përfshihen në pasqyrat financiare, 
dhe drejtimi ka pranuar përgjegjësinë për to. 

A68.  Në disa juridiksione, ligji ose rregullat identifikojnë individët ose organet (për 
shembull, drejtorët) që janë përgjegjës për të arritur në përfundimin se të gjitha 
pasqyrat dhe informacionet shpjeguese që përfshihen në pasqyrat financiare 
janë përgatitur, dhe specifikon procesin e nevojshëm të miratimit. Në raste 
të tilla, evidenca për këtë miratim është marrë përpara vendosjes së datës në 
raportin mbi pasqyrat financiare. Megjithatë, në juridiksione të tjera, procesi i 

36 SNA 560, Ngjarjet e Mëvonshme, paragrafët 10-17
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aprovimit nuk është përshkruar në ligj ose në rregulla. Në raste të tilla, merren 
në konsideratë procedurat që ndjek entiteti për përgatitjen dhe finalizimin e 
pasqyrave të veta financiare në këndvështrimin e funksioneve të drejtimit dhe 
strukturave të tij qeverisëse, në mënyrë që të identifikohen individët apo organi 
që ka autoritetin për të arritur në përfundimin se janë përgatitur të gjitha pasqyrat 
që përfshijnë pasqyrat financiare, përfshirë shënimet shpjeguese përkatëse. 
Në disa raste, ligji ose rregulli identifikon pikën në procesin e raportimit të 
pasqyrave financiare, në të cilën pritet të përfundohet auditimi. 

A69. Në disa juridiksione, aprovimi përfundimtar i pasqyrave financiare nga 
aksionerët kërkohet të bëhet para se pasqyrat financiare të publikohen. Në këto 
juridiksione, nuk është i nevojshëm aprovimi përfundimtar nga aksionerët, që 
audituesi të arrijë në përfundimin se është siguruar evidenca e nevojshme e 
auditimit. Data e aprovimit të pasqyrave financiare për qëllime të SNA-ve, 
është data më e hershme, në të cilën individët me autoritet të njohur deklarojnë 
se janë përgatitur të gjitha pasqyrat dhe informacionet shpjeguese që përfshihen 
në pasqyrat financiare, dhe se ata me autoritet të njohur kanë pohuar që kanë 
marrë përgjegjësinë për to. 

Raporti i Audituesit i Përshkruar nga Ligji ose Rregullat (Ref: Para. 50)

A70.  SNA 200 shpjegon se audituesit mund t’i kërkohet që përveç kërkesave të 
SNA-ve, të veprojë edhe në pajtim me kërkesat ligjore ose rregullatore.37 Kur 
dallimet mes kërkesave ligjore ose rregullatore dhe SNA-ve kanë të bëjnë 
vetëm me paraqitjen dhe formulimin e raportit të audituesit, kërkesat në 
paragrafin 50(a)-(o) përcaktojnë elementët që minimalisht duhen përfshirë në 
raportin e audituesit për të bërë të mundur që raporti t`i referohet Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit. Në rrethana të tilla, kërkesat në paragrafët 21-49 
që nuk janë përfshirë në paragrafin 50(a)-(o) nuk është e nevojshme të zbatohen 
duke përfshirë, për shembull, renditjen e kërkuar të seksioneve të Opinionit dhe 
Bazës për Opinionin.  

A71.  Kur kërkesat specifike në një juridiksion të caktuar nuk bien ndesh me SNA-
të, paraqitja dhe formulimi i kërkuar nga paragrafët 21-49 të këtij SNA-je, 
ndihmon përdoruesit e raportit të audituesit, të njohin më lehtë raportin e 
audituesit si një raport mbi një auditim të kryer në përputhje me SNA-të.

Informacioni i Kërkuar nga SNA 701 (Ref: Para. 50(h)) 

A72.  Ligji apo rregullat mund të kërkojnë që audituesi të sigurojë informacion shtesë 
në lidhje me auditimin e kryer, i cili mund të përfshijë informacionin që është 
në pajtim me objektivat e SNA 701, ose mund të përshkruajë natyrën dhe 
shtrirjen e komunikimit në lidhje me këto çështje.

A73.  SNA–të nuk anashkalojnë ligjin apo rregullat që mbulojnë auditimin e 
pasqyrave financiare. Kur zbatohet SNA 701, referenca tek SNA-të mund të 

37 SNA 200, paragrafi A55
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bëhet në raportin e audituesit vetëm nëse, në zbatim të ligjit ose rregullave, 
seksioni i kërkuar nga paragrafi 50(h) i këtij SNA-je, nuk është në kundërshtim 
me kërkesat e raportimit sipas SNA 701. Në rrethana të tilla, audituesi mund të 
ketë nevojë të përshtatë, në raportin e audituesit, disa aspekte të komunikimit 
të çështjeve kryesore të auditimit, të kërkuara nga SNA 701, për shembull:

•	 Të modifikojë titullin “Çështjet Kryesore të Auditimit”, në qoftë se ligji 
apo rregullat parashikojnë një titull të veçantë;

•	 Të shpjegojë pse informacioni i kërkuar me ligj ose nga rregullat, është 
dhënë në raportin e audituesit, për shembull, duke bërë një referencë në 
ligjin ose rregullin përkatës dhe duke përshkruar se si ky informacion 
lidhet me çështjet kryesore të auditimit;

•	 Aty ku ligji ose rregullat përcaktojnë natyrën dhe shkallën e shtrirjes 
së përshkrimit, të plotësojë informacionin e kërkuar për të arritur një 
përshkrim të përgjithshëm të secilës çështje kryesore të auditimit, që 
është në përputhje me kërkesën në paragrafin 13 të SNA 701.

A74  SNA 210 ka të bëjë me rastet kur ligji ose rregullat e juridiksionit përkatës 
përcaktojnë paraqitjen ose formulimin e raportit të audituesit në kushtet që 
janë dukshëm të ndryshme nga kërkesat e SNA-ve, të cilat në mënyrë të 
veçantë përfshijnë opinionin e audituesit. Në këto rrethana, SNA 210 kërkon 
që audituesi të vlerësojë:

(a) Nëse përdoruesit mund të keqkuptojnë sigurinë e dhënë nga auditimi i 
pasqyrave financiare dhe, nëse po,

(b) Nëse shpjegimi shtesë, në raportin e audituesit, mund të zvogëlojë 
keqkuptimin e mundshëm.

Nëse audituesi arrin në përfundimin se shpjegimi shtesë i dhënë në raport, 
nuk mund të zvogëlojë keqkuptimin e mundshëm, SNA 210 kërkon nga 
audituesi të mos pranojë angazhimin e auditimit, përveç nëse nga ligji ose 
rregullat kërkohet që të veprohet në këtë mënyrë. Në përputhje me SNA 210, 
një auditim i kryer në përputhje me një ligj ose rregull të tillë nuk është në 
pajtim me SNA-të. Prandaj, audituesi në raportin e audituesit nuk përfshin 
ndonjë referencë për auditimin, ku të tregohet se ai është kryer në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.38

Konsiderata specifike për entitetet e sektorit publik

A75   Audituesit e entiteteve të sektorit publik mund të kenë mundësinë sipas ligjit ose 
rregullave, për të raportuar publikisht për çështje të caktuara, qoftë në raportin 
e audituesit, apo në raportin plotësues, i cili mund të përfshijë informacionet që 
janë në koherencë me objektivat e SNA 701. Në këto rrethana, audituesit mund 
të ketë nevojë të përshtasë në raportin e audituesit, disa aspekte të komunikimit 

38 SNA 210, paragrafi 21
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të çështjeve kryesore të auditimit të kërkuara nga SNA 701 ose të përfshijë 
një referencë në raportin e audituesit për një përshkrim të çështjes në raportin 
plotësues.

Raporti i Audituesit për Auditimet e Kryera në Përputhje si me Standardet e Auditimit 
të një Juridiksioni të Veçantë ashtu edhe me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(Ref: Para.51)

A76 Në raportin e audituesit, audituesi mund t`i referohet auditimit që është 
kryer në përputhje si me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ashtu edhe 
me standardet kombëtare të auditimit kur, përveç përputhjes me standardet 
përkatëse kombëtare të auditimit, audituesi vepron në pajtim me secilin prej 
SNA-ve që kanë lidhje me auditimin39.

A77. Një lidhje mes Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe standardeve 
kombëtare të auditimit nuk është e përshtatshme nëse ka konflikt mes kërkesave 
të SNA-ve dhe atyre të standardeve kombëtare të auditimit, të cilat mund të 
bëjnë që audituesi të krijojë një opinion të ndryshëm ose mos të përfshijë një 
paragraf që Thekson Çështjen ose një Paragraf për Çështje të Tjera, që në 
rrethana të veçanta, kërkohet nga SNA-të. Në një rast të tillë, raporti i audituesit 
i referohet vetëm standardeve të auditimit (ose Standardeve Ndërkombëtare të 
Auditimit apo standardeve kombëtare të auditimit) në përputhje me të cilat 
është përgatitur raporti i audituesit. 

Informacioni Plotësues i Paraqitur së Bashku me Pasqyrat Financiare (Ref: 
Para. 53-54)

A78.  Në disa rrethana, entitetit mund t’i kërkohet nga ligji, rregullat ose standardet, 
ose ai mund të zgjedhë vullnetarisht, të paraqesë së bashku me pasqyrat 
financiare, edhe informacion plotësues që nuk është kërkuar nga kuadri i 
zbatueshëm i raportimit financiar. Për shembull, informacioni plotësues 
mund të paraqitet për të përmirësuar kuptimin nga përdoruesit të kuadrit të 
zbatueshëm të raportimit financiar ose për të dhënë më tepër shpjegime për 
zëra të veçantë të pasqyrave financiare. Ky informacion, normalisht paraqitet 
ose në tabela plotësuese ose në formën e shënimeve shpjeguese shtesë. 

A79.  Paragrafi 53 i këtij SNA-je shpjegon që opinioni i audituesit mbulon informacion 
plotësues që është pjesë përbërëse e pasqyrave financiare për shkak të natyrës 
së tij ose mënyrës se si ai është paraqitur. Ky vlerësim është çështje e gjykimit 
profesional. Për ta ilustruar:

•	 Kur shënimet në pasqyrat financiare përfshijnë një shpjegim ose 
rakordim të masës në të cilën pasqyrat financiare përputhen me një 
kuadër tjetër të raportimit financiar, audituesi mund ta konsiderojë 
këtë si informacion plotësues, që nuk mund të diferencohet qartë nga 

39 SNA 200, paragrafi A56
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pasqyrat financiare. Opinioni i audituesit, gjithashtu, do të mbulonte 
shënimet ose tabelat plotësuese që janë lidhur me pasqyrat financiare 
me referenca të kryqëzuara. 

•	 Kur një pasqyrë shtesë e fitimeve dhe humbjeve që jep informacion për 
elementë specifikë të shpenzimeve paraqitet në një tabelë të veçantë, 
e përfshirë në një Shtojcë të pasqyrave financiare, audituesi mund ta 
konsiderojë këtë informacion plotësues, që mund të diferencohet qartë 
nga pasqyrat financiare.

A80.  Informacioni plotësues që është mbuluar nga opinioni i audituesit nuk ka nevojë 
të përmendet specifikisht në raportin e audituesit, kur është e mjaftueshme 
referenca tek shënimet në përshkrimin e pasqyrave që përbëjnë pasqyrat 
financiare.

A81.  Ligji ose rregullat mund të mos kërkojnë që informacioni plotësues të auditohet, 
dhe drejtimi mund të vendosë t’i kërkojë audituesit që të mos e përfshijë 
informacionin plotësues brenda fushës së auditimit të pasqyrave financiare. 

A82.  Vlerësimi i audituesit nëse informacioni plotësues i paaudituar është paraqitur 
në një mënyrë që mund të interpretohet si i mbuluar nga opinioni i audituesit 
përfshin, për shembull, rastin kur ky informacion është paraqitur në lidhje me 
pasqyrat financiare dhe është informacion plotësues i paaudituar, dhe nëse ai 
është emërtuar qartë si “i paaudituar”.

A83.  Drejtimi mund të ndryshojë paraqitjen e informacionit plotësues të paaudituar 
që mund të interpretohet si i mbuluar nga opinioni i audituesit, për shembull:

•	 Duke hequr çdo referencë të kryqëzuar nga pasqyrat financiare tek 
tabelat plotësuese të paaudituara ose shënimet e paaudituara, në 
mënyrë që kufiri mes informacionit të audituar dhe paaudituar të jetë 
mjaftueshëm i qartë. 

•	 Duke e vendosur informacionin plotësues të paaudituar jashtë 
pasqyrave financiare ose, nëse nuk është e mundur nga rrethanat, së 
paku duke vendosur shënimet e paaudituara së bashku, në fund të 
shënimeve të kërkuara në pasqyrat financiare dhe t’i emërtojë ato qartë 
si të paaudituara. Shënimet e paaudituara që janë përzier me shënimet e 
audituara mund të keqinterpretohen duke u marrë si të audituara.

A84.  Fakti që informacioni plotësues është i paaudituar nuk e çliron audituesin nga 
përgjegjësitë e përshkruara në SNA 720 (i rishikuar)40. 

40 SNA 720 (I rishikuar), Përgjegjësitë e Audituesit në Lidhje me Informacionet e Tjera
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Shtojcë
(Ref:Para. A19)

Ilustrime të Raporteve të Audituesit të Pavarur mbi Pasqyrat Financiare

•	 Ilustrimi 1: Një raport i audituesit mbi pasqyrat financiare të një entiteti të 
listuar, të përgatitura në përputhje me një kuadër të paraqitjes së drejtë

•	 Ilustrimi 2: Një raport i audituesit mbi pasqyrat financiare të konsoliduara të 
një entiteti të listuar, të përgatitura në përputhje me një kuadër të paraqitjes së 
drejtë

•	 Ilustrimi 3: Një raport i audituesit mbi pasqyrat financiare të një entiteti të pa 
listuar, të përgatitura në përputhje me një kuadër të paraqitjes së drejtë (ku 
referenca është bërë tek materiali që ndodhet në faqen e internetit të autoritetit 
të përshtatshëm)

•	 Ilustrimi 4: Një raport i audituesit mbi pasqyrat financiare të një entiteti të pa 
listuar, të përgatitura në përputhje me një kuadër të pajtueshmërisë për qëllime 
të përgjithshme
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Ilustrimi 1:  Raporti i Audituesit mbi Pasqyrat Financiare të një Entiteti të 
Listuar, të Përgatitura në Përputhje me një Kuadër të Paraqitjes së Drejtë

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave 
financiare të një entiteti të listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes 
së drejtë. Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk 
zbatohet SNA 600). 

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në 
përputhje me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e 
përgjegjësisë së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion i pamodifikuar (d.m.th. 
“i pastër”).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin përfshijnë 
Kodin e Etikës për Profesionistët Kontabël të Bordit të Standardeve 
Ndërkombëtare të Etikës për Profesionistët Kontabël së bashku me 
kërkesat etike të juridiksionit që lidhen me auditimin, dhe audituesi 
i referohet të dyjave.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet 
ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e 
entitetit për të vijuar veprimarinë sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 
701.

•	 Audituesi i ka siguruar informacionet e tjera përpara datës së 
raportit të audituesit dhe nuk ka identifikuar ndonjë anomali 
materiale në këto informacione.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi 
të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen nga legjislacioni lokal.
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR

Për Aksionarët e Shoqërisë Tregtare ABC [ose një Adresë Tjetër e Duhur]

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare41

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për), pozicionin financiar 
të Shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, performancën financiare dhe flukset e parasë 
për vitin që mbyllet në këtë datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për Opinionin

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më 
të detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat 
Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me Kodin e Etikës për 
Profesionistet Kontabël të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për 
Profesionistet Kontabël (Kodi i BSNEPK) së bashku me kërkesat etike që janë 
të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare në [juridiksionin], dhe kemi 
përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa dhe me Kodin e 
BSNEPK. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme 
dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë. 

Çështjet Kryesore të Auditimit 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë 
qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 
Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të pasqyrave financiare në 
tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto çështje, ne 
nuk japim opinion të veçantë.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.]

41 Nën-titulli “Raport mbi Pasqyrat Financiare” është i panevojshëm në rrethana kur nën-
titulli i dytë “Raport mbi Kërkesa të Tjera Ligjore dhe Rregullatore” nuk është i mundur.
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Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga Pasqyrat Financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”]

[Raportimi në përputhje me kërkesat e raportimit në SNA 720 (i rishikuar) – shiko 
Ilustrimin 1 në Shtojcën 2 të SNA 720 (i rishikuar).]

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare42

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare 
në përputhje me SNRF-të43, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i gjykon të 
nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë 
anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar 
aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse është 
e zbatueshme, për çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur parimin 
kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur drejtimi synon ta likujdojë Shoqërinë 
ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër.

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të 
raportimit financiar të Shoqërisë.

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse 
pasqyrat financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit 
apo gabimit, dhe të lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin tonë. Siguria e 
arësyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk është një garanci që një auditim 
i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo 
ekziston. 

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen 
materiale nëse, individualisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të 
arësyeshme, të influencojnë vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në 
këto pasqyra financiare.

42 Gjatë gjithë këtyre raporteve ilustruese të audituesit, termat drejtimi dhe personat e ngarkuar 
me qeverisjen mund të jetë e nevojshme të zëvendësohen nga terma të tjerë që janë të 
përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor në juridiksionin e caktuar.

43 Kur përgjegjësia e drejtimit është të përgatitë pasqyra financiare që japin një pamje të 
vërtetë dhe të drejtë, kjo mund të lexohet: “Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare që japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, dhe për të tilla ...”
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Paragrafi 41(b) i këtij SNA-je shpjegon se materiali i hijëzuar më poshtë mund të vendoset 
në një Shtojcë të raportit të audituesit. Paragrafi 41(c) shpjegon se referenca mund të bëhet 
tek faqja e internetit e autoritetit të përshtatshëm e cila përmban përgjegjësitë e audituesit, 
kur ligji, rregullat ose standardet kombëtare të auditimit e lejojnë shprehimisht, në vend që 
ta përfshijmë këtë material në raportin e audituesit, duke u siguruar që përshkrimi në faqen e 
internetit trajton, dhe nuk është në kundërshtim me, përshkrimin e përgjegjësive të audituesit 
më poshtë.

Si pjesë e auditimit në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin profesional 
dhe ruajmë skepticizmin profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:

•	 Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 
në përgjigje të këtyre rreziqeve, dhe marrim evidencë auditimi që është e 
mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin tonë. 
Rreziku i moszbulimit të një anomalie materiale si rezultat i mashtrimit 
është më i lartë se rreziku si rezultat i gabimit, sepse mashtrimi mund të 
përfshijë marrëveshje të fshehta, falsifikime, përjashtime të qëllimshme, 
informacione të deformuara, anashkalime të kontrolleve të brendshme.

•	 Sigurojmë një njohje të kontrollit të brendshëm që ka të bëjë me auditimin, 
me qëllim që të përcaktojmë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme 
sipas rrethanave, por jo për qëllime të shprehjes së një opinioni mbi 
efikasitetin e kontrollit të brendshëm të Shoqërisë.44

•	 Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe 
arsyeshmërinë e çmuarjeve kontabël dhe të shpjegimeve përkatëse të bëra 
nga drejtimi.

•	 Nxjerrim një konkluzion në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit të bazës 
kontabël të vijimësisë, dhe bazuar në evidencën e auditimit të marrë, nëse 
ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund të 
hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e Shoqërisë për të vijuar veprimtarinë. 
Nëse ne arrijmë në përfundimin që ka një pasiguri ne duhet të tërheqim 
vëmendjen në raportin e audituesit në lidhje me shpjegimet e dhëna në 
pasqyrat financiare, ose nëse këto shpjegime janë të papërshtatshme, duhet 
të modifikojmë opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencën 
e auditimit të marrë deri në datën e raportit tonë. Megjithatë, ngjarje ose 
kushte të ardhshme mund të bëjnë që Shoqëria të ndërpresë veprimtarinë.

•	 Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e 
pasqyrave financiare, përfshirë informacionet shpjeguese të dhëna, dhe nëse 
pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë 
që arrin paraqitjen e drejtë.

44 Kjo fjali duhet të modifikohet, si të jetë e përshtatshme, në rrethanat kur audituesi gjithashtu 
ka përgjëgjësinë për të lëshuar një opinion mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm së 
bashku me auditimin e pasqyrave financiare.
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Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen, përveç të tjerave, 
lidhur me qëllimin dhe kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, 
përfshirë ndonjë mangësi të rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne mund të 
identifikojmë gjatë auditimit.

Ne gjithashtu, ju japim personave të ngarkuar me qeverisjen një deklaratë që 
ne jemi në pajtim me kërkesat përkatëse etike në lidhje me pavarësinë, dhe ju 
komunikojmë atyre të gjitha lidhjet dhe çështjet e tjera që mundet në mënyrë të 
arsyeshme, të ndikojnë në pavarësinë tonë, dhe kur është e zbatueshme, masat 
mbrojtëse përkatëse.

Nga çështjet e komunikuara personave të ngarkuar me qeverisjen, ne përcaktojmë 
ato çështje që ishin më të rëndësishmet për auditimin e pasqyrave financiare 
të periudhës aktuale dhe për pasojë edhe çështje kryesore të auditimit. Ne i 
përshkruajmë këto çështje në raportin tonë të auditimit përveç nëse në rastin kur ligji 
ose rregullat  e ndalojnë bërjen publike të çështjes ose kur, në raste jashtëzakonisht 
të rralla, ne vendosim që çështja të mos komunikohet në raportin tonë për arësye 
se pasojat negative nga një komunikim i tillë pritet në mënyrë të arsyeshme të 
tejkalojnë përfititmet në favor të interesit publik.   

Raport mbi Kërkesa të Tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Forma dhe përmbajtja e këtij seksioni të raportit të audituesit mund të variojë në 
varësi të natyrës së përgjegjësive të tjera raportuese të audituesit të përcaktuara nga 
ligji, rregullat lokale, ose standardet kombëtare të auditimit. Çështjet e trajtuara nga 
ligji, rregullat, standardet kombëtare të tjera (të cilave i referohemi me “përgjegjësitë 
e tjera raportuese”) do të trajtohen brenda këtij seksioni, përveç nëse kur përgjegjësitë 
e tjera raportuese trajtojnë të njëjtat çështje si ato të paraqitura tek përgjegjësitë 
raportuese sipas SNA-ve, si pjesë e seksionit të Raportit mbi Auditimin e Pasqyrave 
Financiare. Raportimi i përgjegjësive të tjera që trajton të njëjtat çështje si ato të 
kërkuara nga SNA-të mund të kombinohet (d.m.th. të përfshihet në seksionin e 
Raportit mbi Auditimin e Pasqyrave Financiate me një nëntitull të përshtatshëm) por 
duke u siguruar që kur ekziston një diferencë e tillë, formulimi në raportin e audituesit 
të diferencojë qartë përgjegjësitë e tjera raportuese nga raportimi që kërkohet sipas 
SNA-ve.]

Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur është 
[emri].

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar]

[Adresa e Audituesit]

[Data]
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Ilustrimi 2:  Raporti i  Audituesit mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara 
të një Entiteti të Listuar, të Përgatitura në Përputhje me një Kuadër të 
Paraqitjes së Drejtë

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave 
financiare të konsoliduara të një entiteti të listuar, që përdor një 
kuadër të paraqitjes së drejtë. Auditimi është auditim i një grupi, 
një entiteti dhe filialeve të tij (d.m.th. zbatohet SNA 600). 

•	 Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur nga drejtimi 
i entitetit në përputhje me SNRF-të (një kuadër për qëllime të 
përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e 
përgjegjësisë së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion i pamodifikuar (d.m.th. 
“i pastër”).

•	 Kodi i Etikës për Profesionistët Kontabël të Bordit të Standardeve 
Ndërkombëtare të Etikës për Profesionistët Kontabël përfshin të 
gjitha kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet 
ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e 
entitetit për të vijuar veprimarinë sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 
701.

•	 Audituesi i ka siguruar informacionet e tjera para datës së raportit 
të audituesit dhe nuk ka identifikuar ndonjë anomali materiale në 
këto informacione.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi 
të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen nga legjislacioni lokal.
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR

Për Aksionarët e Shoqërisë Tregtare ABC [ose një Adresë Tjetër e Duhur]

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare45

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara të Shoqërisë tregtare ABC, dhe të 
filialeve të saj (Grupi), të cilat përfshijnë pasqyrën e konsoliduar të pozicionit financiar 
me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e konsoliduar të të ardhurave gjithpërfshirëse, 
pasqyrën e konsoliduar të ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e konsoliduar të 
flukseve të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat 
financiare të konsoliduara, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të 
rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare të konsoliduara bashkëlidhur paraqesin 
drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë 
për), pozicionin financiar të konsoliduar të Grupit me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe 
performancën financiare të konsoliduar dhe flukset e parasë të konsoliduara për vitin 
që mbyllet në këtë datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF).

Baza për Opinionin

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më 
të detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat 
Financiare të Konsoliduara. Ne jemi të pavarur nga Grupi në përputhje me Kodin e 
Etikës për Profesionistët Kontabël të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës 
për Profesionistët Kontabël (Kodi i BSNEPK), dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e 
tjera etike në përputhje me Kodin e BSNEPK. Ne besojmë se evidenca e auditimit 
që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për 
opinionin tonë. 

Çështjet Kryesore të Auditimit 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, 
kanë qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të konsoliduara 
të periudhës aktuale. Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të 
pasqyrave financiare të konsoliduara në tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në 
lidhje me to, kështu që për këto çështje, ne nuk japim opinion të veçantë.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.]

45 Nën-titulli “Raport mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara” është i panevojshëm në 
rrethana kur nën-titulli i dytë “Raporti mbi Kërkesa të Tjera Ligjore dhe Rregullatore” nuk 
është i mundur.
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Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga Pasqyrat Financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”]

[Raportimi në përputhje me kërkesat e raportimit në SNA 720 (i rishikuar) – shiko 
Ilustrimin 1 në Shtojcën 2 të SNA 720 (i rishikuar).]

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare të Konsoliduara46

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare 
të konsoliduara në përputhje me SNRF-të47, dhe për ato kontrolle të brendshme që 
drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare 
të konsoliduara që nuk përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit 
apo gabimit.

Në përgatitjen e pasqyrave financiare të konsoliduara, drejtimi është përgjegjës për të 
vlerësuar aftësinë e Grupit për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse 
është e zbatueshme, për çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur 
parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur drejtimi synon ta likujdojë Grupin 
ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër.

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të 
raportimit financiar të Grupit.

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare të Konsoliduara

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse 
pasqyrat financiare të konsoliduara në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak të 
mashtrimit apo gabimit, dhe që të lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin 
tonë. Siguria e arësyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk është një garanci 
që një auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale 
kur ajo ekziston. Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe 
konsiderohen materiale nëse, individualisht ose të marra së bashku, pritet që në 
mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra 
bazuar në këto pasqyra financiare të konsoliduara.

Paragrafi 41(b) i këtij SNA-je shpjegon se materiali i hijëzuar më poshtë mund të vendoset 
në një Shtojcë të raportit të audituesit. Paragrafi 41(c) shpjegon se referenca mund të bëhet 
tek faqja e internetit e autoritetit të përshtatshëm e cila përmban përgjegjësitë e audituesit, 

46 Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor në juridiksionin e 
caktuar.

47 Kur përgjegjësia e drejtimit është të përgatitë pasqyra financiare që japin një pamje të 
vërtetë dhe të drejtë, kjo mund të lexohet: “Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare që japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, dhe për të tilla ...”
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kur ligji, rregullat ose standardet kombëtare të auditimit e lejojnë shprehimisht, në vend që 
ta përfshijmë këtë material në raportin e audituesit, duke u siguruar që përshkrimi në faqen e 
internetit trajton, dhe nuk është në kundërshtim me, përshkrimin e përgjegjësive të audituesit 
më poshtë.

Si pjesë e auditimit në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin profesional 
dhe ruajmë skepticizmin profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:
•	 Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale të pasqyrave 

financiare të konsoliduara, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë 
dhe kryejmë procedurat e auditimit në përgjigje të këtyre rreziqeve, dhe marrim 
evidencë auditimi që është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar 
një bazë për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një anomalie materiale 
si rezultat i mashtrimit është më i lartë se rreziku si rezultat i gabimit, sepse 
mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të fshehta, falsifikime, përjashtime 
të qëllimshme, informacione të deformuara, anashkalime të kontrolleve të 
brendshme.

•	 Sigurojmë një njohje të kontrollit të brendshëm që ka të bëjë me auditimin 
me qëllim që të përcaktojmë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme 
sipas rrethanave, por  jo për qëllime të shprehjes së një opinioni mbi 
efikasitetin e kontrollit të brendshëm të Grupit.48

•	 Vlerësojmë përhshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe 
arësyeshmërinë e çmuarjeve kontabël dhe të shpjegimeve përkatëse të bëra 
nga drejtimi.

•	 Nxjerrim një konkluzion në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit 
të bazës kontabël të vijimësisë, dhe bazuar në evidencën e auditimit të 
marrë, nëse ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose kushtet, e 
cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e Grupit për të vijuar 
veprimtarinë. Nëse ne arrijmë në përfundimin që ka një pasiguri ne duhet 
të tërheqim vëmendjen në raportin e audituesit në lidhje me shpjegimet e 
dhëna në pasqyrat financiare të konsoliduara, ose nëse këto shpjegime janë 
të papërshtatshme, duhet të modifikojmë opinionin tonë. Konkluzionet tona 
bazohen në evidencën e auditimit të marrë deri në datën e raportit tonë të 
auditimit. Megjithatë, ngjarje ose kushte të ardhshme mund të bëjnë që 
Grupi të ndërpresë veprimtarinë.

•	 Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e 
pasqyrave financiare të konsoliduara, përfshirë informacionet shpjeguese të 
dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare të konsoliduara paraqesin transaksionet 
dhe ngjarjet në to në një mënyrë që arrin paraqitjen e drejtë.

•	 Sigurojmë evidencën e nevojshme të auditimit në lidhje me informacionet 
financiare të  entiteteve ose veprimtarive të bizneseve brenda Grupit, për 

48 Kjo fjali duhet të modifikohet, si të jetë e përshtatshme, në rrethanat kur audituesi gjithashtu 
ka përgjëgjësinë për të lëshuar një opinion mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm së 
bashku me auditimin e pasqyrave financiare.
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të shpehur një opinion mbi pasqyrat financiare të konsoliduara. Ne jemi 
përgjegjës për drejtimin, mbikëqyrjen dhe kryerjen e auditimit të Grupit. Ne 
mbetemi të vetmit përgjegjes për opinionin e auditimit.

Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen, përveç të tjerave, 
lidhur me qëllimin dhe kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, 
përfshirë ndonjë mangësi të rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne mund të 
identifikojmë gjatë auditimit.

Ne gjithashtu ju japim personave të ngarkuar me qeverisjen një deklaratë që 
ne jemi në pajtim me kërkesat përkatëse etike në lidhje me pavarësinë, dhe ju 
komunikojmë atyre të gjitha lidhjet dhe çështjet e tjera që mundet në mënyrë të 
arësyeshme të ndikojnë në pavarësinë tonë, dhe kur është e zbatueshme, masat 
mbrojtëse përkatëse.

Nga çështjet e komunikuara personave të ngarkuar me qeverisjen, ne përcaktojmë 
ato çështje që ishin më të rëndësishmet për auditimin e pasqyrave financiare të 
konsoliduara të periudhës aktuale dhe për pasojë edhe çështje kryesore të auditimit. 
Ne i përshkruajmë këto çështje në raportin tonë të auditimit përveç nëse në rastin 
kur ligji ose rregullat e ndalojnë bërjen publike të çështjes ose kur, në raste 
jashtëzakonisht të rralla, ne vendosim që çështja të mos komunikohet në raportin 
tonë për arësye se pasojat negative nga një komunikim i tillë pritet në mënyrë të 
arësyeshme të tejkalojnë përfititmet në favor të interesit publik.   

Raport mbi Kërkesa të Tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Forma dhe përmbajtja e këtij seksioni të raportit të audituesit mund të variojë në 
varësi të natyrës së përgjegjësive të tjera raportuese të audituesit të përcaktuara nga 
ligji, rregullat lokale, ose standardet kombëtare të auditimit. Çështjet e trajtuara nga 
ligji, rregullat, standardet kombëtare të tjera (të cilave i referohemi me “përgjegjësitë 
e tjera raportuese”) do të trajtohen brenda këtij seksioni, përveç nëse kur përgjegjësitë 
e tjera raportuese trajtojnë të njëjtat çështje si ato të paraqitura tek përgjegjësitë 
raportuese sipas SNA-ve, si pjesë e seksionit të Raportit mbi Auditimin e Pasqyrave 
Financiare të Konsoliduara. Raportimi i përgjegjësive të tjera që trajton të njëjtat 
çështje si ato të kërkuara nga SNA-të mund të kombinohet (d.m.th. të përfshihet në 
seksionin e Raportit mbi Auditimin e Pasqyrave Financiate të Konsoliduara me një 
nëntitull të përshtatshëm) por duke u siguruar që kur ekziston një diferencë e tillë, 
formulimi në raportin e audituesit të diferencojë qartë përgjegjësitë e tjera raportuese 
nga raportimi që kërkohet sipas SNA-ve.]

Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur është 
[emri].
[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar]
[Adresa e Audituesit]
[Data]
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Ilustrimi 3:  Raporti i Audituesit mbi Pasqyrat Financiare të një Entiteti të 
Pa listuar, të Përgatitura në Përputhje me një Kuadër të Paraqitjes së Drejtë

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave 
financiare të një entiteti të pa listuar, që përdor një kuadër të 
paraqitjes së drejtë. Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. 
nuk zbatohet SNA 600). 

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në 
përputhje me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e 
përgjegjësisë së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion i pamodifikuar (d.m.th. “i 
pastër”).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato të 
juridiksionit.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet 
ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e 
entitetit për të vijuar veprimarinë sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Audituesit nuk i kërkohet, dhe ai nuk ka vendosur përndryshe, të 
komunikojë çështjet kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.

•	 Audituesi i ka siguruar informacionet e tjera para datës së raportit 
të audituesit dhe nuk ka indentifikuar ndonjë anomali materiale në 
këto informacione.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Audituesi nuk ka përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat të 
kërkohen nga legjislacioni lokal.

•	 Audituesi zgjedh t’i referohet përshkrimit të përgjegjësisë së 
audituesit të paraqitur në faqen zyrtare të internetit të autoritetit të 
përshtatshëm.
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR

Për Aksionarët e Shoqërisë Tregtare ABC [ose një Adresë Tjetër e Duhur]

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për), pozicionin financiar 
të Shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare dhe flukset e 
parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare 
të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për Opinionin

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më 
të detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat 
Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat etike që janë 
të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare në [juridiksionin], dhe kemi 
përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se 
evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të 
dhënë një bazë për opinionin tonë. 

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga Pasqyrat Financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”]

[Raportimi në përputhje me kërkesat e raportimit në SNA 720 (i rishikuar) – shiko 
Ilustrimin 1 në Shtojcën 2 të SNA 720 (i rishikuar).]

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare49

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare 

49 Gjatë gjithë këtyre raporteve ilustruese të audituesit, termat drejtimi dhe personat e ngarkuar 
me qeverisjen mund të jetë e nevojshme të zëvendësohen nga terma të tjerë që janë të 
përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor në juridiksionin e caktuar.
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në përputhje me SNRF-të50, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i gjykon të 
nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë 
anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar 
aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse është 
e zbatueshme, për çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur parimin 
kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur drejtimi synon ta likujdojë Shoqërinë 
ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër.

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të 
raportimit financiar të Shoqërisë.

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse 
pasqyrat financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit 
apo gabimit, dhe të lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin tonë. Siguria e 
arësyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk është një garanci që një auditim 
i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo 
ekziston. 

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen 
materiale nëse, individualisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arësyeshme 
të influencojnë vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto pasqyra 
financiare.

Një përshkrim më i detajuar i përgjegjësive të audituesit për auditimin e pasqyrave 
financiare mund të gjendet në faqen e internetit të (Organizatës) në: [linku i faqes së 
internetit]. Ky përshkrim përbën pjesë të raportit tonë të auditimit.

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar]

[Adresa e Audituesit]

[Data]

50 Kur përgjegjësia e drejtimit është të përgatitë pasqyra financiare qe japin një pamje të 
vërtetë dhe të drejtë, kjo mund të lexohet: “Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare që japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, dhe për të tilla ...”
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Ilustrimi 4: Raporti i  Audituesit mbi Pasqyrat Financiare të një Entiteti të 
Pa Listuar, të Përgatitura në Përputhje me një Kuadër të Pajtueshmërisë 
për Qëllime të Përgjithshme

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave 
financiare të një entiteti të pa listuar, i cili kërkohet nga ligji ose 
rregullat. Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk 
zbatohet SNA 600). 

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në 
përputhje me Kuadrin e Raportimit Financiar (Ligji XYZ) 
të Juridiksionit X (që është një kuadër i raportimit financiar, 
përfshirë ligjin ose rregullat, i hartuar për të përmbushur nevojat 
e zakonshme për informacion financiar të një game të gjerë 
përdoruesish, por që nuk është një kuadër i paraqitjes së drejtë). 

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e 
përgjegjësisë së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion i pamodifikuar (d.m.th. 
“i pastër”).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato të 
juridiksionit.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet 
ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e 
entitetit për të vijuar veprimarinë sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Audituesit nuk i kërkohet, dhe ai nuk ka vendosur përndryshe, të 
komunikojë çështjet kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.

•	 Audituesi i ka siguruar informacionet e tjera para datës së raportit 
të audituesit dhe nuk ka identifikuar ndonjë anomali materiale në 
këto informacione.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi nuk ka 
përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat të kërkohen nga 
legjislacioni lokal.
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR

[Adresa e Duhur]

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për 
vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një 
përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur janë përgatitur në të gjitha 
aspektet materiale, në përputhje me Ligjin XYZ të Juridiksionit X.

Baza për Opinionin

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më 
të detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat 
Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat etike që janë 
të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare në [juridiksionin], dhe kemi 
përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se 
evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të 
dhënë një bazë për opinionin tonë. 

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga Pasqyrat Financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”]

[Raportimi në përputhje me kërkesat e raportimit në SNA 720 (i rishikuar) – shiko 
Ilustrimin 1 në Shtojcën 2 të SNA 720 (i rishikuar).]

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare51

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me Ligjin 
XYZ të Juridiksionit X52, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i gjykon të 

51 Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor në juridiksionin e 
caktuar.

52 Kur përgjegjësia e drejtimit është të përgatitë pasqyra financiare qe japin një pamje të 
vërtetë dhe të drejtë, kjo mund të lexohet: “Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare që japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, dhe për të tilla ...”
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nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë 
anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar 
aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse është 
e zbatueshme, për çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur parimin 
kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur drejtimi synon ta likujdojë Shoqërinë 
ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër.

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të 
raportimit financiar të Shoqërisë.

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse 
pasqyrat financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak mashtrimit apo 
gabimit, dhe të lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin tonë. Siguria e 
arësyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk një është garanci që një auditim 
i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo 
ekziston. 

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen 
materiale nëse, individualisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arësyeshme 
të influencojnë vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto pasqyra 
financiare.

Paragrafi 41(b) i këtij SNA-je shpjegon se materiali i hijëzuar më poshtë mund të vendoset 
në një Shtojcë të raportit të audituesit. Paragrafi 41(c) shpjegon se referenca mund të bëhet 
tek faqja e internetit e autoritetit të përshtatshëm e cila përmban përgjegjësitë e audituesit, 
kur ligji, rregullat ose standardet kombëtare të auditimit e lejojnë shprehimisht, në vend që 
ta përfshijmë këtë material në raportin e audituesit, duke u siguruar që përshkrimi në faqen e 
internetit trajton, dhe nuk është në kundërshtim me, përshkrimin e përgjegjësive të audituesit 
më poshtë.

Si pjesë e auditimit në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin profesional 
dhe ruajmë skepticizmin profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:

•	 Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 
në përgjigje të këtyre rreziqeve, dhe marrim evidencë auditimi që është e 
mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin tonë. 
Rreziku i moszbulimit të një anomalie materiale si rezultat i mashtrimit është 
më i lartë se rreziku si rezultat i gabimit, sepse mashtrimi mund të përfshijë 
marrëveshje të fshehta, falsifikime, përjashtime të qëllimshme, informacione 
të deformuara, anashkalime të kontrolleve të brendshme.



FORMIMI I NJË OPINIONI DHE RAPORTIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE

57 SNA 700 (I RISHIKUAR)

•	 Sigurojmë një njohje të kontrollit të brendshëm që ka të bëjë me auditimin me 
qëllim që të përcaktojmë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme sipas 
rrethanave, por jo për qëllime të shprehjes së një opinioni mbi efikasitetin e 
kontrollit të brendshëm të Shoqërisë.53

•	 Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe 
arësyeshmërinë e çmuarjeve kontabël dhe të shpjegimeve përkatëse të bëra 
nga drejtimi.

•	 Nxjerrim një konkluzion në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit të bazës 
kontabël të vijimësisë, dhe bazuar në evidencën e auditimit të marrë, nëse ka 
një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund të hedhë 
dyshime të mëdha për aftësinë e Shoqërisë për të vijuar veprimtarinë. Nëse ne 
arrijmë në përfundimin që ka një pasiguri ne duhet të tërheqim vëmendjen në 
raportin e audituesit në lidhje me shpjegimet e dhëna në pasqyrat financiare, 
ose nëse këto shpjegime janë të papërshtatshme, duhet të modifikojmë 
opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencën e auditimit të marrë 
deri në datën e raportit tonë të auditimit. Megjithatë, ngjarje ose kushte të 
ardhshme mund të bëjnë që Shoqëria të ndërpresë veprimtarinë.

Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen, përveç të tjerave, 
lidhur me qëllimin dhe kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, 
përfshirë ndonjë mangësi të rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne mund të 
identifikojmë gjatë auditimit.

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar]

[Adresa e Audituesit]

[Data]

53 Kjo fjali duhet të modifikohet, si të jetë e përshtatshme, në rrethanat kur audituesi gjithashtu 
ka përgjëgjësinë për të lëshuar një opinion mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm së 
bashku me auditimin e pasqyrave financiare
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STANDARDI NDËRKOMBËTAR I AUDITIMIT 701

KOMUNIKIMI I ÇËSHTJEVE KRYESORE TË AUDITIMIT 
NË RAPORTIN E AUDITUESIT TË PAVARUR

(Hyn në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare për periudhat që 
përfundojnë me datën 15 Dhjetor 2016 ose pas kësaj date)

Hyrje
Objekti i këtij SNA-je ............................................................................
Hyrja në Fuqi ........................................................................................

Objektivat ............................................................................................

Përkufizime ..........................................................................................

Kërkesat
Përcaktimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit .....................................
Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit ..................................
Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen .........................
Dokumentimi ........................................................................................

Zbatimi dhe Materiale të tjera Shpjeguese
Objekti i këtij SNA-je ............................................................................
Përcaktimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit ......................................
Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit ...................................
Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen ..........................
Dokumentimi .........................................................................................

Standardi Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore 
të Auditimit në Raportin e Audituesit të Pavarur, duhet të lexohet i lidhur ngushtë me 
Standardin Ndërkombëtar të Auditimit (SNA) 200 Objektivat e Përgjithshme të Audituesit 
të Pavarur dhe Kryerja e një Auditimi në Pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.
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Hyrje
Objekti i këtij SNA-je

1. Ky Standard Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) trajton përgjegjësinë e audituesit 
për të komunikuar çështjet kryesore të auditimit në raportin e audituesit. Ai 
synon të trajtojë si gjykimin e audituesit për atë çfarë duhet të komunikohet 
në raportin e audituesit ashtu edhe formën dhe përmbajtjen e këtij komunkimi.

2. Qëllimi i komunikimit të çështjeve kryesore të auditimit bëhet për të rritur 
vlerën komunikuese të raportit të audituesit, duke siguruar transparencë më të 
madhe në lidhje me auditimin që është kryer. Komunikimi i çështjeve kryesore 
të auditimit ofron informacion shtesë për përdoruesit e synuar të pasqyrave 
financiare (“përdoruesit e synuar”) për t’i ndihmuar ata të kuptojnë ato çështje 
që, sipas gjykimit profesional të audituesit, kanë qenë të një rëndësie më të 
madhe në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. Komunikimi 
i çështjeve kryesore të auditimit gjithashtu, mund të ndihmojë përdoruesit 
e synuar që të kuptojnë entitetin dhe fushat e gjykimeve të rëndësishme të 
drejtimit në pasqyrat financiare të audituara. (Ref: Para. A1-A4)

3. Komunikimi i çështjeve kryesore të auditimit në raportin e audituesit gjithashtu, 
mund të sigurojë për përdoruesit e synuar një bazë për përfshirje të mëtejshme 
me drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen, për disa çështje që kanë 
lidhje me entitetin, pasqyrat financiare të audituara, apo auditimin e kryer.

4. Komunikimi i çështjeve kryesore të auditimit në raportin e audituesit bëhet 
në kontekstin e formimit nga audituesi të një opinioni lidhur me pasqyrat 
financiare në tërësi. Komunikimi i çështjeve kryesore të auditimit në raportin 
e audituesit nuk:

(a) Zëvendëson shënimet shpjeguese në pasqyrat financiare që sipas 
kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar kërkohet të përgatiten nga 
drejtimi, ose që përndryshe janë të nevojshme për të arritur paraqitjen 
e drejtë;

(b) Zëvendëson shprehjen nga audituesi të një opinioni të modifikuar, kur  
kërkohet nga rrethanat e një angazhimi auditimi të veçantë, në përputhje 
me SNA 705 (i rishikuar)1;

(c) Zëvendëson raportimin sipas SNA 570 (i rishikuar)2 kur ekziston një 
pasiguri materiale lidhur me ngjarjet ose kushtet, të cilat mund të hedhin 
dyshime të mëdha mbi aftësinë e entitetit për të vijuar veprimtarinë; ose

(d) Është një opinion i ndarë (i veçantë) mbi çështje individuale. (Ref: 
Para. A5-A8)

1 SNA 705 (i rishikuar), Modifikimet e Opinionit në Raportin e Audituesit të Pavarur
2 SNA 570 (i rishikuar), Vijimësia, paragrafët 22 – 23
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5. Ky SNA zbatohet për auditimet e paketave të plota të pasqyrave financiare 
për qëllime të përgjithshme të entiteteve të listuara dhe në rrethanat kur 
audituesi përndryshe vendos të komunikojë çështjet kryesore të auditimit në 
raportin e audituesit. Ky SNA zbatohet edhe në rastet kur audituesi është i 
detyruar nga ligji ose rregullat të komunikojë çështjet kryesore të auditimit 
në raportin e audituesit.3 Megjithatë SNA 705 (i rishikuar) e ndalon audituesin 
të komunikojë çështjet kryesore të auditimit, në rastet kur audituesi refuzon 
dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, përveç nëse një raportim i tillë 
kërkohet nga ligji ose rregullat.4

Hyrja në Fuqi

6. Ky SNA hyn në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare për periudhat që 
përfundojnë në datën 15 Dhjetor 2016 ose pas kësaj date.

Objektivat
7. Objektivat e audituesit janë të përcaktojë çështjet kryesore të auditimit dhe, 

duke formuar një opinion mbi pasqyrat financiare, të komunikojë këto çështje 
duke i përshkruar në raportin e audituesit.

Përkufizime
8. Për qëllime të këtij SNA - je, termi në vijim ka kuptimin e mëposhtëm:

Çështjet kryesore të auditimit - Ato çështje që, në gjykimin profesional të 
audituesit, kanë qenë të një rëndësie më të madhe në auditimin e pasqyrave 
financiare të periudhës aktuale. Çështjet kryesore të auditimit përzgjidhen 
ndërmjet çështjeve të komunikuara me personat e ngarkuar me qeverisjen.

Kërkesat
Përcaktimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit

9. Audituesi duhet të përcaktojë, ndërmjet çështjeve të komunikuara me personat 
e ngarkuar me qeverisjen, ato çështje të cilat kërkojnë prej tij vëmendje të 
konsiderueshme në kryerjen e auditimit. Në marrjen e këtij vendimi, audituesi 
duhet të ketë parasysh sa më poshtë: (Ref: Para. A9 – A18)

(a) Fushat e vlerësuara me rrezik të lartë të anomalisë materiale, ose rreziqe 
të rëndësishme të identifikuara në përputhje me SNA 315 (i rishikuar).5 
(Ref: Para. A19 – A22)

3 SNA 700 (i rishikuar), Formimi i një Opinioni dhe Raportimi mbi Pasqyrat Financiare, 
paragrafët 30 - 31

4 SNA 705 (I rishikuar), paragrafi 29
5 SNA 315 (i rishikuar), Identifikimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalisë Materiale nëpër-

mjet Njohjes së Entitetit dhe Mjedisit të tij
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(b) Gjykimet e rëndësishme të audituesit në lidhje me fusha të pasqyrave 
financiare të cilat përfshijnë gjykime të rëndësishme të drejtimit, 
përfshirë çmuarje kontabël që janë identifikuar me pasiguri të lartë të 
çmuarjes. (Ref: Para. A23 – A24)

(c) Efektin mbi auditimin, të ngjarjeve apo transaksioneve të rëndësishme 
që kanë ndodhur gjatë periudhës. (Ref: Para. A25 – A26)

10. Audituesi do të përcaktojë se cilat prej çështjeve të përcaktuara në përputhje me 
paragrafin 9, kanë qenë të një rëndësie më të madhe në auditimin e pasqyrave 
financiare të periudhës aktuale dhe për këtë arsye, janë çështje kryesore të 
auditimit. (Ref: Para. A9 – A11, A27 – A30)

Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit

11. Audituesi do të përshkruajë secilën çështje kryesore të auditimit, duke përdorur 
një nëntitull të përshtatshëm, në një seksion të veçantë të raportit të audituesit 
nën titullin “Çështjet Kryesore të Auditimit”, përveç nëse ekzistojnë rrethanat 
që jepen në paragrafët 14 ose 15. Paragrafi hyrës në këtë seksion të raportit të 
audituesit do të deklarojë se:

(a) Çështjet kryesore të auditimit janë ato çështje që, në gjykimin 
profesional të audituesit, kanë qenë të një rëndësie më të madhe në 
auditimin e pasqyrave financiare [të periudhës aktuale]; dhe

(b) Këto çështje kanë qenë trajtuar në kuadër të auditimit të pasqyrave 
financiare në tërësi, dhe në formimin e opinionit të audituesit mbi to, 
dhe audituesi nuk jep një opinion të veçantë për këto çështje. (Ref: Para. 
A31 – A33)

Çështjet Kryesore të Auditimit Nuk Zëvendësojnë Dhënien e një Opinioni të Modifikuar

12. Audituesi nuk do të komunikojë një çështje në seksionin e Çështjeve Kryesore 
të Auditimit të raportit të audituesit, kur si rezultat i çështjes, audituesi do 
të kërkohej të jepte një opinion të modifikuar në përputhje me SNA 705 (i 
rishikuar).

Përshkrimi i Çështjeve Individuale Kryesore të Auditimit

13. Përshkrimi i çdo çështje kryesore të auditimit në seksionin e Çështjeve Kryesore 
të Auditimit në raportin e audituesit do të përfshijë një referencë tek shënimet 
shpjeguese përkatëse, nëse ka, në pasqyrat financiare, dhe do të trajtojë:

(a) Pse çështja ka qenë konsideruar të jetë e një rëndësie të madhe në 
auditim dhe për këtë arsye është përcaktuar të jetë një çështje kryesore 
e auditimit; dhe (Ref: Para. A42 – A45)

(b) Si është trajtuar çështja në auditim. (Ref: Para. A46 – A51)

Rrethanat në të Cilat një Çështje e Përcaktuar si një Çështje Kryesore e Auditimit Nuk 
Është Komunikuar në Raportin e Audituesit
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14. Audituesi do të përshkruajë çdo çështje kryesore të auditimit në raportin e 
audituesit, përveç nese: (Ref: Para. A53 – A56)

(a) Ligj ose rregullat e ndalojnë bërjen publike të kësaj çështje; ose

(b) Në rrethana jashtëzakonisht të rralla, audituesi konstaton se çështja nuk 
duhet të komunikohet në raportin e audituesit pasi pasojat negative të 
këtij veprimi pritet t’i tejkalojnë në mënyrë të arsyeshme përfitimet në 
interes të publikut nga një komunikim i tillë. Kjo nuk do të zbatohet në 
rastet kur entiteti e ka bërë publik informacionin për këtë çështje.

Ndërveprimi ndërmjet Përshkrimit të Çështjeve Kryesore të Auditimit dhe Elementeve 
të Tjerë që kërkohet të Përfshihen në Raportin e Audituesit

15. Një çështje që çon në një opinion të modifikuar në përputhje me SNA 705 
(i rishikuar), ose një pasiguri materiale lidhur me ngjarjet ose kushtet që 
mund të hedhin dyshime domethënëse mbi aftësinë e entitetit për të vijuar 
veprimtarinë në përputhje me SNA 570 (i rishikuar), janë për nga natyra e tyre 
çështje kryesore të auditimit. Megjithatë, në rrethana të tilla, këto çështje nuk 
do të përshkruhen në seksionin e Çështjeve Kryesore të Auditimit të raportit të 
audituesit dhe nuk do të zbatohen kërkesat ne paragrafët 13-14. Për më tepër, 
audituesi do të:

(a) Raportojë mbi këtë / këto çështje në përputhje me SNA (të) e 
zbatueshme; dhe

(b) Përfshijë një referencë tek Baza për Opinionin me Rezervë (kundër) ose 
Pasigurinë Materiale në Lidhje me Vijimësinë, në seksionin e Çështjeve 
Kryesore të Auditimit. (Ref: Para. A6 – A7) 

Forma dhe Përmbajtja e Seksionit të Çështjeve Kryesore të Auditimit në Rrethana të 
Tjera

16. Nëse audituesi përcakton, në varësi të fakteve dhe rrethanave të entitetit dhe 
auditimit, që nuk ka çështje kryesore të auditimit për t’u komunikuar ose që 
të vetmet çështje kryesore të auditimit që komunikohen janë ato të trajtuara 
në paragrafin 15, audituesi do të përfshijë një deklaratë për këtë qëllim në një 
seksion të veçantë të raportit të audituesit nën titullin “Çështjet Kryesore të 
Auditimit”. (Ref: Para. A57-A59)

Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen

17. Audituesi do të komunikojë me personat e ngarkuar me qeverisjen:

(a) Ato çështje që ai i ka përcaktuar si çështje kryesore të auditimit; ose

(b) Nëse është e zbatueshme, në varësi të fakteve dhe rrethanave të entitetit 
dhe auditimit, vendimin e audituesit që nuk ka çështje kryesore të 
auditimit për t`u komunikuar në raportin e audituesit. (Ref: Para. A60 
– A63) 
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Dokumentimi

18. Audituesi do të përfshijë në dokumentacionin e auditimit:6 (Ref: Para. A64)

(a) Çështjet që kanë kërkuar vëmendje të konsiderueshme nga audituesi, 
siç është përcaktuar në përputhje me paragrafin 9, dhe arsyetimin për 
vendimin e tij, nëse secila nga këto çështje është apo jo një çështje 
kryesore e auditimit në përputhje me paragrafin 10;

(b) Ku është e zbatueshme, arsyetimin për vendimin e audituesit që nuk ka 
çështje kryesore të auditimit për t`u komunikuar në raportin e audituesit 
ose që të vetmet çështje kryesore të auditimit për të komunikuar janë 
ato çështje të trajtuara në paragrafin 15; dhe

(c) Ku është e zbatueshme, arsyetimin për vendimin e audituesit për të mos 
komunikuar në raportin e audituesit një çështje të përcaktuar si çështje 
kryesore e auditimit.

* * *

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
Objekti i këtij SNA-je (Ref: Para. 2)

A1. Rëndësia mund të përshkruhet si rëndësia relative e një çështjeje, të marrë 
në këtë kontekst. Rëndësia e një çështje është gjykuar nga audituesi në 
kontekstin në të cilin ajo ka qenë konsideruar. Rëndësia mund të konsiderohet 
në kontekstin e faktorëve sasiorë dhe cilësorë, të tillë si madhësia përkatëse, 
natyra, efekti mbi çështjen në fjalë dhe interesat e shprehura të përdoruesve 
të synuar ose përfituesve. Kjo përfshin një analizë objektive të fakteve dhe 
rrethanave, përfshirë natyrën dhe shtrirjen e komunikimit me personat e 
ngarkuar me qeverisjen.

A2. Përdoruesit e pasqyrave financiare kanë shprehur një interes në ato çështje 
për të cilat audituesi ka patur dialogun më të fortë me personat e ngarkuar me 
qeverisjen, si pjesë e komunikimit të dyanshëm të kërkuar nga SNA 260 (i 
rishikuar)7 dhe që kërkojnë për transparencë informacion shtesë në lidhje me 
këto komunikime. Për shembull, përdoruesit kanë interes të veçantë të kuptojnë 
gjykimet e rëndësishme të bëra nga audituesi në formimin e opinionit mbi 
pasqyrat financiare në tërësi, për shkak se shpesh ato janë të lidhura me fusha 
të rëndësishme të gjykimit të drejtimit në përgatitjen e pasqyrave financiare.

A3. Kërkesa ndaj audituesve për të komunikuar çështjet kryesore të auditimit në 
raportin e audituesit gjithashtu, mund të përmirësojë komunikimin ndërmjet 

6 SNA 230, Dokumentimi i Auditimit, paragrafët 8 – 11 dhe A6
7 SNA 260 (i rishikuar), Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen
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audituesit dhe personave të ngarkuar me qeverisjen për këto çështje dhe mund 
të rritë vëmendjen e drejtimit dhe personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me dhënien e informacioneve shpjeguese në shënimet në pasqyrat financiare, 
të cilat referohen në raportin e audituesit.

A4.  SNA 3208 shpjegon se per audituesin është e arsyeshme të supozojë se 
përdoruesit e pasqyrave financiare:

(a) Kanë njohuri të arsyeshme për biznesin dhe veprimtaritë ekonomike 
dhe kontabilitetin, si dhe vullnetin për të studiuar informacionin në 
pasqyrat financiare me kujdes të arsyeshëm;

(b) Kuptojnë që pasqyrat financiare janë përgatitur, paraqitur dhe audituar 
për nivelet e materialitetit;

(c) Njohin pasiguritë e natyrshme në matjen e shumave bazuar në 
përdorimin e çmuarjeve, gjykimit dhe marrjen në konsideratëtë 
ngjarjeve të ardhshme; dhe

(d) Marrin vendime të arsyeshme ekonomike mbi bazën e informacionit në 
pasqyrat financiare.

Për arsye se raporti i audituesit shoqëron pasqyrat financiare të audituara, 
përdoruesit e raportit të audituesit konsiderohen të jenë të njëjtë me përdoruesit 
e synuar të pasqyrave financiare.

Marrëdhënia ndërmjet Çështjeve Kryesore të Auditimit, Opinionit të Audituesit dhe 
Elementëve të Tjerë të Raportit të Audituesit (Ref: Para. 4, 12, 15)

A5.  SNA 700 (i rishikuar) përcakton kërkesat dhe jep udhëzime për formimin e 
një opinioni mbi pasqyrat financiare.9 Komunikimi i çështjeve kryesore të 
auditimit nuk  zëvendëson dhënien e informacioneve shpjeguese në shënimet 
në pasqyrat financiare, të cilat sipas kuadrit të zbatueshëm të raportimit 
financiar, kërkohet të bëhen nga drejtimi, ose që përndryshe janë të nevojshme 
për të arritur një paraqitje të drejtë. SNA 705 (i rishikuar) trajton rrethanat në 
të cilat audituesi arrin në përfundimin se ka një anomali materiale në lidhje 
me përshtatshmërinë ose mjaftueshmërinë e shënimeve shpjeguese në pasqyrat 
financiare10.

A6.  Kur audituesi shpreh një opinion me rezervë ose opinion kundër, në përputhje 
me SNA 705 (i rishikuar), paraqitja në seksionin e Bazës për Opinionin me 
Rezervë (Kundër), e përshkrimit të një çështje e cila çon në një opinion të 
modifikuar, ndihmon për të nxitur perdoruesit e synuar që ata të kuptojnë dhe 
identifikojnë rrethanat kur ato ndodhin. Duke veçuar komunikimin e kësaj 

8 SNA 320, Materialiteti në Planifikimin dhe në Kryerjen e një Auditimi, paragrafi 4
9 SNA 700 (i rishikuar), paragrafët 10 – 15 dhe A1 – A15
10 Shiko paragrafin A7 të SNA 705 (i rishikuar)
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çështje nga çështjet e tjera kryesore të auditimit të përshkruara në seksionin 
e Çështjeve Kryesore të Auditimit, kësaj çështje i jepet rëndësia e duhur në 
Raportin e Audituesit, (shiko paragrafin 15). Shtojca e SNA 705 (i rishikuar) 
përfshin shembuj ilustrues se si ndikohet paragrafi hyrës në Seksionin e 
Çështjeve Kryesore të Auditimit kur audituesi shpreh një opinion me rezervë 
ose kundër dhe çështje të tjera kryesore të auditimit janë komunikuar në 
raportin e audituesit. Paragrafi A58 i këtij SNA-je ilustron mënyrën se si 
paraqitet seksioni i Çështjeve Kryesore të Auditimit kur audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka çështje të tjera kryesore të auditimit për t’u komunikuar 
në raportin e audituesit, përveç atyre të trajtuara në seksionin e Bazës për 
Opinionin me Rezervë (Kundër) apo seksionin e raportit të audituesit që trajton 
pasigurinë Materiale në lidhje me Vijimësinë.

A7.  Kur audituesi shpreh një opinion me rezervë ose kundër, komunikimi i 
çështjeve të tjera kryesore të auditimit do të ishte përsëri i përshtatshëm për të 
përmirësuar kuptimin e auditimit nga përdoruesit e synuar, dhe për rrjedhojë 
zbatohen kërkesat për të përcaktuar çështjet kryesore të auditimit. Megjithatë, 
kur është shprehur një opinion kundër në rrethanat kur audituesi ka arritur në 
përfundimin që anomalitë, individualisht ose së bashku, janë materiale dhe të 
përhapura në pasqyrat financiare:11

a) Në varësi të rëndësisë së çështjes (eve) që çojnë në një opinion kundër, 
audituesi mund të përcaktojë që nuk ka çështje të tjera që të jenë çështje 
kryesore të auditimit. Në këto rrethana zbatohet kërkesa në paragrafin 
15 (shiko paragrafin A58).

b) Nëse një ose më shumë çështje, të ndryshme nga ato që çojnë në një 
opinion kundër, janë përcaktuar si çështje kryesore të auditimit, është 
veçanërisht e rëndësishme që përshkrimet e këtyre çështjeve të tjera 
kryesore të auditimit, të mos nënkuptojnë që pasqyrat financiare në 
tërësi janë më të besueshme në lidhje me këto çështje nga sa do të ishin 
të përshtatshme për rrethanat, në këndvështrimin e një opinioni kundër 
(shiko paragrafin A47).

A8.  SNA 706 (i rishikuar)12 përcakton mekanizma për audituesit e pasqyrave 
financiare të të gjithë entiteteve, për të përfshirë komunikim shtesë në raportin 
e audituesit nëpërmjet përdorimit të Paragrafëve që Theksojnë Çështjen dhe 
Paragrafëve për Çështje të Tjera, kur audituesi e konsideron të nevojshme 
për ta bërë këtë gjë. Në raste të tilla, këta paragrafë paraqiten në raportin e 
audituesit, veçmas seksionit të Çështjeve Kryesore të Auditimit. Kur një çështje 
është përcaktuar si çështje kryesore e auditimit, përdorimi i paragrafëve të tillë 
nuk zëvendëson përshkrimin e çështjeve individuale kryesore të auditimit, në 

11 SNA 705 (i rishikuar), paragrafi 8
12 SNA 706 (i rishikuar), Paragrafët që Theksojnë Çështjen dhe Paragrafët për Çështje të 

Tjera në Raportin e Audituesit të Pavarur
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përputhje me paragrafin 13.13 SNA 706 (i rishikuar) jep udhëzime të mëtejshme 
për marrëdhënien ndërmjet Çështjeve Kryesore të Auditimit dhe Paragrafëve 
që Theksojnë Çështjen në përputhje me këtë SNA.14

Përcaktimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit (Ref: Para. 9 – 10)

A9.  Procesi i vendimmarrjes së audituesit për të përcaktuar çështjet kryesore të 
auditimit ka për qëllim të zgjedhë një numër më të vogël të çështjeve nga 
çështjet e komunikuara me personat e ngarkuar me qeverisjen, bazuar në 
gjykimin e audituesit, për vlerësimin e çështjeve që ishin të një rëndësie më të 
madhe në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 

A10.  Përcaktimi nga audituesi i çështjeve kryesore të auditimit kufizohet në ato 
çështje që kanë rëndësi më të madhe në auditimin e pasqyrave financiare të 
periudhës aktuale, madje edhe kur janë paraqitur pasqyrat financiare krahasuese 
(dmth, edhe kur opinioni i audituesit i referohet çdo periudhe për të cilën janë 
paraqitur pasqyrat financiare).15

A11.  Pavarësisht se përcaktimi i audituesit per çështjet kryesore të auditimit bëhet 
për auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale dhe ky SNA nuk 
kërkon nga audituesi që të aktualizojë çështjet kryesore të auditimit të përfshira 
në raportin e audituesit të periudhës së mëparshme, megjithatë mund të jetë e 
vlefshme që audituesi të marrë në konsideratë nëse një çështje që ishte një 
çështje kryesore e auditimit në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës 
së mëparshme, vazhdon të jetë një çështje kryesore e auditimit në auditimin e 
pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 

Çështjet që kërkojnë Vëmendje të Konsiderueshme nga Audituesi (Ref: Para. 9)

A12.  Koncepti i vëmendjes së konsiderueshme të audituesit pranon faktin që një 
auditim është i bazuar në rrezik dhe fokusohet në identifikimin dhe vlerësimin 
e rreziqeve të anomalisë materiale të pasqyrave financiare, në hartimin dhe 
kryerjen e procedurave të auditimit që i përgjigjen këtyre rreziqeve dhe në 
marrjen e evidencës së mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit për të 
siguruar një bazë për opinionin e audituesit. Për një tepricë llogarie të caktuar, 
klasë transaksionesh ose shënimesh shpjeguese, sa më i lartë të jetë rreziku i 
vlerësuar i anomalisë materiale në nivel pohimi, aq më shumë gjykim përfshihet 
në planifikimin dhe kryerjen e procedurave të auditimit dhe vlerësimin 
e rezultateve të tyre. Në hartimin e procedurave të mëtejshme të auditimit, 
audituesi duhet të marrë evidencë auditimi më bindëse sa më i lartë të jetë 
vlerësimi i rrezikut nga audituesi.16 Gjatë marrjes së evidencës më bindëse të 

13 Shiko paragrafët 8(b) dhe 10(b) të SNA 706 (i rishikuar)
14 SNA 706 (i rishikuar), paragrafët A1 – A3
15 Shiko SNA 710, Informacionet Krahasuese - Shifrat Korresponduese dhe Pasqyrat Finan-

ciare Krahasuese
16 SNA 330, Reagimet e Audituesit ndaj Rreziqeve të Vlerësuara, paragrafi 7(b)
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auditimit për shkak të një vlerësimi më të lartë të rrezikut, audituesi mund të 
rrisë sasinë e evidencës, ose të marrë evidencë që është më e përshtatshme ose 
e besueshme, për shembull, duke e vendosur më shumë theksin në marrjen e 
evidencave nga palët e treta ose duke marrë evidencë që konfirmohet nga një 
numër burimesh të pavarura.17

A13.  Për këtë arsye, çështjet që paraqesin sfida për audituesin në marrjen e evidencës 
së mjaftueshme dhe të përshtatshme ose që paraqesin sfida për audituesin në 
formimin e një opinioni mbi pasqyrat financiare, mund të jenë veçanërisht të 
rëndësishme në përcaktimin prej tij të çështjeve kryesore të auditimit.

A14.  Fushat që kërkojnë vëmendje të konsiderueshme nga audituesi, shpesh kanë 
të bëjnë me fushat komplekse dhe ato që kërkojnë gjykime të rëndësishme 
të drejtimit në pasqyrat financiare, dhe për këtë arsye, shpesh përfshijnë 
gjykime të vështira apo komplekse të audituesit. Nga ana tjetër, kjo shpesh 
ndikon në strategjinë e përgjithshme të auditimit të përdorur nga audituesi, në 
shpërndarjen e burimeve dhe shtrirjen e punës audituese në lidhje me çështje 
të tilla. Këto efekte mund të përfshijnë, për shembull, shkallën e përfshirjes 
së personelit të lartë në angazhimin e auditimit apo përfshirjen e një eksperti 
të audituesit apo individëve me ekspertizë në një sferë të specializuar të 
kontabilitetit ose auditimit, qoftë të angazhuar ose të punësuar nga firma për të 
trajtuar këto fusha.

A15. Disa SNA kërkojnë komunikime të veçanta me personat e ngarkuar me 
qeverisjen dhe të tjerët, të cilat mund të lidhen me fushat që kërkojnë vëmendje 
të konsiderueshme nga audituesi. Për shembull:

•	 SNA 260 (i rishikuar) kërkon që audituesi të komunikojë me personat 
e ngarkuar me qeverisjen për vështirësitë e mëdha, nëse ai ka hasur 
të tilla gjatë auditimit.18 Ky SNA pranon vështirësitë e mundshme në 
lidhje me, për shembull:

o Transaksionet me palët e lidhura,19 në veçanti kufizimet në aftësinë 
e audituesit për të siguruar evidencë auditimi për faktin që të 
gjitha aspektet e tjera të një transaksioni me palët e lidhura (përveç 
çmimit) janë ekuivalente me ato të një transaksioni të ngjashëm me 
vlerën e tregut. 

o Kufizimet në auditimet e grupit, për shembull, kur aksesi i ekipit të 
angazhimit të grupit në informacione mund të ketë qenë i kufizuar.20

17 SNA 330, paragrafi A19
18 SNA 260 (i rishikuar), paragrafët 16(b) dhe A21 
19 SNA 550, Palët e Lidhura, paragrafi A42
20 SNA 600, Konsiderata të Veçanta – Auditimi i Pasqyrave Financiare të Grupit (Duke 

Përfshirë Punën e Audituesit të Entitetit të Kontrolluar), paragrafi 49(d)
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•	 SNA 220 përcakton kërkesat për ortakun e angazhimit në raport 
me marrjen e konsultimit të duhur mbi çështje të vështira ose të 
diskutueshme.21 Për shembull, audituesi mund të jetë konsultuar me të 
tjerët brenda firmës ose jashtë saj, për një çështje të rëndësishme teknike, 
e cila mund të jetë një tregues që kjo çështje të jetë një çështje kryesore 
e auditimit. Ortaku i angazhimit duhet gjithashtu të diskutojë, ndër të 
tjera, çështje të rëndësishme që dalin gjatë angazhimit të auditimit, me 
rishikuesin e kontrollit të cilësisë së angazhimit.22

Konsideratat në Përcaktimin e atyre Çështjeve që kërkojnë Vëmendje të 
Konsiderueshme të Audituesit (Ref: Para. 9)

A16.  Audituesi mund të kryejë një vështrim paraprak në fazën e planifikimit të 
çështjeve që ka të ngjarë të jenë fusha që kërkojnë vëmendje të konsiderueshme 
nga audituesi gjatë auditimit dhe për këtë arsye, mund të jenë çështje kryesore 
të auditimit. Audituesi mund t’i komunikojë ato me personat e ngarkuar me 
qeverisjen, gjatë diskutimit mbi qëllimin e planifikuar dhe kohën e auditimit 
në përputhje me SNA 260 (i rishikuar). Megjithatë, përcaktimi nga audituesi 
i çështjeve kryesore të auditimit bazohet në rezultatet e auditimit ose në 
evidencën e marrë gjatë auditimit.

A17.  Paragrafi 9 përfshin konsiderata specifike që kërkohen në përcaktimin nga 
audituesi të atyre çështjeve që kërkojnë vëmendje të konsiderueshme prej 
tij. Këto konsiderata fokusohen në natyrën e çështjeve të komunikuara me 
personat e ngarkuar me qeverisjen, të cilat shpesh janë të lidhura me çështje 
për të cilat jepen informacione shpjeguese në pasqyrat financiare, dhe që 
synojnë të pasqyrojnë fusha të auditimit të pasqyrave financiare, të cilat mund 
të jenë me interes të veçantë për përdoruesit e synuar. Fakti që këto konsiderata 
kërkohen nuk do të thotë se çështjet e lidhura me to janë gjithmonë çështje 
kryesore të auditimit; më saktë, çështjet që lidhen me konsiderata të tilla të 
veçanta janë çështje kryesore të auditimit vetëm nëse ato janë përcaktuar si 
të një rëndësie më të madhe për auditimin, në përputhje me paragrafin 10. 
Meqënëse konsideratat mund të jenë të ndërlidhura (p.sh., çështjet që lidhen me 
rrethanat e përshkruara në paragrafët 9 (b) - (c) mund të identifikohen si rreziqe 
të mëdha), zbatueshmëria e më shumë se një prej këtyre konsideratave për një 
çështje të veçantë të komunikuar me personat e ngarkuar me qeverisjen, mund 
të rrisë gjasat që audituesi ta identifikojë këtë çështje si një çështje kryesore të 
auditimit.

A18.   Përveç çështjeve që lidhen me konsideratat e veçanta që kërkohen në paragrafin 
9, mund të ketë çështje të tjera të komunikuara me personat e ngarkuar me 

21 SNA 220, Kontrolli i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave Financiare, paragrafi 18
22 SNA 220, paragrafi 19
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qeverisjen që kërkojnë vëmendje të konsiderueshme nga ana e audituesit dhe 
që për këtë arsye, mund të përcaktohen si çështje kryesore të auditimit në 
përputhje me paragrafin 10. Çështje të tilla mund të përfshijnë, për shembull, 
çështjet që lidhen me auditimin e kryer, për të cilat mund të mos kërkohet të 
jepen informacione shpjeguese në pasqyrat financiare. Për shembull, zbatimi i 
një sistemi të ri të TI-së (ose ndryshimet e rëndësishme në një sistem ekzistues 
të TI-së) gjatë periudhës, mund të jenë një fushë që kërkon vëmendje të 
konsiderueshme nga audituesi, veçanërisht në qoftë se një ndryshim i tillë ka 
patur një efekt të rëndësishëm në strategjinë e përgjithshme të auditimit të 
përdorur nga audituesi apo është e lidhur me një rrezik të konsiderueshëm 
(p.sh., ndryshimet në sistem që ndikojnë në njohjen e të ardhurave).

Fushat me Rrezik të Anomalisë Materiale të Vlerësuar shumë të lartë, ose Rreziqet e 
Rëndësishme të Identifikuara në përputhje me SNA 315 (i rishikuar) (Ref: Para. 9(a))

A19.  SNA 260 (i rishikuar) kërkon që audituesi të komunikojë me personat e 
ngarkuar me qeverisjen rreth rreziqeve të rëndësishme të identifikuara prej 
tij.23 Paragrafi A13 i SNA 260 (i rishikuar) shpjegon që audituesi gjithashtu, 
mund të komunikojë me personat e ngarkuar me qeverisjen për mënyrën si ai 
planifikon të trajtojë fushat me rreziqe të anomalisë materiale, të vlerësuara 
shumë të larta.

A20.  SNA 315 (i rishikuar) e përcakton një rrezik të rëndësishëm si një rrezik të 
anomalisë, të identifikuar dhe të vlerësuar i cili, në gjykimin e audituesit, kërkon 
vëmendje të konsiderueshme në auditim. Fushat e gjykimeve të rëndësishme 
të drejtimit dhe transaksionet e rëndësishme të pazakonta, shpesh mund të 
identifikohen si rreziqe të rëndësishme. Për këtë arsye, rreziqet e rëndësishme, 
shpesh janë fusha që kërkojnë vëmendje të konsiderueshme të audituesit.

A21.  Megjithatë, ky mund të mos jetë rasti për të gjitha rreziqet e rëndësishme. 
Për shembull, SNA 240 supozon se ka rreziqe të mashtrimit në njohjen e të 
ardhurave dhe kërkon nga audituesi t’i trajtojë këto rreziqe të vlerësuara të 
anomalisë materiale për shkak të mashtrimit si rreziqe të rëndësishme.24 
Përveç kësaj, SNA 240 tregon se, për shkak të mënyrës së paparashikueshme 
me të cilën drejtimi anashkalon kryerjen e kontrolleve, ekziston një rrezik i 
anomalisë materiale për shkak të mashtrimit, dhe në këtë mënyrë, një rrezik i 
rëndësishëm.25 Në varësi të natyrës së tyre, këto rreziqe mund të mos kërkojnë 
vëmendje të konsiderueshme të audituesit, dhe për këtë arsye, nuk do të merren 
parasysh në përcaktimin nga audituesi të Çështjeve Kryesore të Auditimit në 
përputhje me paragrafin 10.

23 SNA 260 (i rishikuar), paragrafi 15
24 SNA 240, Përgjegjësitë e Audituesit Lidhur me Mashtrimin në një Auditim të Pasqyrave 

Financiare, paragrafët 26 - 27
25 SNA 240, paragrafi 31
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A22.  SNA 315 (i rishikuar) shpjegon se vlerësimi nga audituesi i rreziqeve të 
anomalisë materiale në nivel pohimi mund të ndryshojë gjatë kryerjes së 
auditimit, krahas me marrjen e evidencës shtesë të auditimit.26 Rishikimi nga 
audituesi i vlerësimit të rrezikut dhe rivlerësimi i procedurave të planifikuara 
të auditimit në lidhje me një fushë të veçantë të pasqyrave financiare (dmth një 
ndryshim i rëndësishëm në metodën e auditimit, për shembull, nëse vlerësimi 
i rrezikut nga audituesi është bazuar në pritshmërinë që disa kontrolle kanë 
funksionuar në mënyrë efektive dhe audituesi ka marrë evidencë auditimi e cila 
tregon se këto kontrolle nuk kane funksionuar në mënyrë efektive gjatë gjithë 
periudhës së auditimit, veçanërisht në një zonë me rrezik të vlerësuar të lartë 
të anomalisë materiale) mund të rezultojë në një fushë që kërkon vëmendje të 
konsiderueshme të audituesit.

Gjykime të Rëndësishme të Audituesit që Lidhen me Fusha të Pasqyrave Financiare 
që Përfshijnë Gjykime të Rëndësishme të Drejtimit, Përfshirë Çmuarjet Kontabël të 
Identifikuara me Pasiguri të Lartë të Vlerësimit (Ref: Para 9. (b))

A23.  SNA 260 (i rishikuar) kërkon që audituesi të komunikojë me personat e 
ngarkuar me qeverisjen pikëpamjet e tij në lidhje me aspekte të rëndësishme 
cilësore të praktikave kontabël të entitetit, përfshirë politikat kontabël, 
çmuarjet kontabël dhe dhënin e informacioneve shpjeguese në shënimet e 
pasqyrave financiare.27 Në shumë raste, kjo ka të bëjë me çmuarjet kontabël 
kritike dhe shënimet shpjeguese përkatëse, të cilat ka të ngjarë të jenë fusha që 
kërkojnë vëmendje të konsiderueshme të audituesit, dhe gjithashtu, mund të 
identifikohen si rreziqe të rëndësishme.

A24.  Megjithatë, përdoruesit e pasqyrave financiare e kanë theksuar interesin e 
tyre në çmuarjet kontabël që janë identifikuar me pasiguri vlerësimi të lartë 
në përputhje me SNA 54028, të cilat mund të mos kenë qenë përcaktuar si 
rreziqe të rëndësishme. Ndër të tjera, vlerësime të tilla janë shumë të varura 
nga gjykimi i drejtimit, dhe shpesh janë fushat më komplekse të pasqyrave 
financiare, e që mund të kërkojnë përfshirjen e ekspertëve të drejtimit dhe të 
audituesit. Përdoruesit kanë nënvizuar, gjithashtu se politikat kontabël që kanë 
një efekt të rëndësishëm në pasqyrat financiare (dhe ndryshimet e rëndësishme 
të këtyre politikave) janë të lidhura me kuptimin nga ana e tyre të pasqyrave 
financiare, sidomos në rastet kur praktika e një entiteti nuk është në përputhje 
me të tjera praktika në sektorin përkatës të ekonomisë ku operon entiteti.

Efekti mbi Auditimin e Ngjarjeve ose Transaksioneve të Rëndësishme që kanë 
Ndodhur gjatë Periudhës (Ref: Para. 9 (c))

26 SNA 315 (i rishikuar), paragrafi 31
27 SNA 260 (i rishikuar), paragrafi 16(a)
28 Shiko paragrafët 10 – 11 të SNA 540, Auditimi i Çmuarjeve Kontabël, Përfshirë Çmuarjet 

Kontabël të Vlerës së Drejtë si dhe Shpjegimet Përkatëse
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A25.  Ngjarjet apo transaksionet që kanë patur një efekt të rëndësishëm në pasqyrat 
financiare ose në auditim, mund të jenë fusha që kërkojnë vëmendje të 
rëndësishme nga audituesi dhe mund të identifikohen si rreziqe të rëndësishme. 
Për shembull, audituesi mund të ketë patur diskutime të zgjeruara me drejtimin 
dhe personat e ngarkuar me qeverisjen në faza të ndryshme gjatë auditimit, 
në lidhje me efektin në pasqyrat financiare të transaksioneve të rëndësishme 
me palët e lidhura apo transaksioneve të rëndësishme që janë jashtë rrjedhës 
normale të biznesit të entitetit ose që duken të pazakonta.29 Drejtimi mund të 
ketë bërë gjykime të vështira apo komplekse në lidhje me njohjen, matjen, 
paraqitjen ose dhënien e informacioneve shpjeguese për këto transaksione, të 
cilat mund të kenë patur një ndikim të rëndësishëm në strategjinë e përgjithshme 
të audituesit.

A26. Zhvillimet e rëndësishme ekonomike, kontabël, rregullatore, të sektorit 
të ekonomisë, apo zhvillime të tjera që kanë ndikuar në supozimet apo 
gjykimet e drejtimit, mund të ndikojnë edhe në metodën e përgjithshme të 
auditimit të audituesit dhe të rezultojnë në një çështje që kërkon vëmendje të 
konsiderueshme të audituesit.

Çështjet Shumë të Rëndësishme (Ref: Para. 10)

A27.  Çështjet që kërkojnë vëmendje të konsiderueshme të audituesit mund të kenë 
një ndërveprim të rëndësishëm me personat e ngarkuar me qeverisjen. Natyra 
dhe shtrirja e komunikimit në lidhje me këto çështje me personat e ngarkuar 
me qeverisjen, shpesh ofron një tregues se cilat çështje janë të një rëndësie më 
të madhe në auditim. Për shembull, audituesi mund të ketë patur ndërveprime 
më të thella, të shpeshta ose të forta me personat e ngarkuar me qeverisjen 
për çështje më të vështira dhe komplekse, të tilla si zbatimi i politikave të 
rëndësishme kontabël që kanë qenë objekt i rëndësishëm i gjykimit të drejtimit 
apo audituesit.

A28.  Koncepti i çështjeve me rëndësi më të madhe është i zbatueshëm në kontekstin 
e entitetit dhe auditimit që është kryer. Si i tillë, përcaktimi dhe komunikimi 
i çështjeve kryesore të auditimit nga audituesi ka për qëllim të identifikojë 
çështjet specifike të auditimit dhe të përfshijë bërjen e një gjykimi në lidhje me 
rëndësinë e tyre relative kundrejt çështjeve të tjera të auditimit.

A29.  Konsiderata të tjera që mund të jenë të përshtatshme për të përcaktuar rëndësinë 
përkatëse të një çështje të komunikuar me personat e ngarkuar me qeverisjen 
dhe nëse kjo çështje është një çështje kryesore e auditimit, përfshijnë:

•	 Rëndësinë e çështjes për kuptimin nga përdoruesit e synuar të pasqyrave 
financiare në tërësi, në mënyrë të veçantë, materialitetin e saj për 
pasqyrat financiare.

29 Shiko paragrafët 16(a), 16(c) dhe A22, dhe Shtojcën 2, të SNA 260 (i rishikuar)
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•	 Natyrën e politikës kontabël bazë në lidhje me këtë çështje apo 
kompleksitetin ose subjektivitetin e përfshirë në përzgjedhjen nga 
drejtimi të një politike të përshtatshme në krahasim me entitetet e tjera 
brenda të njëjtit sektor të ekonomisë.

•	 Natyrën dhe materialitetin, sasior ose cilësor, të gabimeve të korrigjuara 
dhe atyre të akumuluara të pakorrigjuara, për shkak të mashtrimit apo 
gabimit që lidhen me këtë çështje, nëse ka.

•	 Natyrën dhe shtrirjen e përpjekjeve të nevojshme të auditimit, për të 
trajtuar çështjen, duke përfshirë:
o Shkallën e aftësive të specializuara ose njohurive që duhen për të 

zbatuar procedurat e auditimit për trajtimin e çështjes ose për të 
vlerësuar rezultatet e këtyre procedurave, nëse ka.

o Natyrën e konsultimeve jashtë grupit të angazhimit në lidhje me 
këtë çështje.

•	 Natyrën dhe shkallën e vështirësive në zbatimin e procedurave të 
auditimit, vlerësimin e rezultateve të këtyre procedurave, dhe marrjen e 
evidencës përkatëse dhe të besueshme, mbi të cilën të bazohet opinioni 
i audituesit, në veçanti kur gjykimet e audituesit bëhen më subjektive.

•	 Seriozitetin e çdo mangësie të identifikuar në kontrollet që lidhet me 
këtë çështje.

•	 Faktin nëse kjo çështje përfshin një numër konsideratash auditimi të 
veçanta por të ndërlidhura. Për shembull, kontratat afatgjata mund të 
përfshijnë vëmendje të konsiderueshme të audituesit për sa i përket 
njohjes së të ardhurave, padive gjyqësore apo kontigjencave të tjera, 
dhe mund të kenë efekt mbi çmuarjet e tjera kontabël.

A30.  Përcaktimi se cila, dhe sa, nga këto çështje që kërkojnë vëmendje të 
konsiderueshme të audituesit kanë qenë të një rëndësie më të madhe në 
auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale, është një çështje e 
gjykimit profesional. Numri i çështjeve kryesore të auditimit që do të përfshihen 
në raportin e audituesit mund të ndikohet nga madhësia dhe kompleksiteti i 
entitetit, natyra e biznesit dhe mjedisit të tij, dhe faktet e rrethanat e angazhimit 
të auditimit. Në përgjithësi, sa më i madh të jetë numri i çështjeve të përcaktuara 
fillimisht si çështje kryesore të auditimit, aq më shumë audituesi mund të ketë 
nevojë të rishikojë nëse secila nga këto çështje plotëson përkufizimin e një 
çështje kryesore të auditimit. Listat e gjata të çështjeve kryesore të auditimit 
mund të jenë në kundërshtim me nocionin që këto çështje të jenë të një rëndësie 
më të madhe në auditim.

Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit

Seksioni i Veçantë per Çështjet Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit (Ref: 
Para.11)
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A31.  Vendosja e një seksioni të veçantë për Çështjet Kryesore të Auditimit pranë 
seksionit të opinionit të audituesit i jep rëndësi ketij informacioni dhe pranon 
vlerën e perceptuar të informacionit specifik të angazhimit për përdoruesit e 
synuar.

A32.  Radha e paraqitjes së çështjeve individuale brenda seksionit të Çështjeve 
Kryesore të Auditimit është një çështje e gjykimit profesional. Për shembull, 
një informacion i tillë mund të organizohet sipas rëndësisë përkatëse, bazuar 
në gjykimin e audituesve ose mund të korrespondojë me mënyrën në të cilën 
çështjet janë shpjeguar në pasqyrat financiare. Kërkesa në paragrafin 11 për të 
përfshirë nëntitujt synon të diferencojë më tej çështjet.

A33.  Në rastet kur paraqitet informacion financiar krahasues, paragrafi (teksti) hyrës 
i seksionit të Çështjeve Kryesore të Auditimit, do te përshtatet për të tërhequr 
vëmendjen për faktin se çështjet kryesore të auditimit të përshkruara, lidhen 
vetëm me auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale dhe mund të 
përfshijë një referencë për periudhën specifike që mbulohet nga këto pasqyra 
financiare (p.sh., “për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 20X1”).

Përshkrimi i Çështjeve Individuale Kryesore të Auditimit (Ref: Para. 13)

A34.  Mjaftueshmëria e përshkrimit të një çështje kryesore të auditimit është çështje 
e gjykimit profesional. Përshkrimi i një çështje kryesore të auditimit ka për 
qëllim të japë një shpjegim të përmbledhur dhe të ekuilibruar për të bërë të 
mundur që përdoruesit e synuar të kuptojnë pse çështja ka qenë e një rëndësie 
më të madhe në auditim dhe mënyrën se si ajo është trajtuar në auditim. 
Kufizimi i përdorimit të termave të auditimit shumë teknike, gjithashtu 
ndihmon për të bërë të mundur që përdoruesit e synuar, të cilët nuk kanë njohuri 
të arsyeshme mbi auditimin, të kuptojnë bazën për fokusimin e audituesit mbi 
çështjet e veçanta gjatë auditimit. Natyra dhe shtrirja e informacionit të dhënë 
nga audituesi ka për qëllim të jetë ekuilibruar në kuadër të përgjegjësive të 
palëve përkatëse (dmth, dhënia nga audituesi e një informacioni të dobishëm 
në një formë të përmbledhur dhe të kuptueshme, duke mos qenë dhënësi i 
informacionit origjinal për entitetin).

A35.  Informacion origjinal është çdo informacion në lidhje me entitetin, që nuk është 
bërë i disponueshëm për publikun nga entiteti në forma të tjera (p.sh., nuk është 
përfshirë në pasqyrat financiare ose në informacionet e tjera të disponueshme 
në datën e raportit të audituesit, ose nuk është trajtuar në komunikimet e tjera 
me gojë ose me shkrim nga drejtimi ose personat e ngarkuar me qeverisjen, në 
formën e një njoftimi paraprak të informacionit financiar apo përmbledhjeve 
informuese nga investitori). Një informacion i tillë është përgjegjësi e drejtimit 
të entitetit dhe e personave të ngarkuar me qeverisjen.

A36.  Për audituesin eshtë e përshtatshme të kërkojë shmangien e përshkrimit 
të papërshtatshëm të një çështje kryesore të auditimit, përmes sigurimit të 
informacionit origjinal në lidhje me entitetin. Zakonisht, përshkrimi i një 
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çështje kryesore të auditimit nuk është në vetvete një informacion origjinal 
për entitetin, siç përshkruhet në kontekstin e auditimit. Megjithatë, audituesi 
mund të konsiderojë të nevojshme përfshirjen e informacionit shtesë, për të 
shpjeguar pse kjo çështje ka qenë konsideruar një nga çështjet me rëndësi 
më të madhe në auditim dhe për këtë arsye, ka qenë përcaktuar si një çështje 
kryesore e auditimit, dhe mënyra si ajo është trajtuar në auditim, me kusht 
që dhënia e informacioneve të tilla të mos ndalohet nga ligji ose rregullat. 
Kur ky informacion konsiderohet i nevojshëm për audituesin, ky i fundit 
mund të inkurajojë drejtimin ose personat e ngarkuar me qeverisjen, të japin 
informacion shpjegues shtesë, në vend që ta sigurojë vetë informacionin 
origjinal në raportin e audituesit.

A37.  Drejtimi apo personat e ngarkuar me qeverisjen mund të vendosin përfshirjen 
e informacioneve shpjeguese të reja ose të zgjeruara në pasqyrat financiare 
apo diku tjetër në raportin vjetor në lidhje me një çështje kryesore të auditimit, 
në dritën e faktit se çështja do të komunikohet në raportin e audituesit. Këto 
informacione shpjeguese të reja ose të zgjeruara, për shembull, mund të 
përfshihen për të dhënë informacione më të plota në lidhje me ndjeshmërinë 
e supozimeve kryesore të përdorura në çmuarjet kontabël apo arsyetimin e 
entitetit për një praktikë të caktuar apo politikë kontabël, kur ekzistojnë 
alternativa të pranueshme sipas kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar.

A38.  SNA 720 (i rishikuar) përcakton termin raport vjetor dhe shpjegon se 
dokumente të tilla si raporti i drejtimit, komentari i drejtimit, ose rishikimet 
financiare dhe operacionale apo raporte të ngjashme të përgatitura nga personat 
e ngarkuar me qeverisjen (p.sh., raporti i drejtorëve) deklarata e Kryetarit, 
deklarata e qeverisjes të korporatës; ose raportet e kontrollit të brendshëm 
dhe vlerësimit të rrezikut, mund të jenë pjesë e raportit vjetor.30 SNA 720 (i 
rishikuar) trajton përgjegjësitë e audituesit në lidhje me informacionin tjetër 
të përfshirë në raportin vjetor. Edhe pse opinioni i audituesit mbi pasqyrat 
financiare nuk mbulon informacionin tjetër, audituesi mund ta marrë në 
konsideratë këtë informacion, sikurse edhe komunikimet e tjera të entitetit, 
të vëna në dispozicion të publikut ose burime të tjera të besueshme, kur ai 
formulon përshkrimin e një çështjeje kryesore të auditimit.

A39.   Dokumentacioni i auditimit i përgatitur gjatë auditimit mund të jetë 
gjithashtu, i dobishëm për audituesin në formulimin e përshkrimit të një 
çështjeje kryesore të auditimit. Për shembull, komunikimet me shkrim, ose 
dokumentimi nga audituesi i komunikimeve me gojë me personat e ngarkuar 
me qeverisjen, si dhe dokumentacionet e tjera të auditimit japin një bazë 
të dobishme për komunikimin e audituesit në raportin e audituesit. Kjo për 
faktin se dokumentacioni i auditimit i përgatitur në përputhje me SNA 230 
synon të trajtojë çështjet e rëndësishme që dalin gjatë auditimit, konkluzionet 

30 SNA 720 (I rishikuar), Përgjegjësitë e Audituesit në Lidhje me Informacionet e Tjera, 
paragrafët 12(a) dhe A1 – A3
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e arritura në lidhje me to dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të bëra për 
të arritur në këto konkluzione, si dhe shërben si një regjistrim për natyrën, 
afatet dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera, të rezultateve të këtyre 
procedurave, dhe të evidencës së auditimit të siguruar. Një dokumentacion 
i tillë mund të ndihmojë audituesin në zhvillimin e përshkrimit të çështjeve 
kryesore të auditimit që shpjegon rëndësinë e çështjes dhe gjithashtu, në 
zbatimin e kërkesave të dhëna në paragrafin 18.

Referenca se Ku është Shpjeguar Çështja në Pasqyrat Financiare (Ref: Para.13)

A40.  Paragrafët 13(a)-(b) kërkojnë përshkrimin e çdo çështjeje kryesore të auditimit 
për të trajtuar pse audituesi e ka konsideruar çështjen si një nga çështjet me 
rëndësi më të madhe për auditimin dhe mënyrën si është trajtuar kjo çështje 
gjatë auditimit. Për këtë arsye, përshkrimi i çështjeve kryesore të auditimit nuk 
është thjesht një përsëritje e  asaj që është shpjeguar në pasqyrat financiare. 
Megjithatë, një referencë për çdo dhënie informacioni shpjegues përkatës, ju 
jep mundësi përdoruesve të synuar, të kuptojnë më tepër se si drejtimi e ka 
trajtuar çështjen në përgatitjen e pasqyrave financiare.

A41.  Për më tepër, duke ju referuar informacioneve shpjeguese përkatëse, audituesi 
mund të tërheqë vëmendjen për aspektet kryesore të tyre. Shkalla e dhënies së 
informacioneve shpjeguese nga drejtimi mbi aspektet e veçanta apo faktorët që 
tregojnë se si një çështje e veçantë ndikon në pasqyrat financiare të periudhës 
aktuale, mund të ndihmojë audituesin në përzgjedhjen e aspekteve të veçanta të 
mënyrës se si u trajtua çështja në auditim, në mënyrë që përdoruesit e synuar të 
mund të kuptojnë pse ajo është një çështje kryesore e auditimit. Për shembull:

•	 Kur një entitet përfshin informacione shpjeguese të forta në lidhje 
me çmuarjet kontabël, audituesi mund të tërheqë vëmendjen mbi 
informacionet që shpjegojnë supozimet kryesore, informacionet që 
shpjegojnë intervalin e rezultateve të mundshme, dhe informacionet 
e tjera shpjeguese cilësore dhe sasiore në lidhje me burimet kryesore 
të pasigurisë së çmuarjes apo të çmuarjeve kontabël kritike, si pjesë e 
trajtimit pse çështja ka qenë e një rëndësie më të madhe për auditimin 
dhe e mënyrës se si çështja ka qenë trajtuar në auditim.

•	 Kur audituesi në përputhje me SNA 570 (i rishikuar) arrin në përfundimin 
se nuk ekziston asnjë pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose kushtet 
që mund të hedhin dyshime domethënëse mbi aftësinë e entitetit për të 
vijuar veprimtarinë, ai megjithatë mund të përcaktojë se një ose më 
shumë çështje që lidhen me këtë përfundim, që rrjedhin nga përpjekjet 
e punës së audituesit sipas SNA 570 (i rishikuar) janë çështje kryesore 
të auditimit. Në rrethana të tilla, përshkrimi i audituesit për këto 
çështje kryesore të auditimit në raportin e audituesit mund të përfshijë 
aspekte të ngjarjeve të identifikuara apo kushteve të shpjeguara në 
pasqyrat financiare, siç janë humbjet e konsiderueshme të veprimtarive 
të shfrytëzimit, mundësitë disponibël të huamarrjes dhe rifinancimi i 
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mundshëm i borxhit, apo papajtueshmëria me marrëveshjet e huasë, 
dhe faktorët përkatës lehtësues.31

Pse Audituesi e ka Konsideruar Çështjen si Një nga Çështjet më të rëndësishme në 
Auditim (Ref: Para. 13 (a))

A42.  Përshkrimi i një çështjeje kryesore të auditimit në raportin e audituesit 
synon të sigurojë informacion se pse çështja është përcaktuar si një çështje 
kryesore e auditimit. Për këtë arsye, kërkesat në paragrafët 9-10 dhe materiali 
i zbatueshëm në paragrafët A12-A29 që lidhen me përcaktimin e çështjeve 
kryesore të auditimit, mund të jenë gjithashtu, të dobishëm për audituesin për 
të vlerësuar se si këto çështje duhet të komunikohen në raportin e audituesit. 
Për shembull, shpjegimi i faktorëve që çuan audituesin në përfundimin se një 
çështje e veçantë kërkonte vëmendje të konsiderueshme nga audituesi dhe 
ishte e një rëndësie më të madhe në auditim, ka të ngjarë të jetë me interes për 
përdoruesit e synuar.

A43.  Përshtatshmëria e informacionit për përdoruesit e synuar është një aspekt 
për t’u marrë në konsideratë nga audituesi në përcaktimin se çfarë duhet të 
përfshijë në përshkrimin e një çështjeje kryesore të auditimit. Kjo mund të 
përfshijë faktin nëse përshkrimi do të mundësonte një kuptim më të mirë të 
auditimit dhe të gjykimeve të audituesit.

A44.  Lidhja e një çështje direkt me rrethanat specifike të entitetit mund të ndihmojë 
për të minimizuar potencialin që përshkrime të tilla të bëhen tepër të 
standardizuara dhe më pak të dobishme me kalimin e kohës. Për shembull, 
disa çështje mund të përcaktohen si çështje kryesore të auditimit në një sektor 
ekonomik të veçantë në një mori entitetesh për shkak të rrethanave të sektorit 
apo kompleksitetit të nënkuptuar në raportimin financiar. Kur përshkruan pse e 
ka konsideruar çështjen si të një rëndësie më të madhe, për audituesin mund të 
jetë e dobishme të nxjerrë në pah aspekte të veçanta të entitetit (p.sh., rrethanat 
që kanë ndikuar gjykimet e nënkuptuara të bëra në pasqyrat financiare të 
periudhës që auditohet) në mënyrë që ta bëjë përshkrimin më të përshtatshëm 
për përdoruesit e synuar. Kjo gjithashtu, mund të jetë e rëndësishme në 
përshkrimin e një çështje kryesore të auditimit, që përsëritet gjatë periudhave.

A45.  Përshkrimi mund t’i referohet faktorëve kryesorë që, në kushtet e auditimit, 
kanë bërë të mundur përcaktimin nga audituesi të çështjes si të një rëndësie më 
të madhe, për shembull:
•	 Kushtet ekonomike që ndikuan në aftësinë e audituesit për të marrë 

evidencë auditimi, për shembull tregjet jolikuide për disa instrumente 
financiare.

•	 Politika kontabël të reja apo në zhvillim, për shembull çështje specifike 
të entitetit ose të sektorit të ekonomisë, për të cilat grupi i angazhimit 
konsultohet brenda firmës.

31 Shiko paragrafin A3 të SNA 570 (i rishikuar)
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•	 Ndryshimet në strategjinë ose modelin e biznesit të entitetit, të cilat 
kanë patur një efekt material në pasqyrat financiare.

Si Është Trajtuar Çështja në Auditim (Ref: Para. 13 (b))

A46.  Sasia e detajeve që duhet të jepen në raportin e audituesit për të përshkruar 
mënyrën se si ka qenë trajtuar në auditim një çështje kryesore e auditimi, është 
çështje e gjykimit profesional. Në përputhje me paragrafin 13(b), audituesi 
mund të përshkruajë:

•	 Aspekte të përgjigjes apo metodës së audituesit që kanë qenë më të 
përshtatshme për çështjen ose specifike për rrezikun e vlerësuar të 
anomalisë materiale;

•	 Një përmbledhje të shkurtër të procedurave të kryera;

•	 Një tregues të rezultateve të procedurave të audituesit; ose 

•	 Vëzhgimet kryesore në lidhje me  çështjen,

ose një kombinim të këtyre elementeve.

Ligji, rregullat apo standardet kombëtare të auditimit, mund të përcaktojnë 
një formë apo përmbajtje specifike për përshkrimin e një çështjeje kryesore të 
auditimit, ose mund të specifikojnë përfshirjen e një ose më shumë prej këtyre 
elementëve.

A47.  Në mënyrë që përdoruesit e synuar të kuptojnë rëndësinë e një çështjeje 
kryesore të auditimit në kuadër të auditimit të pasqyrave financiare në tërësi, si 
dhe marrëdhëniet midis çështjeve kryesore të auditimit dhe elementeve të tjera 
të raportit të audituesit, përfshirë opinionin e audituesit, duhet bërë kujdes që 
gjuha e përdorur në përshkrimin e një çështjeje kryesore të auditimit:

•	 Të mos lërë të kuptohet se çështja nuk është zgjidhur në mënyrën e 
duhur nga ana e audituesit kur ai ka formuar opinionin mbi pasqyrat 
financiare.

•	 Të lidhë çështjen drejtpërdrejt me rrethanat specifike të entitetit, duke 
shmangur gjuhën e përgjithshme ose të standardizuar.

•	 Të marrë parasysh se si çështja është trajtuar në informacionin/et 
shpjeguese përkatëse në pasqyrat financiare, nëse ka.

•	 Të mos përmbajë ose përfshijë opinione mbi elemente të veçanta të 
pasqyrave financiare.

A48.  Përshkrimi i aspekteve të përgjigjes apo metodës së audituesit ndaj një çështjeje, 
në veçanti kur metoda e auditimit kërkon një përshtatje të rëndësishme me faktet 
dhe rrethanat e entitetit, mund të ndihmojë përdoruesit e synuar të kuptojnë 
rrethanat e pazakonta dhe gjykimin e rëndësishëm të audituesit që kërkohet 
për të trajtuar rrezikun e anomalisë materiale. Përveç kësaj, metoda e auditimit 
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në një periudhë të caktuar mund të ketë qenë ndikuar nga rrethanat specifike 
të entitetit, kushtet ekonomike, apo zhvillimet e sektorit të ekonomisë. Ajo 
mund të jetë gjithashtu e dobishme për audituesin, për t’ju referuar natyrës dhe 
shtrirjes së komunikimeve me personat e ngarkuar me qeverisjen në lidhje me 
këtë çështje.

A49.  Për shembull, për të përshkruar metodën e audituesit për çmuarjen kontabël që 
është identifikuar me një pasiguri të lartë të çmuarjes, siç është rasti i vlerësimi 
të instrumenteve financiare komplekse, audituesi mund të dëshirojë të theksojë 
se ai ka angazhuar ose punësuar një ekspert të audituesit. Një referencë e 
tillë mbi përdorimin e ekspertit të audituesit, nuk e zvogëlon përgjegjësinë e 
audituesit për opinionin mbi pasqyrat financiare dhe për këtë arsye, nuk është 
në kontradiktë me paragrafët 14-15 të SNA 620.32

A50.  Mund të ketë sfida në përshkrimin e procedurave të audituesit, sidomos në 
fushat e ndërlikuara të gjykimit të auditimit. Veçanërisht, e vështirë mund të 
jetë paraqitja e procedurave të kryera në mënyrë të përmbledhur, që të lejojë 
komunikimin e përshtatshëm të natyrës dhe shtrirjes së përgjigjes së audituesit 
ndaj rrezikut të vlerësuar të anomalisë materiale, dhe përfshirjen e gjykimeve 
të rëndësishme të audituesit. Megjithatë, audituesi mund të konsiderojë të 
nevojshme të bëjë përshkrimin e procedurave të caktuara të kryera, për të 
komunikuar mënyrën se si çështja është trajtuar në auditim. Një përshkrim 
i tillë, zakonisht mund të jetë në nivele të larta, në vend që të përfshijë një 
përshkrim të detajuar të procedurave.

A51.  Siç është përmendur në paragrafin A46, në përshkrimin e çështjes kryesore të 
auditimit në raportin e audituesit, audituesi mund të japë edhe një tregues të 
rezultateve të përgjigjes së tij. Megjithatë, kur kjo është bërë, duhet të tregohet 
kujdes për të shmangur përshtypjen se me përshkrimin e bërë, audituesi ka 
dhënë një opinion të veçantë për një çështje individuale kryesore të auditimit, 
apo që në ndonjë mënyrë, mund të vërë në dyshim opinionin e audituesit për 
pasqyrat financiare në tërësi.

Rrethanat në të Cilat një Çështje e Përcaktuar si Çështje Kryesore e Auditimit Nuk 
Komunikohet në Raportin e Audituesit (Ref: Para. 14)

A52.  Ligji ose rregullat mund të ndalojnë bërjen publike nga drejtimi ose nga 
audituesi të një çështjeje specifike të përcaktuar si çështje kryesore e auditimit. 
Për shembull, ligji ose rregullat mund të ndalojnë në mënyrë të veçantë çdo 
komunikim publik që mund të cënonte një hetim nga një autoritet kompetent 
të një veprimi  të paligjshëm, faktik ose të dyshuar, (për shembull, çështjet që 
janë ose mund të jenë të lidhura me pastrimin e parave).

A53.  Siç tregohet në paragrafin 14(b), ndodh shumë rrallë që një çështje e përcaktuar 
si çështje kryesore e auditimit të mos komunikohet në raportin e audituesit. 

32 SNA 620, Përdorimi i Punës së Ekspertit të Audituesit
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Kjo pasi presupozohet se paraqitja e një transparence më të madhe në lidhje me 
auditimin për përdoruesit e synuar, ka një përfitim në interes të publikut. Për 
këtë arsye, vendimi për të mos komunikuar një çështje kryesore auditimi është 
i përshtatshëm vetëm në rastet kur pasojat negative ndaj entitetit ose publikut 
si rezultat i një komunikimi të tillë, shihen kaq të rëndësishme sa që në mënyrë 
të arsyeshme ato pritet t’i tejkalojnë përfitimet me interes publik që vijnë nga 
komunikimi i kësaj çështje.

A54. Vendimi për të mos komunikuar një çështje kryesore të auditimit merr në 
konsideratë faktet dhe rrethanat lidhur me këtë çështje. Komunikimi me 
drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen, e ndihmon audituesin të 
kuptojë pikëpamjet e drejtimit në lidhje me rëndësinë e pasojave negative 
që mund të lindin si rezultat i komunikimit të kësaj çështjeje. Në veçanti, 
komunikimi me drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen ndihmon në 
gjykimin e audituesit për përcaktimin nëse duhet të komunikojë çështjen, duke:

•	 Ndihmuar audituesin të kuptojë se pse kjo çështje nuk është bërë publike 
nga entiteti (p.sh., në qoftë se ligji, rregullat apo kuadri i caktuar i 
raportimit financiar lejon bërjen e mëvonshme ose mosbërjen publike të 
çështjes) dhe pikëpamjet e drejtimit për pasojat negative, nëse ka, të bërjes 
publike. Drejtimi mund të tërheqë vëmendjen për aspekte të caktuara në 
ligj ose rregulla apo burime të tjera autoritare që mund të kenë lidhje me 
shqyrtimin e pasojave negative (për shembull, aspekte të tilla mund të 
përfshijnë dëmin ndaj negociatave tregtare ose pozicionit konkurrues të 
entitetit). Megjithatë, pikëpamjet e drejtimit vetëm në lidhje me pasojat 
negative nuk zvogëlojnë nevojën e audituesit për të përcaktuar nëse 
pasojat negative të arsyeshme pritet të jenë më të mëdha se përfitimet me 
interes publik që vijnë nga komunikimi në përputhje me paragrafin 14(b).

•	 Theksuar nëse ka pasur ndonjë komunikim me autoritetet rregullatore, 
detyruese ose mbikëqyrëse në lidhje me këtë çështje, në veçanti nëse 
këto diskutime duken të jenë në mbështetje të pohimit të drejtimit se pse 
bërja publike e kësaj çështje nuk është e përshtatshme.

•	 I dhënë mundësi audituesit, kur është rasti, që të inkurajojë drejtimin 
dhe personat e ngarkuar me qeverisjen për të bërë publike informacionet 
që kanë lidhje me këtë çështje. Në veçanti, kjo mund të jetë e mundur në 
qoftë se shqetësimet e drejtimit dhe personave të ngarkuar me qeverisjen 
në lidhje me komunikimin janë të kufizuara në aspekte të veçanta që 
kanë të bëjnë me këtë çështje, në mënyrë që ky informacion në lidhje 
me këtë çështje të jetë më pak sensitiv dhe të mund të komunikohet.

Audituesi gjithashtu, mund të konsiderojë të nevojshme marrjen e një deklarate 
me shkrim nga drejtimi për arsyet pse bërja publike për këtë çështje nuk është 
e përshtatshme, duke përfshirë në të edhe pikëpamjen e drejtimit në lidhje me 
rëndësinë e pasojave negative që mund të lindin si rezultat i një komunikimi 
të tillë.
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A55.  Mund të jetë e nevojshme gjithashtu, që audituesi të marrë në konsideratë 
pasojat e komunikimit në lidhje me një çështje të përcaktuar si çështje kryesore 
e auditimit, në dritën e kërkesave përkatëse etike. Përveç kësaj, audituesit mund 
t’i kërkohet nga ligji ose rregullat që të komunikojë me autoritetet rregullatore, 
detyruese ose mbikëqyrëse në lidhje me këtë çështje, pa marrë parasysh nëse 
çështja është komunikuar në raportin e audituesit. Një komunikim i tillë mund 
të jetë i dobishëm për të informuar gjykimin e audituesit për pasojat negative 
që mund të lindin nga komunikimi në lidhje me këtë çështje.

A56.   Aspektet që konsiderohen nga audituesi të lidhura me vendimin për të 
mos komunikuar një çështje janë komplekse dhe përfshijnë një gjykim të 
rëndësishëm të audituesit. Për këtë arsye, audituesi mund të konsiderojë të 
përshtatshme marrjen e këshillave ligjore.

Forma dhe Përmbajtja e Seksionit të Çështjeve Kryesore të Auditimit në Rrethana të 
Tjera (Ref: Para. 16)

A57. Kërkesa në paragrafin 16 zbatohet në tre rrethana:
(a) Audituesi përcakton në përputhje me paragrafin 10, se nuk ka çështje 

kryesore të auditimit (shiko paragrafin A59).
(b) Audituesi përcakton në përputhje me paragrafin 14, se një çështje 

kryesore e auditimit nuk do të komunikohet në raportin e audituesit dhe 
se nuk ka çështje të tjera të përcaktuara si çështje kryesore të auditimit.

(c) Të vetmet çështje të përcaktuara si çështje kryesore të auditimit janë ato 
të komunikuara në përputhje me paragrafin 15.

A58.  Në vijim ilustrohet paraqitja në raportin e audituesit në rastin kur ky i fundit ka 
përcaktuar se nuk ka çështje kryesore të auditimit për të komunikuar:

Çështjet Kryesore të Auditimit

[Me përjashtim të çështjes së trajtuar në Seksionin e Bazës për Opinionin 
me Rezervë (Kundër) apo në seksionin e Pasigurisë Materiale në Lidhje 
me Vijimësinë,] Ne kemi përcaktuar se nuk ka [të tjera] çështje kryesore të 
auditimit për të komunikuar në raportin tonë.

A59. Përcaktimi i çështjeve kryesore të auditimit përfshin gjykimin në lidhje me 
rëndësinë përkatëse të çështjeve që kërkojnë vëmendje të konsiderueshme të 
audituesit. Prandaj, ndodh rrallë që audituesi i një pakete të plotë të pasqyrave 
financiare për qëllime të përgjithshme të një entiteti të listuar, të mos përcaktojë 
ndërmjet çështjeve të komunikuara me personat e ngarkuar me qeverisjen, të 
paktën një çështje kryesore auditimi për t’u komunikuar në raportin e audituesit. 
Megjithatë, në disa rrethana të kufizuara (për shembull, për një entitet të listuar 
që kryen veprime shumë të kufizuara), audituesi mund të përcaktojë se nuk ka 
çështje të rëndësishme të auditimit në përputhje me paragrafin 10,  pasi nuk ka 
çështje që të kërkojnë vëmendje të konsiderueshme të audituesit.
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Komunkimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen (Ref: Para. 17)

A60.  SNA 260 (i rishikuar) kërkon që audituesi të komunikojë me personat e 
ngarkuar me qeverisjen në mënyrë periodike.33 Kohëzgjatja e përshtatshme 
për komunikim në lidhje me çështjet kryesore të auditimit ndryshon sipas 
rrethanave të angazhimit. Megjithatë, audituesi mund të komunikojë 
pikëpamjet paraprake në lidhje me çështjet kryesore të auditimit kur diskutohet 
për objektin e planifikuar dhe afatet e auditimit, dhe mund të diskutohet më tej 
mbi këto çështje, kur komunikohet në lidhje me gjetjet e auditimit. Kjo mënyrë 
të vepruari mund të ndihmojë për të lehtësuar sfidat praktike, në përpjekje për 
të patur një dialog të dyanshëm të fortë për çështjet kryesore të auditimit në 
kohën kur pasqyrat financiare janë duke u finalizuar për t’u dorëzuar.

A61.  Komunikimi me personat e ngarkuar me qeverisjen i mundëson ata të bëhen 
të vetëdijshëm për çështjet kryesore të auditimit që audituesi ka për qëllim 
të komunikojë në raportin e audituesit, dhe u jep atyre mundësi të marrin 
sqarime të mëtejshme kur është e nevojshme. Për të lehtësuar diskutimin, 
audituesi mund të konsiderojë të dobishme vënien në dispozicion të personave 
të ngarkuar me qeverisjen të një draft raporti të audituesit. Komunikimi 
me personat e ngarkuar me qeverisjen njeh rolin e tyre të rëndësishëm në 
mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar dhe bën të mundur që këta 
persona të kuptojnë bazën për vendimet e audituesit në lidhje me çështjet 
kryesore të auditimit dhe për mënyrën se si këto çështje do të përshkruhen në 
raportin e audituesit. Ai gjithashtu, ju mundëson personave të ngarkuar me 
qeverisjen të marrin në konsideratë nëse dhënia e informacioneve shpjeguese 
të reja ose të përmirësuara mund të jetë e dobishme në dritën e faktit se këto 
çështje do të komunikohen në raportin e audituesit.

A62.  Komunikimi me personat e ngarkuar me qeverisjen që kërkohet nga paragrafi 
17(a) trajton edhe rrethanat jashtëzakonisht të rralla në të cilat një çështje e 
përcaktuar si çështje kryesore auditimi nuk është komunikuar në raportin e 
audituesit (shiko paragrafët 14 dhe A54).

A63.   Kërkesa në paragrafin 17(b) për të komunikuar me personat e ngarkuar me 
qeverisjen në rastin kur audituesi ka përcaktuar se nuk ka çështje kryesore 
te auditimit për të komunikuar në raportin e audituesit, i jep një mundësi 
audituesit të ketë diskutime të mëtejshme me të tjerë individë, të cilët janë të 
familjarizuar me auditimin dhe me çështjet e rëndësishme që mund të kenë 
lindur (përfshirë rishikuesin e kontrollit të cilësisë së angazhimit, nëse është 
caktuar një i tillë). Këto diskutime mund të sjellin si rezultat rivlerësimin e 
audituesit se nuk ka çështje kryesore të auditimit.

33 SNA 260 (i rishikuar), paragrafi 21
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Dokumentimi (Ref: Para. 18)

A64.  Paragrafi 8 i SNA 230 kërkon që audituesi të përgatisë dokumentacionin e 
auditimit, i cili është i mjaftueshëm për të bërë të mundur që një auditues 
me përvojë, pa lidhje të mëparshme me auditimin, të kuptojë, ndër të tjera, 
gjykimet e rëndësishme profesionale. Në kontekstin e çështjeve kryesore të 
auditimit, këto gjykime profesionale përfshijnë përcaktimin, midis çështjeve 
të komunikuara me personat e ngarkuar me qeverisjen, të atyre çështjeve që 
kërkojnë vëmendje të konsiderueshme të audituesit, si dhe faktin nëse secila 
prej këtyre çështjeve është ose jo një çështje kryesore e auditimit. Gjykimet 
e audituesit në këtë drejtim ka të ngjarë që të mbështeten nga dokumentimi 
i komunikimit të audituesit me personat e ngarkuar me qeverisjen dhe nga 
dokumentacioni i auditimit për çdo çështje të veçantë (shiko paragrafin A39), si 
edhe nga dokumentacioni tjetër i caktuar i auditimit për çështje të rëndësishme 
që dalin gjatë auditimit (p.sh., një memorandum përmbyllës). Megjithatë, kjo 
SNA nuk kërkon nga audituesi që ai të dokumentojë se pse çështje të tjera të 
komunikuara me personat e ngarkuar me qeverisjen nuk ishin çështje për të 
cilat kërkohej vëmendje e konsiderueshme e audituesit.
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STANDARDI NDËRKOMBËTAR I AUDITIMIT 705 
(I RISHIKUAR)

MODIFIKIMET E OPINIONIT NË RAPORTIN 
E AUDITUESIT TË PAVARUR

(Hyn në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare të periudhave që 
përfundojnë me datën 15 Dhjetor 2016 ose pas kësaj date) 

Hyrje
Objekti i këtij SNA-je ............................................................................
Llojet e Opinioneve të Modifikuara
Hyrja në fuqi...........................................................................................

Objektivat ............................................................................................

Përkufizime ..........................................................................................
Kërkesat
Rrethanat kur Kërkohet një Modifikim në Opinionin e Audituesit .......
Përcaktimi i Llojit të Modifikimit në Opinionin e Audituesit ...............
Forma dhe Përmbajtja e Raportit të Audituesit kur Opinioni 
është Modifikuar ....................................................................................
Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen ...........................

Zbatimi dhe Materiale të tjera Shpjeguese
Llojet e Opinioneve të Modifikuara ......................................................
Rrethanat kur Kërkohet një Modifikim në Opinionin e Audituesit .......
Përcaktimi i Llojit të Modifikimit në Opinionin e Audituesit ...............
Forma dhe Përmbajtja e Raportit të Audituesit Kur Opinioni 
është Modifikuar ....................................................................................
Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen ...........................

Shtojcë: Ilustrime të Raporteve të Audituesit me Modifikime 
   në Opinion ...............................................................................

Standardi Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) 705 (i rishikuar), Modifikimet e Opinionit 
në Raportin e Audituesit të Pavarur” duhet të lexohet i lidhur ngushtë me SNA 200, 
Objektivat e Përgjithshme të Audituesit të Pavarur dhe Kryerja e një Auditimi në Pajtim 
me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.

PËRMBAJTJA
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Hyrje
Objekti i këtij SNA-je

1. Ky Standard Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) trajton përgjegjësitë e audituesit 
për të lëshuar një raport të duhur, në rrethanat kur gjatë formimit të një opinioni 
në pajtim me SNA 7001, audituesi arrin në përfundimin se në opinionin e 
audituesit mbi pasqyrat financiare duhet të bëhet një modifikim. Ky SNA 
trajton edhe si ndikohet forma dhe përmbajtja e raportit të audituesit, kur ai 
shpreh një opinion të modifikuar. Edhe pse nuk janë përsëritur në këtë SNA 
në të gjitha rastet zbatohen kërkesat e SNA 700 (i rishikuar), përveç rasteve 
kur ato janë trajtuar në mënyrë eksplicite ose ndryshuar nga kërkesat e këtij 
SNA-je.

Llojet e Opinioneve të Modifikuara 

2. Ky SNA përcakton tre lloje të opinioneve të modifikuara, që janë opinioni me 
rezervë, opinioni kundër dhe refuzimi për të dhënë opinion. Vendimi se cili lloj 
i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga:

(a)  Natyra e çështjes që çon në modifikim, d.m.th., nëse pasqyrat financiare 
përmbajnë anomali materiale, ose në rastin kur nuk mund të sigurohet 
evidencë e nevojshme e auditimit, ose mund të jenë të keqparaqitura 
materialisht, dhe

(b)  Gjykimi i audituesit në lidhje me shkallën e përhapjes së efekteve ose të 
ndikimeve të mundshme në pasqyrat financiare (Ref: Para. A1)

Hyrja në fuqi

3. Ky SNA hyn në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare për periudhat që 
përfundojnë me datën 15 Dhjetor 2016 ose pas kësaj date. 

Objektivi
4. Objektivi i audituesit është të shprehë qartë një opinion mbi pasqyrat financiare, 

të modifikuar në mënyrën e duhur, i cili është i nevojshëm kur: 

(a) Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi, arrin në përfundimin 
se pasqyrat financiare të marra në tërësi kanë anomali materiale; ose 

(b) Audituesi nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të 
auditimit për të arritur në përfundimin që pasqyrat financiare të marra në 
tërësi nuk kanë anomali materiale.

Përkufizimet 
5. Për qëllime të SNA-ve, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

1  SNA 700 (i rishikuar), Formimi i një Opinioni dhe Raportimi mbi Pasqyrat Financiare
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(a) I përhapur - Një term, i cili është përdorur në kontekstin e anomalive, 
për të përshkruar efektet ose efektet e mundshme të anomalive në 
pasqyrat financiare, nëse ka të tilla, të cilat nuk janë zbuluar për shkak 
të pamundësisë së audituesit për të siguruar evidencën e nevojshme të 
auditimit. Ndikime të përhapura në pasqyrat financiare janë ato ndikime, 
të cilat sipas gjykimit të audituesit:
(i)  Nuk janë të kufizuara në elemente, llogari ose zëra të veçanta, të 

pasqyrave financiare;
(ii)  Kur janë të kufizuara, përfaqësojnë ose mund të përfaqësojnë një 

pjesë të konsiderueshme të pasqyrave financiare; ose 
(iii)  Në lidhje me informacionet shpjeguese të dhëna, janë themelore për 

kuptimin e pasqyrave financiare nga përdoruesit e tyre. 

(b) Opinion i modifikuar - Një opinion me rezervë, një opinion kundër ose 
një refuzim për të dhënë opinion.

Kërkesat 
Rrethanat kur Kërkohet një Modifikim në Opinionin e Audituesit

6. Audituesi duhet të modifikojë opinionin në raportin e audituesit kur:

(a)  Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi arrin në përfundimin 
se pasqyrat financiare në tërësi kanë anomali materiale; ose (Ref: Para. 
A2-A7)

(b)  Audituesi nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të 
auditimit, për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi 
nuk kanë anomali materiale. (Ref: Para. A8-A12) 

Përcaktimi i Llojit të Modifikimit në Opinionin e Audituesit

Opinion me Rezervë

7. Audituesi do të shprehë një opinion me rezervë kur:
(a)  Pasi ka siguruar evidencën e nevojshme të auditimit, arrin në përfundimin 

se anomalitë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të 
përhapura, për pasqyrat financiare; ose 

(b)  Nuk është në gjendje të marrë evidencën e nevojshme të auditimit mbi të 
cilën të mbështetë opinionin e tij, por arrin në përfundimin se ndikimet e 
mundshme në pasqyrat financiare të anomalive të pazbuluara, nëse do të 
kishte të tilla, mund të jenë materiale por jo të përhapura.

Opinioni Kundër

8. Audituesi do të shprehë një opinion kundër kur ai, pasi ka siguruar evidencën 
e nevojshme të auditimit, arrin në përfundimin se anomalitë në pasqyrat 
financiare, individualisht ose së bashku, janë materiale dhe të përhapura. 
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Refuzimi i Opinionit 

9. Audituesi do të refuzojë dhënien e një opinioni kur ai nuk është në gjendje 
të sigurojë evidencën e nevojshme të auditimit mbi të cilën të mbështetë 
opinionin dhe audituesi arrin në përfundimin se ndikimet e mundshme të 
anomalive të pazbuluara në pasqyrat financiare, nëse do të kishte të tilla, mund 
të jenë materiale dhe të përhapura. 

10. Audituesi do të refuzojë të japë një opinion kur, në rrethana jashtëzakonisht 
të rralla që përfshijnë paqartësi të shumëfishta, audituesi arrin në përfundimin 
se, pavarësisht faktit që ai ka siguruar evidencën e nevojshme të auditimit 
në lidhje me secilën nga pasiguritë individuale, nuk është e mundur që ai 
të formojë një opinion mbi pasqyrat financiare për shkak të ndërveprimit të 
mundshëm të pasigurive dhe efekteve kumulative të mundshme të tyre në 
pasqyrat financiare. 

Pasoja e një Pamundësie për të Siguruar Evidencën e Nevojshme të Auditimit për shkak 
të një Kufizimi të Imponuar nga Drejtimi pasi Audituesi e ka Pranuar Angazhimin

11. Nëse, pas pranimit të angazhimit, audituesi bëhet i vetëdijshëm se drejtimi ka 
imponuar një kufizim të objektit të auditimit që audituesi e vlerëson të atillë 
që mund të rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion me rezervë, ose 
për të refuzuar dhënien e një opinioni mbi pasqyrat financiare, audituesi do t’i 
kërkojë drejtimit që të heqë kufizimin. 

12. Në qoftë se drejtimi refuzon të heqë kufizimin e përmendur në paragrafin 
11, audituesi do të komunikojë për këtë çështje me personat e ngarkuar me 
qeverisjen, përveç nëse të gjithë ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë 
të përfshirë në drejtimin e entitetit2, dhe të përcaktojë nëse mund të kryeje 
procedurat alternative për të marrë evidencën e nevojshme të auditimit. 

13. Nëse audituesi nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të 
auditimit, ai duhet të përcaktojë ndikimet si vijon: 

(a)  Nëse audituesi arrin në përfundimin që efektet e mundshme të anomalive 
të pazbuluara në pasqyrat financiare, nëse ka të tilla, mund të jenë 
materiale por jo të përhapura, ai duhet të japë një rezervë në opinion, ose 

(b)  Nëse audituesi arrin në përfundimin që efektet e mundshme të anomalive 
të pazbuluara në pasqyrat financiare, nëse ka të tilla, mund të jenë aq 
materiale dhe të përhapura sa që një rezervë në opinion do të jetë e 
pamjaftueshme për të komunikuar seriozitetin e situatës, audituesi duhet 
të: 

(i)  Tërhiqet nga auditimi, kur kjo është e mundur sipas ligjit dhe 
rregullave në fuqi, ose (Ref: Para. A13) 

2  SNA 260 (i rishikuar), Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen, paragrafi 13
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(ii)  Nëse tërheqja nga auditimi përpara se të lëshojë raportin e audituesit 
nuk është e mundur, ai duhet të refuzojë dhënien e një opinioni mbi 
pasqyrat financiare (Ref: Para. A14) 

14. Nëse audituesi tërhiqet siç tregohet në paragrafin 13 (b)(i), përpara se të 
tërhiqet, ai do të komunikojë me personat e ngarkuar me qeverisjen për çështjet 
që lidhen me anomalitë e identifikuara gjatë auditimit, të cilat do të kishin çuar 
në një modifikim të opinionit. (Ref: Para. A15) 

Konsiderata të Tjera në Lidhje me një Opinion Kundër ose Refuzim të Opinionit 

15. Kur audituesi e gjykon të nevojshme të shprehë një opinion kundër ose të 
refuzojë të japë një opinion mbi pasqyrat financiare në tërësi, raporti i 
audituesit nuk duhet të përfshijë në të njëjtën kohë një opinion të pamodifikuar 
në lidhje me të njëjtin kuadër të raportimit financiar mbi një pasqyrë të vetme 
financiare ose një apo më shumë elemente të veçanta, llogari ose zëra të një 
pasqyre financiare. Përfshirja e një opinioni të tillë të pamodifikuar në të njëjtin 
raport3 në këto rrethana, do të ishte në kundërshtim me opinionin kundër ose 
me refuzimin e dhënies së opinionit nga audituesi për pasqyrat financiare në 
tërësi. (Ref: Para. A16) 

Forma dhe Përmbajtja e Raportit të Audituesit kur Opinioni është Modifikuar

Opinioni i Audituesit

16. Kur audituesi modifikon opinionin e auditimit, në seksionin e opinionit, ai do 
të përdorë sipas rastit titullin “Opinion me rezervë”, “Opinion kundër”, ose 
“Refuzim opinioni”, (Ref. Para. A17-A19).

Opinioni me rezervë

17. Kur audituesi shpreh një opinion me rezervë, për shkak të një anomalie materiale 
në pasqyrat financiare, ai do të deklarojë se, sipas opinionit të audituesit, me 
përjashtim të efekteve të çështjes (jeve) të përshkruara në seksionin e Bazës 
për Opinionin me Rezervë:

(a)  Kur raportohet sipas një kuadri të paraqitjes së drejtë, pasqyrat financiare 
bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale (ose japin 
pamjen e vërtetë dhe të drejtë të) […] në pajtim me [kuadrin e zbatueshëm 
të raportimit financiar]; ose

(b)  Kur raportohet sipas një kuadri të pajtueshmërisë, pasqyrat financiare 
bashkëlidhur janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale në pajtim me 
[kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar] 

3  SNA 805, Konsiderata të Veçanta - Auditimet e Pasqyrave Financiare të Vetme dhe 
Elementëve, Llogarive ose Zërave të Veçantë të një Pasqyre Financiare, merret me rrethanat 
kur audituesi është angazhuar për të shprehur një opinion të veçantë për një ose më shumë 
elemente, llogari ose zëra specifikë të pasqyrave financiare.
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Kur modifikimi lind nga një pamundësi për të siguruar evidencën e nevojshme të 
auditimit, audituesi do të përdorë frazën korresponduese “me përjashtim të efekteve të 
mundshme të çështjes (jeve)…” për opinionin me rezervë (Ref: Para. A20).

Opinioni kundër

18. Kur audituesi shpreh një opinion kundër, në paragrafin e opinionit ai do të 
shprehet se, sipas opinionit të audituesit, për shkak të rëndësisë së çështjes 
(jeve) të përshkruara në seksionin e Bazës për Opinionin Kundër: 

(a)  Kur raportohet sipas një kuadri të paraqitjes së drejtë, pasqyrat financiare 
bashkëlidhur nuk paraqesin drejt (ose nuk japin një pamje të vërtetë dhe të 
drejtë të) […] në pajtim me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar, 
ose 

(b)  Kur raportohet sipas një kuadri të pajtueshmërisë, pasqyrat financiare 
bashkëlidhur nuk janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim 
me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar.

Refuzimi i Opinionit

19. Kur audituesi refuzon të japë një opinion për shkak të pamundësisë për të 
siguruar evidencën e nevojshme të auditimit, audituesi do të: 

(a)  Shprehet se nuk do të japë një opinion mbi pasqyrat financiare 
bashkëlidhur;

(b)  Shprehet se për shkak të rëndësisë së çështjes (jeve) të përshkruara në 
seksionin e Bazës për Refuzimin e Opinionit, audituesi nuk ka qenë në 
gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të auditimit për të patur një 
bazë për një opinion auditimi mbi pasqyrat financiare; dhe

(c)  Ndryshojë fjalinë që kërkohet nga paragrafi 24(b) i SNA 700 (i rishikuar), 
që tregon se pasqyrat financiare kane qenë audituar, për të treguar se 
audituesi ka qenë angazhuar për të audituar pasqyrat financiare. 

Baza për opinionin

20. Kur audituesi modifikon opinionin mbi pasqyrat financiare, përveç elementeve 
specifike të kërkuara nga SNA 700 (i rishikuar) ai do të: (Ref. Para. A.21)

(a)  Ndryshojë titullin “Baza për Opinionin” që kërkohet nga paragrafi 28 i 
SNA 700 (i rishikuar) duke e zëvendësuar sipas rastit me titullin “Baza 
për Opinionin me Rezervë”, “Baza për Opinionin Kundër”, ose “Baza për 
Refuzimin e Opinionit”. 

(b)  Përfshijë brenda këtij seksioni një përshkrim të çështjeve që çojnë në 
modifikim.

21. Nëse ka një anomali materiale në pasqyrat financiare që lidhet me shumat 
e veçanta në pasqyrat financiare (përfshirë shumat sasiore të shpjeguara në 
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shënimet e pasqyrave), audituesi do të përfshijë në seksionin e Bazës për 
Opinionin një përshkrim dhe një vlerësim sasior të efekteve financiare të 
anomalisë, përveç nëse kjo nuk është e mundur. Nëse nuk është e mundur të 
përcaktojë nga pikëpamja sasiore efektet financiare, audituesi do ta shprehë 
këtë gjë në këtë seksion. (Ref: Para. A22) 

22. Nëse ka një anomali materiale në pasqyrat financiare që lidhet me informacionet 
shpjeguese narrative, audituesi do të përfshijë në seksionin e Bazës për 
Opinionin një shpjegim që tregon se si informacioni është keqparaqitur.

23. Nëse ka një anomali materiale në pasqyrat financiare që lidhet me mosdhënien 
e informacionit që kërkohet të jepet në shpjegime, audituesi do të: 

(a)  Diskutojë me personat e ngarkuar me qeverisjen, për informacionin që 
nuk është paraqitur në shënimet shpjeguese; 

(b)  Përshkruajë në Bazën për Opinionin, natyrën e informacionit që 
mungon dhe përveç nëse ndalohet nga ligji ose rregullat, do të përfshijë 
informacionin që mungon në shënimet shpjeguese, në qoftë se kjo është 
e mundur të bëhet dhe audituesi ka siguruar evidencën e nevojshme të 
auditimit në lidhje me informacionin që mungon. (Ref: Para. A23) 

24. Nëse modifikimi rrjedh nga një pamundësi për të siguruar evidencën e 
nevojshme të auditimit, në seksionin e Bazës për Opinionin, audituesi do të 
japë edhe arsyet e kësaj pamundësie. 

25. Kur audituesi shpreh një opinion me rezervë ose një opinion kundër, ai 
duhet të ndryshojë fjalinë për faktin nëse evidenca e auditimit e siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin 
e audituesit, të kërkuar nga paragrafi 28 (d) i SNA 700 (i rishikuar) për të 
përfshirë sipas rastit fjalët “me rezervë” ose “kundër”.

26. Kur audituesi refuzon të japë një opinion për pasqyrat financiare, raporti i 
audituesit nuk do të përfshijë elementet e kërkuar nga paragrafët 28 (b) dhe 28 
(d) të SNA 700 (i rishikuar). Këto elemente janë:

(a)  Një referencë tek seksioni i raportit të audituesit ku janë përshkruar 
përgjegjësitë e audituesit; dhe

(b)  Një deklaratë/fjali që tregon nëse evidenca e auditimit e siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin e 
audituesit.

27. Madje edhe nëse audituesi ka shprehur një opinion kundër ose ka refuzuar të 
japë një opinion mbi pasqyrat financiare, në seksionin e Bazës për Opinionin 
ai do të përshkruajë arsyet për çdo çështje tjetër, për të cilën audituesi është 
i vetëdijshëm se do të kishte kërkuar një modifikim në opinion dhe efektet e 
tyre. (Ref: Para. A24) 
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Përshkrimi i Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare, kur 
Audituesi Refuzon të japë Opinion mbi Pasqyrat Financiare

28. Kur audituesi refuzon të japë një opinion për shkak të pamundësisë për të 
siguruar evidencën e nevojshme të auditimit, ai duhet të ndryshojë përshkrimin 
e përgjegjësive të kërkuara nga paragrafët 38-40 të SNA 700 (i rishikuar) për të 
përfshirë vetëm sa vijon: (Ref: Para. A25)

(a)  Një deklaratë që tregon se përgjegjësia e audituesit është të kryejë 
auditimin e pasqyrave financiare të entitetit në pajtim me Standardet 
Ndërkombëtare të Auditimit dhe të lëshojë një raport auditimi;

(b)  Një deklaratë që tregon se megjithatë, për shkak të çështjes (jeve) të 
përshkruara në seksionin e Bazës për Refuzimin e Opinionit, audituesi 
nuk ka qenë në gjendje të marrë evidencën e nevojshme të auditimit për të 
patur një bazë për një opinion të auditimit mbi pasqyrat financiare; dhe

(c)  Një deklaratë në lidhje me pavarësinë e audituesit dhe për përgjegjësitë e 
tjera etike të kërkuara nga paragrafi 28 (c) i SNA 700 (i rishikuar).

Konsiderata kur Audituesi Refuzon të japë një Opinion mbi Pasqyrat Financiare

29. Përveç nëse kur kërkohet nga ligji ose rregullat, kur audituesi refuzon të japë 
një opinion mbi pasqyrat financiare, raporti i audituesit nuk do të përfshijë një 
seksion për Çështjet Kryesore të Auditimit në pajtim me SNA 7014,5, (Ref: 
Para. A. 26)

Komunikimi me personat e ngarkuar me qeverisjen

30. Kur audituesi parashikon të modifikojë opinionin në raportin e audituesit, 
ai duhet të komunikojë me personat e ngarkuar me qeverisjen në lidhje me 
rrethanat që çojnë në modifikimin që parashikohet dhe për formulimin e 
propozuar të modifikimit. (Ref: Para. A27) 

***

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
Llojet e Opinioneve të Modifikuara (Ref: Para. 2) 

A1.  Tabela e mëposhtme ilustron mënyrën se si ndikon në llojin e opinionit që duhet 
të shprehet, gjykimi i audituesit për natyrën e çështjes që çon në modifikim, 
dhe për shkallën e përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme të saj në 
pasqyrat financiare. 

4  SNA 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit të 
Pavarur, paragrafët 11–13

5  SNA 720 (i rishikuar), Përgjegjesitë e Audituesit në Lidhje me Informacionet e Tjera, 
paragrafi A54
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Rrethanat kur kërkohet një Modifikim për Raportin e Audituesit
Natyra e anomalive materiale (Ref: Para. 6(a)) 

A2.  SNA 700 (i rishikuar) kërkon që, për të formuar një opinion mbi pasqyrat 
financiare audituesi të arrijë në përfundimin nëse është arritur siguria e 
arsyeshme për faktin që pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë anomali 
materiale6. Ky përfundim merr në konsideratë vlerësimin e audituesit 
për anomalitë e pakorrigjuara në pasqyrat financiare, nëse ka të tilla, në 
pajtueshmëri me SNA 450.7

A3.   SNA 450 e përcakton një anomali si një diferencë midis shumës, klasifikimit, 
paraqitjes, ose informacionit shpjegues të dhënë për një element ose një shumë 
të pasqyrës financiare të raportuar dhe shumës, klasifikimit, paraqitjes apo 
informacionit shpjegues të dhënë që kërkohet të jetë për elementin për të qënë 
në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar. Për rrjedhojë, 
një anomali materiale në pasqyrat financiare mund të lindë në lidhje me: 
(a)  Përshtatshmërinë e politikave kontabël të zgjedhura; 
(b)  Zbatimin e politikave kontabël të zgjedhura; ose 
(c)  Përshtatshmërinë ose mjaftueshmërinë e informacioneve shpjeguese të 

dhëna në pasqyrat financiare. 

Përshtatshmëria e Politikave Kontabël të Zgjedhura

A4.  Anomalitë materiale në pasqyrat financiare në lidhje me përshtatshmërinë e 
politikave kontabël të zgjedhura nga drejtimi, mund të lindin kur: 
(a)  Politikat kontabël të zgjedhura nuk janë në përputhje me kuadrin e 

zbatueshëm të raportimit financiar; ose 
(b)  Pasqyrat financiare, përfshirë edhe shënimet shpjeguese të tyre, nuk 

paraqesin transaksionet dhe ngjarjet bazë në një mënyrë tillë që të arrihet 
paraqitja e drejtë.

Natyra e çështjes që çon në 
modifikim

Pasqyrat financiare janë 
keqparaqitur materialisht

Pamundësia për të marrë 
evidencën e nevojshme të 
auditimit 

Gjykimi i audituesit në lidhje me përhapjen e 
Efekteve ose Efekteve të mundshme në Pasqyrat 
Financiare

Material, por jo i përhapur Material dhe i përhapur

Opinion me rezervë Opinion Kundër

Opinion me rezervë Refuzim Opinioni

6  SNA 700 (i rishikuar), paragrafi 11
7 SNA 450, Vlerësimi i Anomalive të Identifikuara Gjatë Auditimit, paragrafi 11



MODIFIKIMET E OPINIONIT NË RAPORTIN E AUDITUESIT TË PAVARUR

92SNA 705 (I RISHIKUAR)

A5.   Kuadrot e raportimit financiar shpesh përmbajnë kërkesa për kontabilizimin 
dhe për dhënien e informacioneve shpjeguese lidhur me ndryshimet në politikat 
kontabël. Kur entiteti ka ndryshuar zgjedhjen e tij për politikat e rëndësishme 
kontabël, një anomali materiale e pasqyrave financiare mund të lindë kur 
entiteti nuk ka vepruar në pajtim me këto kërkesa. 

Zbatimi i Politikave Kontabël të Zgjedhura

A6.   Në lidhje me zbatimin e politikave kontabël të zgjedhura, anomalitë materiale 
në pasqyrat financiare mund të lindin: 

(a)  Kur politikat kontabël të zgjedhura drejtimi nuk i ka zbatuar në koherencë 
me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar, përfshirë rastin, kur 
drejtimi nuk i ka zbatuar politikat kontabël të zgjedhura me koherencë 
për periudha të ndryshme ose për transaksione dhe ngjarje të ngjashme 
(qëndrueshmëri në aplikim), ose 

(b)  Për shkak të metodës së zbatimit të politikave kontabël të zgjedhura (siç 
është një gabim i paqëllimshëm në zbatim). 

Përshtatshmëria ose Mjaftueshmëria e Informacioneve Shpjeguese në Pasqyrat 
Financiare 

A7.   Në lidhje me përshtatshmërinë, ose mjaftueshmërinë e dhënies së 
informacioneve shpjeguese në pasqyrat financiare, anomalitë materiale në 
pasqyrat financiare mund të lindin kur: 

(a)  Pasqyrat financiare nuk përfshijnë të gjitha informacionet shpjeguese që 
kërkohen sipas kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar; 

(b)  Informacionet shpjeguese të dhëna në pasqyrat financiare nuk janë 
paraqitur në pajtim me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar; ose 

(c)  Pasqyrat financiare nuk japin informacionet shpjeguese të nevojshme për 
të arritur paraqitjen e drejtë. 

Natyra e një Pamundësie për të Siguruar Evidencën e Nevojshme të Auditimit (Ref: 
Para. 6 (b)) 

A8.   Pamundësia e audituesit për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit 
(referuar gjithashtu si një kufizim i objektit të auditimit) mund të lindë nga: 

(a)  Rrethanat që nuk janë nën kontrollin e entitetit; 

(b)  Rrethanat në lidhje me natyrën apo afatet e punës së audituesit; ose 

(c)  Kufizimet e imponuara nga drejtimi. 

A9.   Një pamundësi për të kryer një procedurë të veçantë nuk përbën një kufizim 
të objektit të auditimit nëse audituesi është në gjendje të sigurojë evidencën e 
nevojshme të auditimit përmes kryerjes së procedurave alternative. Nëse kjo 
nuk është e mundur, zbatohen sipas rastit, kërkesat e paragrafëve 7(b) dhe 
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9-10. Kufizimet e imponuara nga drejtimi mund të kenë ndikime të tjera për 
auditimin, siç janë ndikimet në vlerësimin që audituesi ju bën rreziqeve të 
mashtrimit dhe në vlerësimin që ai bën për vazhdimin e angazhimit.

A10.  Shembuj të rrethanave që janë jashtë kontrollit të entitetit përfshijnë rastet kur: 

• Regjistrat kontabël të entitetit janë shkatërruar.

• Regjistrat kontabël të një komponenti të rëndësishëm të entitetit janë 
konfiskuar nga autoritetet qeveritare për një kohë të pacaktuar. 

A11.  Shembuj të rrethanave që lidhen me natyrën apo afatet e punës së audituesit 
përfshijnë rastet kur: 

• Entiteti kërkohet të përdorë metodën e kapitalit neto për trajtimin kontabël 
të një entiteti të lidhur (pjesëmarrje) dhe audituesi nuk është në gjendje të 
sigurojë evidencën e nevojshme të auditimit në lidhje me informacionin 
financiar më të fundit për të vlerësuar nëse metoda e kapitalit neto është 
zbatuar siç duhet. 

• Koha kur emërohet audituesi është e tillë që ai nuk është në gjendje të 
vëzhgojë numërimin fizik të inventarëve. 

• Audituesi vlerëson se nuk është e mjaftueshme kryerja vetëm e 
procedurave thelbësore, pasi kontrollet e entitetit nuk janë efektive.

A12.  Shembuj të një pamundësie për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit 
që rrjedhin nga një kufizim i objektit të auditimit të imponuar nga drejtimi, 
përfshijnë rastet kur: 

• Drejtimi nuk e lejon audituesin të vëzhgojë numërimin fizik të inventarëve.

• Drejtimi e pengon audituesin të kërkojë konfirmime nga të tretët për 
teprica të llogarive të veçanta. 

Përcaktimi i Llojit të Modifikimit në Opinionin e Audituesit

Pasoja e një Pamundësie për të Siguruar Evidencën e Nevojshme të Auditimit 
për shkak të një Kufizimi të Imponuar nga Drejtimi, pasi Audituesi e ka pranuar 
Angazhimin (Ref: Para. 13 (b)(i) - 14) 

A13.  Mundësia e tërheqjes nga auditimi mund të varet nga faza në të cilën ndodhet 
kryerja e angazhimit në momentin kur drejtimi imponon kufizim në objekt. 
Nëse audituesi ka kryer një punë të konsiderueshme të auditimit, ai përpara 
se të tërhiqet mund të vendosë të përfundojë auditimin deri në masën e 
mundshme, të refuzojë të japë një opinion dhe të shpjegojë kufizimin e objektit 
në seksionin e Bazës për Refuzimin e Opinionit. 

A14.  Në disa rrethana, tërheqja nga auditimi nuk mund të jetë e mundur në qoftë 
se audituesi kërkohet nga ligji ose rregullat që të vazhdojë angazhimin e 
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auditimit. Këtu mund të jetë rasti i një audituesi që është emëruar për auditimin 
e pasqyrave financiare të entiteteve të sektorit publik. Gjithashtu, këtu mund 
të jetë rasti në ato juridiksione ku audituesi caktohet për të audituar pasqyrat 
financiare që mbulojnë një periudhë të caktuar, ose kur audituesi emërohet 
për një periudhë të caktuar dhe është e ndaluar që ai të tërhiqet respektivisht 
para kryerjes së auditimit të këtyre pasqyrave financiare ose para fundit të 
kësaj periudhe. Gjithashtu, audituesi mund të konsiderojë të nevojshme që në 
raportin e audituesit të përfshijë një paragraf për çështje të tjera.8

A15. Kur audituesi arrin në përfundimin se për shkak të një kufizimi të objektit, 
duhet të tërhiqet nga auditimi, ai duhet të mbajë parasysh kërkesat profesionale, 
ligjore ose rregullatore për të komunikuar çështjet që lidhen me tërheqjen nga 
angazhimi me rregullatorët apo pronarët e entitetit. 

Konsiderata të Tjera në Lidhje me një Opinion Kundër ose me Refuzim Opinioni (Ref: 
Para. 15) 

A16.  Më poshtë jepen shembuj të rrethanave të raportimit që nuk do të ishin në 
kundërshtim me opinionin kundër ose me refuzimin e opinionit nga audituesi: 

• Shprehja e një opinioni të pamodifikuar mbi pasqyrat financiare të 
përgatitura sipas një kuadri të dhënë të raportimit financiar dhe shprehja, 
brenda të njëjtit raport, e një opinioni kundër për të njëjtën pasqyrë 
financiare të përgatitur sipas një kuadri të ndryshëm të raportimit financiar9.

• Shprehja e një refuzimi opinioni në lidhje me rezultatet e operacioneve, 
dhe flukset e parave, kur është e përshtatshme, dhe e një opinioni të 
pamodifikuar në lidhje me pozicionin financiar (shiko SNA 51010). Në 
këtë rast, audituesi nuk ka shprehur një refuzim opinioni mbi pasqyrat 
financiare në tërësi. 

Forma dhe përmbajtja e Raportit të Audituesit Kur Opinioni është Modifikuar

Raporte Audituesi Ilustruese (Ref: Para.16)

A17.  Ilustrimet 1 dhe 2 në Shtojcë përmbajnë respektivisht raporte të audituesit me 
opinion me rezervë dhe opinion kundër, për shkak se pasqyrat financiare kanë 
anomali materiale.

A18.  Ilustrimi 3 në Shtojcë përmban një raport të audituesit me një opinion me 
rezervë, për shkak se audituesi nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e 
nevojshme të auditimit. Ilustrimi 4 përmban një refuzim për dhënie opinioni për 
shkak të pamundësisë për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit për 

8  SNA 706 (i rishikuar), Paragrafët që Theksojnë Çështjen dhe Paragrafët për Çështje të 
Tjera në Raportin e Audituesit të Pavarur, paragrafi A10

9  Për një përshkrim të kësaj rrethane shiko paragrafin A31 të SNA 700 (i rishikuar)
10  SNA 510, Angazhimet Fillestare të Auditimit – Tepricat e Çeljes, paragrafi 10
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një element të veçante të pasqyrave financiare. Ilustrimi 5 përmban një refuzim 
opinioni për shkak të pamundësisë për të siguruar evidencën e nevojshme të 
auditimit rreth disa elementeve të pasqyrave financiare. Në secilin nga dy 
rastet e fundit, efektet e mundshme në pasqyrat financiare të pamundësisë janë 
si materiale ashtu edhe të përhapura. Shtojcat në SNA-të e tjera që përfshijnë 
kërkesa raportimi, përfshirë SNA 57011 (i rishikuar), përmbajnë gjithashtu 
ilustrime të raporteve të audituesit me opinione të modifikuara.

Opinioni i Audituesit (Ref: Para.16)

A19.  Amendimi i këtij titulli e bën më të qartë për përdoruesit faktin që raporti i 
audituesit është i modifikuar dhe tregon për llojin e modifikimit.

Opinioni me rezerve (Ref. Para.17)

A20.  Kur audituesi shpreh një opinion me rezervë, nuk do të ishte e përshtatshme që 
në seksionin e opinionit të përdoren fraza të tilla si: “me shpjegimin e dhënë 
më lart” ose “kushtëzuar nga”, pasi ato nuk janë të qarta dhe detyruese.

Baza për Opinionin (Ref: Para. 20, 21, 23, 27) 

A21. Qëndrueshmëria në raportin e audituesit ndihmon përdoruesit të kuptojnë dhe 
të identifikojnë rrethanat e pazakonta kur ato ndodhin. Prandaj, ndonëse mund 
të mos ketë uniformitet në formulimin e një opinioni të modifikuar dhe në 
përshkrimin e bazës për modifikim, është e dëshirueshme të ketë koherencë 
(qëndrueshmëri) si në formë ashtu edhe në përmbajtjen e raportit të audituesit. 

A22.  Një shembull i efekteve financiare të anomalive materiale që audituesi mund të 
përshkruajë brenda seksionit të Bazës për Opinionin në raportin e audituesit është 
dhënia e efekteve sasiore për tatimin mbi të ardhurat, të ardhurat para tatimeve, 
të ardhurat neto dhe të kapitalit në qoftë se është mbivlerësuar inventari.

A23.  Dhënia e informacioneve që mungojnë në seksionin e Bazës për Opinionin, 
nuk do të jetë e mundur në qoftë se:

(a)  Informacionet që shpjegohen nuk janë përgatitur nga drejtimi ose nëse 
këto informacione nuk janë të disponueshme për audituesin; ose

(b)  Sipas gjykimit të audituesit, dhënia e informacioneve shpjeguese do të 
ishte mjaft voluminoze për raportin e audituesit.

A24.  Një opinion kundër ose një refuzim për dhënie opinioni në lidhje me një çështje 
të caktuar të përshkruar në seksionin e Bazës për Opinionin, nuk e justifikon 
mungesën e një përshkrimi të çështjeve të tjera të identifikuara, që përndryshe 
do të kishin qënë kërkuar për një opinion të audituesit të modifikuar. Në këto 
raste, dhënia e informacioneve për këto çështje të tjera, për të cilat audituesi ka 
dijeni, mund të jetë e rëndësishme për përdoruesit e pasqyrave financiare. 

11  SNA 570 (i rishikuar), Vijimësia
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Përshkrimi i Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare, kur 
Audituesi Refuzon një Opinion mbi Pasqyrat Financiare (Ref: Para. 28)

A25.  Kur audituesi refuzon të japë një opinion mbi pasqyrat financiare, është mirë 
që brenda seksionit të Përgjegjësive të Audituesit për auditimin e pasqyrave 
financiare në raportin e audituesit të vendosen fjalitë e mëposhtme, sikurse ato 
janë dhënë në ilustrimet 4-5 të Shtojcës së këtij SNA-je:

• Fjalia që kërkohet nga paragrafi 28(a) i SNA 700 (i rishikuar), i amenduar për 
të treguar se përgjegjësia e audituesit është të kryejë një auditim të pasqyrave 
financiare të entitetit në pajtim me SNA-të ; dhe

• Fjalia që kërkohet nga paragrafi 28(c) i SNA 700 (i rishikuar) rreth pavarësisë 
dhe përgjegjësive të tjera etike.

Konsiderata kur Audituesi Refuzon Opinionin mbi Pasqyrat Financiare (Ref: Para.29)

A26.  Shpjegimi i arsyeve lidhur me pamundësinë e audituesit për të siguruar 
evidencën e nevojshme të auditimit brenda seksionit të Bazës për Refuzimin e 
Opinionit në raportin e audituesit, ju jep përdoruesve informacione të dobishëm 
për të kuptuar pse audituesi e ka refuzuar opinionin mbi pasqyrat financiare dhe 
mund të shërbejë edhe për të shmangur një mbështetje të papërshtatshme tek 
këto pasqyra. Megjithatë, komunikimi i ndonjë çështje kryesore të auditimit 
që ndryshon nga ato që çojnë në refuzimin e opinionit mund të tregojë që 
pasqyrat financiare në tërësi janë më të besueshme në lidhje me këto çështje 
se sa ato do të ishin në të vërtetë të përshtatshme për rrethanat, dhe kjo nuk 
do të ishte në koherencë me refuzimin e opinionit për pasqyrat financiare në 
tërësi. Prandaj, paragrafi 29 i këtij SNA-je nuk lejon që në raportin e audituesit 
të përfshihet seksioni i Çështjeve Kryesore të Auditimit kur audituesi refuzon 
të japë opinion mbi pasqyrat financiare, përveç nëse nga ligji ose nga rregullat 
kërkohet që audituesi të komunikojë çështjet kryesore të auditimit. 

Komunikimi me personat e ngarkuar me Qeverisjen (Ref: Para. 30) 

A27. Komunikimi me personat e ngarkuar me qeverisjen, i rrethanave që çojnë 
në një modifikim të pritshëm të opinionit të audituesit dhe në formulimin e 
propozuar të modifikimit, bën të mundur që:

(a)  Audituesi të njoftojë personat e ngarkuar me qeverisjen për modifikimet 
e parashikuara dhe për arsyet (apo rrethanat) për modifikimin (et); 

(b)  Audituesi të kërkojë pëlqimin e personave të ngarkuar me qeverisjen në 
lidhje me faktet e çështjes (jeve) që çojnë në modifikimet e pritshme, ose 
për të konfirmuar çështjet e mospajtimit me drejtimin, si të tilla, dhe 

(c)  Personat e ngarkuar me qeverisjen, kur është e mundur, të kenë një 
mundësi, për t`i siguruar audituesit informacion të mëtejshëm dhe 
shpjegime në lidhje me çështjen (jet) që çojnë në modifikimet e pritshme.
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Shtojcë 
(Ref: Para. A17-18, A-25) 

Ilustrimet e Raporteve të Audituesit me Modifikime në Opinion

•	 Ilustrimi 1: Raporti i audituesit përmban një opinion me rezervë për shkak të 
një anomalie materiale të pasqyrave financiare. 

•	 Ilustrimi 2: Raporti i audituesit përmban një opinion kundër për shkak të një 
anomalie materiale të pasqyrave financiare te konsoliduara. 

•	 Ilustrimi 3: Raporti i audituesit përmban një opinion me rezervë për shkak të 
pamundësisë së audituesit për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit 
në lidhje me një entitet të lidhur (pjesëmarrje) të huaj. 

•	 Ilustrimi 4: Raporti i audituesit përmban një refuzim të opinionit për shkak të 
pamundësisë së audituesit për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit 
në lidhje me një element të vetëm të pasqyrave financiare të konsoliduara. 

•	 Ilustrimi 5: Raporti i audituesit përmban një refuzim të opinionit për shkak të 
pamundësisë së audituesit për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit 
për disa elementë të pasqyrave financiare. 
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Ilustrimi 1: - Opinion me Rezervë për shkak të një Anomalie Materiale të 
Pasqyrave Financiare

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një Grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 
60012).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 21013.

•	 Inventarët janë keq paraqitur. Anomalia duket se është materiale por 
jo e përhapur në pasqyrat financiare (d.m.th. duhet të jepet një opinion 
me rezervë)

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale për ngjarjet ose kushtet të 
cilat mund të hedhin dyshime të mëdha lidhur me aftësinë e entitetit për 
të vijuar veprimtarinë, në pajtim me SNA 570 (i rishikuar).

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 701.
•	 Audituesi i ka siguruar të gjithë informacionet e tjera para datës së 

raportit të audituesit dhe çështja që ka çuar në opinionin me rezervë mbi 
pasqyrat financiare të konsoliduara ka ndikim edhe në informacionet e 
tjera.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi të 
tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të 
vendit përkatës).

12  SNA 600, Konsiderata të veçanta – Auditimi i Pasqyrave Financiare të Grupit (Duke 
Përfshirë Punën e Audituesit të Entitetit të Kontrolluar)

13  SNA 210, Rënia Dakord me Kushtet e Angazhimit të Auditimit
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 

Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare14 

Opinioni me rezervë

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të çështjeve të përshkruara në seksionin 
e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur 
paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë 
për) pozicionin financiar të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën 
financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin me rezervë

Inventarët e shoqërisë janë paraqitur në pasqyrën e pozicionit financiar në shumën 
xxx. Drejtimi nuk i ka paraqitur inventarët me vlerën më të ulët midis kostos dhe 
vlerës neto të realizueshme, por vetëm me kosto, çka përbën një devijim nga kërkesat 
e SNRF-ve. Regjistrat e shoqërisë tregojnë se nëse drejtimi do t`i kishte paraqitur 
inventarët me më të ultën midis kostos dhe vlerës neto të realizueshme, një shumë 
prej xxx do të paraqitej si pakësim/rënie e vlerës së inventarëve për t`i çuar ato deri në 
vlerën e tyre neto të realizueshme. Për rrjedhojë, kostot e shitjes do të ishin rritur me 
xxx dhe tatimi mbi të ardhurat, të ardhurat neto dhe kapitali i aksionarëve do të ishin 
reduktuar respektivisht me xxx, xxx dhe xxx.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë 
më të detajuar në seksionin e raportit të Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin 
e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë me 
rezervë.

14  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare“ nuk është nevoja të vendoset kur 
raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e Tjera Ligjore 
dhe Rregullatore”.
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Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko ilustrimin 6 në Shtojcën 2 
të SNA 720 (i rishikuar). Paragrafi i fundit i seksionit të informacioneve të tjera në 
ilustrimin 6 duhet të modifikohet për të përshkruar çështjet specifike që kanë çuar në 
opinionin me rezervë, të cilat kanë ndikim edhe në informacionet e tjera.] 

Çështjet Kryesore të Auditimit 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë 
qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 
Këto çështje kanë qenë adresuar në kontekstin e auditimit të pasqyrave financiare në 
tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto çështje ne 
nuk japim një opinion të veçantë. Përveç çështjes së përshkruar në seksionin e Bazës 
për Opinionin me Rezervë, ne kemi përcaktuar çështjet më poshtë si çështje kryesore 
të auditimit që duhet të komunikohen në raportin tonë të auditimit.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.] 

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare15

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar)] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur është 
[emri].

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

15  Në të gjitha këto raporte audituesi ilustruese, termat drejtimi dhe presonat e ngarkuar me 
qeverisjen mund të zëvendësohen me një term tjetër që është i përshtatshëm në kontekstin 
e kuadrit ligjor që zbatohet në një juridiksion të caktuar.
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Ilustrimi 2: - Opinion Kundër për shkak të një Anomalie Materiale në 
Pasqyrat Financiare të Konsoliduara

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare të 
konsoliduara të një entiteti të listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes 
së drejtë. Auditimi është auditim i një Grupi të një entiteti me filiale 
(d.m.th. zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur nga drejtimi i entitetit 
në përputhje me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare të konsoliduara, sipas SNA 210.

•	 Pasqyrat financiare të konsoliduara janë keqparaqitur materialisht për 
shkak të moskonsolidimit të një filiali. Anomalia materiale duket se është 
e përhapur në pasqyrat financiare të konsoliduara. Efektet e anomalisë 
në pasqyrat financiare të konsoliduara nuk janë përcaktuar për shkak se 
nuk ka qenë e mundur (d.m.th. duhet të jepet një opinion kundër)

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka pasiguri materiale për ngjarjet ose kushtet të cilat 
mund të hedhin dyshime të mëdha lidhur me aftësinë e entitetit për të 
vijuar veprimtarinë, në pajtim me SNA 570 (i rishikuar)

•	 Zbatohet SNA 701, megjithatë audituesi ka arritur në përfundimin se nuk 
ka çështje kryesore të auditimit përveç atyre të përshkruara në seksionin 
e Bazës për Opinionin Kundër.

•	 Audituesi i ka siguruar të gjithë informacionet e tjera para datës se 
raportit të audituesit dhe çështja që ka çuar në opinionin kundër mbi 
pasqyrat financiare të konsoliduara ka ndikim edhe në informacionet e 
tjera.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare të 
konsoliduara ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare të konsoliduara, audituesi ka 
përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit 
lokal (të vendit përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 

Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare të Konsoliduara16 

Opinioni kundër

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara të shoqërisë tregtare ABC dhe 
filialeve të saj (Grupi), të cilat përfshijnë pasqyrën e konsoliduar të pozicionit financiar 
me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse të konsoliduar, 
pasqyrën e ndryshimeve në kapital të konsoliduar dhe pasqyrën e flukseve të parasë të 
konsoliduar për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare 
të konsoliduara, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, për shkak të rëndësisë së çështjes të trajtuar në seksionin e 
Bazës për Opinionin Kundër të raportit tonë, pasqyrat financiare të konsoliduara 
bashkëlidhur nuk paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose nuk japin 
pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të Grupit me datën 31 Dhjetor 
20X1, dhe performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, 
në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin kundër

Sikurse shpjegohet në shënimin X, Grupi nuk ka konsoliduar filialin XYZ, të cilën 
Grupi e ka blerë gjatë 20X1, për shkak se nuk ka qenë në gjendje të përcaktonte vlerat 
e drejta të disa prej aktiveve dhe detyrimeve materiale të filialit në datën e blerjes. Për 
këtë arsye, investimi është njohur me kosto. Sipas SNRF-ve shoqëria duhet të kishte 
konsoliduar filialin e saj për blerjen, bazuar në shumat provizore. Nëse filiali XYZ 
do të kishte qenë konsoliduar, shumë elemente në pasqyrat financiare të konsoliduara 
bashkëlidhur do të ndikoheshin materialisht. Efektet në pasqyrat financiare të 
konsoliduara që lidhen me mos konsolidimin nuk janë përcaktuar.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë 
më të detajuar në seksionin e raportit të Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin 
e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Grupi në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë kundër.

16  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare të Konsoliduara” nuk është i 
nevojshëm kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat 
e Tjera Ligjore dhe Rregullatore” .
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Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko ilustrimin 7 në Shtojcën 2 
të SNA 720 (i rishikuar). Paragrafi i fundit i seksionit të informacioneve të tjera në 
ilustrimin 7 duhet të modifikohet për të përshkruar çështjet specifike që kanë çuar në 
opinionin e modifikuar (kundër), të cilat kanë ndikim edhe në informacionet e tjera.] 

Çështjet Kryesore të Auditimit 

Përveç çështjes së përshkruar në seksionin e Bazës për Opinionin Kundër, ne nuk 
kemi përcaktuar çështje tjetër, të cilën duhet ta komunikojmë në raportin tonë.

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare të Konsoliduara17

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar)] 

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare te Konsoliduara

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (të rishikuar)– shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 
(i rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur është 
[emri].

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

17  Ose terma të tjera që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një 
juridiksion të caktuar.
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Ilustrimi 3: - Opinion me Rezervë për shkak të Pamundësisë së Audituesit 
për të Siguruar Evidencën e Nevojshme të Auditimit në lidhje me një Entitet 
të lidhur (pjesëmarrje) të huaj

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare të 
konsoliduara të një entiteti të listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes 
së drejtë. Auditimi është auditim i një Grupi të një entiteti me filiale 
(d.m.th. zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur nga drejtimi i entitetit 
në përputhje me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare të konsoliduara, sipas SNA 210.

•	 Audituesi nuk ishte në gjendje të siguronte evidencën e nevojshme të 
auditimit në lidhje me investimin në një pjesëmarrje të huaj. Efektet 
e mundshme të pamundësisë për të siguruar evidencën e nevojshme 
të auditimit duket se janë materiale por jo të përhapura në pasqyrat 
financiare të konsoliduara (d.m.th. duhet të jepet një opinion me rezervë)

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale për ngjarjet ose kushtet e 
cila mund të hedhë dyshime të mëdha lidhur me aftësinë e entitetit për të 
vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar)

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 701. 

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare  të 
konsoliduara ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare të konsoliduara.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare të konsoliduara, audituesi ka 
përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit 
lokal (të vendit përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 

Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare të Konsoliduara18 

Opinioni me rezervë

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara të shoqërisë tregtare ABC dhe të 
filialeve të saj (Grupit), të cilat përfshijnë pasqyrën e konsoliduar të pozicionit financiar 
me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse të konsoliduar, 
pasqyrën e ndryshimeve në kapital të konsoliduar dhe pasqyrën e flukseve të parasë të 
konsoliduar për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare 
të konsoliduara, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të çështjeve të përshkruara në 
seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tonë, pasqyrat financiare të 
konsoliduara bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin 
pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të Grupit me datën 31 Dhjetor 
20X1, dhe performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, 
në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për Opinionin me Rezervë

Investimi i grupit në shoqërinë XYZ, një pjesëmarrje e huaj e blerë gjatë vitit dhe e 
njohur me metodën e kapitalit, është paraqitur në pasqyrën e konsoliduar të pozicionit 
financiar në shumën xxx me datën 31 Dhjetor 20X1 dhe pjesa e të ardhurave neto të 
shoqërisë ABC tek pjesëmarrja XYZ në shumën xxx është përfshirë në të ardhurat e 
shoqërisë ABC për vitin që mbyllet me këtë datë. Ne nuk ishim në gjëndje të siguronim 
evidencën e nevojshme të auditimit në lidhje me vlerën kontabël të investimit 
të shoqërisë ABC tek pjesëmarrja XYZ me datën 31 Dhjetor 20X1 dhe pjesën e 
ABC në të ardhurat neto të XYZ për këtë vit, për shkak se nuk na u lejua aksesi në 
informacionet financiare, tek drejtimi dhe tek audituesit e XYZ. Për rrjedhojë, ne nuk 
ishim në gjendje të përcaktonim nëse do të ishte nevoja të bëhej ndonjë  rregullim i 
këtyre shumave.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë 
më të detajuar në seksionin e raportit të Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare të Konsoliduara. Ne jemi të pavarur nga Grupi në përputhje 
me kërkesat etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të 
zbatueshme në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e 

18 Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare te Konsoliduara” nuk është i 
nevojshëm kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi kërkesat 
e Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.
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tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi 
siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin 
tonë me rezervë.

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko ilustrimin 6 në Shtojcën 2 
të SNA 720 (i rishikuar). Paragrafi i fundit i seksionit të informacioneve të tjera në 
ilustrimin 6 duhet të modifikohet për të përshkruar çështjet specifike që kanë çuar në 
opinionin me rezervë, të cilat kanë ndikim edhe në informacionet e tjera.] 

Çështjet Kryesore të Auditimit 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, 
kanë qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të konsoliduara 
të periudhës aktuale. Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të 
pasqyrave financiare të konsoliduara në tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në 
lidhje me to, kështu që për këto çështje ne nuk japim opinion të veçantë. Përveç 
çështjes së përshkruar në seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë, ne kemi 
përcaktuar çështjet më poshtë si çështje kryesore të auditimit që komunikohen në 
raportin tonë të auditimit.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.] 

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare të Konsoliduara19

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare të Konsoliduara

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 
(i rishikuar.] 

Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e auditimit është [emri] 

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

19  Ose terma të tjera që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një 
juridiksion të caktuar.
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Ilustrimi 4: - Refuzim i Opinionit për shkak të Pamundësisë për të Siguruar 
Evidencën e Nevojshme të Auditimit për një Element të vetëm të Pasqyrave 
Financiare të Konsoliduara

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të konsoliduara të një entiteti të pa listuar, që përdor një kuadër të 
paraqitjes së drejtë. Auditimi është auditim i një grupi të një entiteti me 
filiale (d.m.th. zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur nga drejtimi 
i entitetit në përputhje me SNRF-të (një kuadër për qëllime të 
përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare të konsoliduara, sipas SNA 210.

•	 Audituesi nuk ishte në gjendje të siguronte evidencën e nevojshme të 
auditimit në lidhje me një element të vetëm të pasqyrave financiare 
të konsoliduara. Kjo do të thotë që audituesi nuk ishte në gjendje të 
siguronte evidencën e nevojshme të auditimit për një investim në një 
sipërmarrje të përbashkët që përfaqëson 90 për qind të aktiveve neto të 
entitetit. Efektet e mundshme të pamundësisë për të siguruar evidencën 
e nevojshme të auditimit duket se janë materiale dhe të përhapura 
në pasqyrat financiare të konsoliduara (d.m.th. duhet të refuzohet 
opinioni).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare të 
konsoliduara ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare të konsoliduara.

•	 Kërkohet të vendoset një seksion më i kufizuar i përshkrimit të 
përgjegjësive të audituesit. 

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare të konsoliduara, audituesi ka 
përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit 
lokal (të vendit përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 

Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare te Konsoliduara20 

Refuzimi i Opinionit

Ne u angazhuam për të kryer auditimin e pasqyrave financiare të konsoliduara të 
shoqërisë tregtare ABC dhe të filialeve të saj (Grupit), të cilat përfshijnë pasqyrën e 
konsoliduar të pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave 
gjithpërfshirëse të konsoliduar, pasqyrën e ndryshimeve në kapital të konsoliduar dhe 
pasqyrën e flukseve të parasë të konsoliduar për vitin që mbyllet me këtë datë, si 
edhe shënimet për pasqyrat financiare të konsoliduara, përfshirë një përmbledhje të 
politikave kontabël më të rëndësishme.

Ne nuk shprehim një opinion mbi pasqyrat financiare të konsoliduara të Grupit 
bashkëlidhur. Për shkak të rëndësisë së çështjes të trajtuar në seksionin e Bazës për 
Refuzimin e Opinionit të raportit tonë, ne nuk kemi qenë në gjendje të sigurojmë 
evidencën e nevojshme të auditimit që do të na jepte një bazë për një opinion auditimi 
mbi këto pasqyra financiare të konsoliduara.

Baza për Refuzimin e Opinionit

Investimi i grupit në shoqërinë e përbashkët XYZ, është paraqitur në shumën xxx 
në pasqyrën e pozicionit financiar të Grupit. Kjo shumë përfaqëson mbi 90 % të 
aktiveve neto të Grupit me datën 31 Dhjetor 20X1. Ne nuk na u lejua aksesi tek 
drejtimi dhe tek audituesit e XYZ, si edhe tek dokumentacioni i audituesve të XYZ. 
Për rrjedhojë, ne nuk ishim në gjendje të përcaktonim nëse do të ishte nevoja të bëhej 
ndonjë rregullim në lidhje me pjesën proporcionale të aktiveve të Grupit tek shoqëria 
XYZ që kontrollohet bashkërisht, të pjesës proporcionale të detyrimeve të XYZ 
për të cilat është bashkërisht përgjegjëse, pjesën proporcionale të të ardhurave dhe 
shpenzimeve të XYZ për vitin dhe të elementeve që formojnë pasqyrën e konsoliduar 
të ndryshimeve në kapital; dhe në pasqyrën e konsoliduar të flukseve të parasë.

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të ngarkuar me Qeverisjen në Lidhje 
me Pasqyrat Financiare të Konsoliduara 21

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

20  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare te Konsoliduara” nuk është i 
nevojshëm kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë te emërtuar “Raport mbi Kërkesat 
e tjera Ligjore dhe Rregullatore” .

21  Ose terma të tjera që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një 
juridiksion të caktuar.
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Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare 

Përgjegjësia jonë është të kryejmë një auditim të pasqyrave financiare të konsoliduara 
të Grupit në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe të lëshojmë një 
raport audituesi. Megjithatë, për shkak të çështjes së përshkruar në seksion e Bazës 
për Refuzimin e Opinionit të raportit tonë, ne nuk ishim në gjendje të siguronim 
evidencën e nevojshme të auditimit që do të na jepte një bazë për opinionin tonë mbi 
këto pasqyra financiare të konsoliduara.

Ne jemi të pavarur nga grupi në pajtim me kërkesat etike që zbatohen për auditimin 
e pasqyrave financiare në (juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur të gjitha 
përgjegjësitë e tjera etike në pajtim me këto kërkesa.

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (të rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 
(i Rishikuar).] 

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]
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Ilustrimi 5:  - Refuzim opinioni për shkak të Pamundësisë së audituesit për 
të Siguruar Evidencën e Nevojshme të Auditimit rreth disa Elementëve të 
Pasqyrave Financiare

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të pa listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një Grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Audituesi nuk ishte në gjendje të siguronte evidencën e nevojshme 
të auditimit në lidhje me disa elementë të pasqyrave financiare, që 
do të thotë se audituesi nuk ishte në gjendje të siguronte evidencën e 
nevojshme të auditimit për inventarët dhe llogaritë e arkëtueshme. 
Efektet e mundshme të pamundësisë për të siguruar evidencën e 
nevojshme të auditimit duket se janë materiale dhe të përhapura në 
pasqyrat financiare.

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Kërkohet të vendoset një seksion më i kufizuar i përshkrimit të 
përgjegjësive të audituesit.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi të 
tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të 
vendit përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 

Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare22 

Refuzim i opinionit

Ne u angazhuam për të kryer auditimin e pasqyrave financiare të  shoqërisë tregtare 
ABC (shoqëria), të cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 
Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në 
kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe 
shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më 
të rëndësishme.

Ne nuk shprehim një opinion mbi pasqyrat financiare bashkëlidhur të shoqërisë. 
Për shkak të rëndësisë së çështjeve të trajtuara në seksionin e Bazës për Refuzimin 
e Opinionit të raportit tonë, ne nuk kemi qenë në gjendje të sigurojmë evidencën e 
nevojshme të auditimit që do të na jepte një bazë për një opinion auditimi mbi këto 
pasqyra financiare.

Baza për Refuzimin e Opinionit

Ne nuk kemi qenë emëruar auditues të shoqërisë deri me datën 31 Dhjetor 20X1 dhe 
nuk mundëm të ishim të pranishëm në procesin e inventarizimit fizik në fillim dhe në 
fund të vitit. Ne nuk mund të krijonim bindjen me mjete të tjera alternative në lidhje 
me sasitë e inventarit me datën 31 Dhjetor 20X0 dhe 20X1, të cilat janë paraqitur në 
pasqyrën e pozicionit financiar respektivisht në shumat xxx dhe xxx. Veç kësaj, vënia 
në zbatim e një sistemi të kompjuterizuar për trajtimin e llogarive të arkëtueshme 
në shtator 20X1, ka çuar në një numër gabimesh në llogaritë e arkëtueshme. Deri në 
datën e raportit tonë drejtimi po punonte për të rregulluar gabimet dhe për të korrigjuar 
sistemin kompjuterik. Ne nuk ishim në gjendje të konfirmonim ose verifikonim me 
mjete alternative llogaritë e arkëtueshme të përfshira në pasqyrën e pozicionit financiar 
për totalin xxx me datën 31 Dhjetor 20X1. Si rrjedhojë e këtyre çështjeve, ne nuk 
kemi qenë në gjendje të përcaktonim nëse duhet të bëhet ndonjë rregullim në lidhje 
me inventarët dhe llogaritë e arkëtueshme të regjistruara apo të paregjistruara, si edhe 
për elementet përbërës të të ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrës së ndryshimeve në 
kapital dhe pasqyrës së flukseve të parasë. 

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare23

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

22  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm kur 
raporti nuk përmban një nëntitull te dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e tjera Ligjore 
dhe Rregullatore” .

23  Ose terma të tjera që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një 
juridiksion të caktuar.
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Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare 

Përgjegjësia jonë është të kryejmë një auditim të pasqyrave financiare shoqërisë në 
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe të lëshojmë një raport 
audituesi. Megjithatë, për shkak të çështjeve të përshkruara në seksion e Bazës 
për Refuzimin e Opinionit të raportit tonë, ne nuk ishim në gjendje të siguronim 
evidencën e nevojshme të auditimit që do të na jepte një bazë për opinionin tonë mbi 
këto pasqyra financiare.

Ne jemi të pavarur nga shoqëria në pajtim me kërkesat etike që zbatohen për auditimin 
e pasqyrave financiare në (juridiksionin përkatës) dhe ne kemi përmbushur të gjitha 
përgjegjësitë e tjera etike në pajtim me këto kërkesa.

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]
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STANDARDI NDËRKOMBËTAR I AUDITIMIT 706 
(I RISHIKUAR)

PARAGRAFËT QË THEKSOJNË ÇËSHTJEN DHE 
PARAGRAFËT PËR ÇËSHTJE TË TJERA NË RAPORTIN 

E AUDITUESIT TË PAVARUR 
(Hyn në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare për periudhat që 

përfundojnë me datën 15 Dhjetor 2016 ose pas kësaj date)

Hyrje
Objekti i këtij SNA-je ...........................................................................
Hyrja në fuqi .........................................................................................

Objektivi ..............................................................................................

Përkufizimet ........................................................................................

Kërkesat
Paragrafët në Raportin e Audituesit, të cilët Theksojnë Çështje ............
Paragrafët në Raportin e Audituesit, të cilët trajtojnë Çështje të Tjera.... 
Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen............................

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
Marrëdhëniet midis Paragrafëve që Theksojnë Çështje dhe Çështjeve 
Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit..................................... 
Rrethanat kur mund të jete i nevojshëm një Paragraf që Thekson 
Çështje ...................................................................................................
Përfshirja në Raportin e Audituesit e një Paragrafi që Thekson Çështje ..
Paragrafët për çështje të tjera në Raportin e Audituesit.........................
Vendosja në Raportin e Audituesit e Paragrafëve që Theksojnë Çështje 
dhe Paragrafëve për Çështje të tjera.........................................................
Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen............................

Shtojcë 1:  Lista e SNA-ve që Përmbajnë Kërkesa për Paragrafët 
   që Theksojnë Çështje

PËRMBAJTJA
Paragrafi (ët)

1-4
5

6

7

8-9
10-11

12

A1-A3

A4-A6
A7-A8

A9 – A15

A16-A17
A 18
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Standardi Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) 706 (i rishikuar), Paragrafët që 
Theksojnë Çështjen dhe Paragrafët për Çështje të Tjera në Raportin e Audituesit 
të Pavarur duhet të lexohet i lidhur ngushtë me Standardin Ndërkombëtar të 
Auditimit (SNA) 200 Objektivat e Përgjithshme të Audituesit të Pavarur dhe 
Kryerja e një Auditimi në Pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.

Shtojcë 2:  Lista e SNA-ve që Përmbajnë Kërkesa për 
   Paragrafët për Çështje të Tjera
Shtojcë 3:  Ilustrimi i një Raporti të Audituesit që Përfshin një 
   Seksion për Çështjet Kryesore të Auditimit, një 
   Paragraf që Thekson Çështjen dhe një Paragraf për 
   Çështje të Tjera
Shtojca 4 -  Ilustrimi i një Raporti të Audituesit që Përmban 
   një Opinion me Rezervë për shkak të një devijimi 
   nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar dhe 
   që përfshin një Paragraf që Thekson Çështje
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Hyrje
Objekti i këtij SNA-je

1.   Ky Standard Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) trajton komunikimet shtesë në 
raportin e audituesit, kur audituesi e konsideron të nevojshme:

(a) Të tërheqë vëmendjen e përdoruesve për një ose disa çështje të paraqitura 
ose shpjeguara në raportin e audituesit, të cilat janë të një rëndësie të atillë 
që është themelore për kuptimin nga përdoruesit të pasqyrave financiare; 
ose

(b)  Të tërheqë vëmendjen për ndonjë çështje ose çështje të tjera përveç atyre të 
paraqitura ose të shpjeguara në pasqyrat financiare, që janë të rëndësishme 
për kuptimin nga përdoruesit, të auditimit, të përgjegjësive të audituesit ose 
të raportit të audituesit.

2.   SNA 7011 vendos kërkesa dhe jep udhëzime kur audituesi përcakton çështjet 
kryesore të auditimit dhe i komunikon ato në raportin e tij. Kur audituesi përfshin 
në raportin e tij një seksion për Çështjet Kryesore të Auditimit, ky SNA trajton 
marrëdhënien midis çështjeve kryesore të auditimit dhe ndonjë komunikimi 
shtesë në raportin e audituesit në përputhje me këtë SNA (Ref: Para. A1-A3)

3.   SNA 5702 (i rishikuar) dhe SNA 720 (i rishikuar)3 përcakton kërkesa dhe jep 
udhëzime rreth komunikimit në lidhje me vijimësinë, në raportin e Audituesit.

4.   Shtojcat 1 dhe 2 identifikojnë SNA-të që përmbajnë kërkesa të veçanta për 
audituesin për të përfshirë në raportin e audituesit, Paragrafë që Theksojnë 
Çështje ose Paragrafë për Çështje të Tjera. Në këto rrethana, në lidhje me formën 
dhe vendosjen e këtyre paragrafëve, do të zbatohen kërkesat e këtij SNA-je.

Hyrja në Fuqi

5.   Ky SNA hyn në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare për periudhat që 
përfundojnë me datën 15 Dhjetor 2016 ose pas kësaj date. 

Objektivi
6.   Objektivi i audituesit, pasi ka formuar opinionin mbi pasqyrat financiare, është 

të tërheqë vëmendjen e përdoruesve, kur sipas gjykimit të audituesit kjo është 
e nevojshme të bëhet, nëpërmjet një komunikimi të qartë shtesë në raportin e 
audituesit për:

1  SNA 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit ne Raportin e Audituesit të 
Pavarur

2  SNA 570 (i rishikuar), Vijimësia
3  SNA 720 (i rishikuar), Përgjegjësitë e Audituesit në Lidhje me Informacionet e Tjera
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(a)  Një çështje, e cila edhe pse paraqitet siç duhet në pasqyrat financiare ose 
në shënimet shpjeguese, është e një rëndësie të madhe për kuptimin e 
pasqyrave financiare nga përdoruesit; ose

 (b)  Sipas rastit, ndonjë çështje tjetër, e cila ka lidhje me kuptimin nga ana e 
përdoruesve, të auditimit, të përgjegjësive të audituesit ose të raportit të 
audituesit.

Përkufizimet
7.  Për qëllime të SNA-ve termat në vijim kanë këto kuptime:

(a)  Paragraf që Thekson Çështje – një paragraf që përfshihet në raportin e 
audituesit, i cili i referohet një çështjeje të paraqitur ose të shpjeguar në 
mënyrën e duhur në pasqyrat financiare, e cila sipas gjykimit të audituesit, 
është me shumë rëndësi, pasi është thelbësore për kuptimin e pasqyrave 
financiare nga ana e përdoruesve.

(b)  Paragraf për Çështje të Tjera – një paragraf që përfshihet në raportin e 
audituesit, i cili shërben për të referuar një çështje tjetër, të ndryshme nga ato 
që janë paraqitur në pasqyrat financiare, dhe që, sipas gjykimit të audituesit, 
është e rëndësishme për kuptimin nga ana e përdoruesve, të auditimit, të 
përgjegjësive të audituesit ose të raportit të audituesit.

Kërkesat
Paragrafët në Raportin e Audituesit, të cilët Theksojnë Çështje 

8.   Nëse audituesi e konsideron të nevojshme të tërheqë vëmendjen e përdoruesve 
për një çështje të paraqitur ose të shpjeguar në pasqyrat financiare, e cila është e 
një rëndësie thelbësore për kuptimin e pasqyrave financiare nga përdoruesit, ai 
duhet të përfshijë në raportin e tij një Paragraf që Thekson Çështjen me kusht që: 
(Ref: Para. A5-A6)

(a)  si rrjedhojë e kësaj çështje, audituesi të mos kërkohet të modifikojë opinionin 
në përputhje me SNA 7054 (i rishikuar); dhe

(b)  kur zbaton SNA 701, çështja nuk duhet të jetë përcaktuar si çështje kryesore 
e auditimit për t`u komunikuar në raportin e audituesit (Ref: Para. A1-A3) 

9.  Kur audituesi përfshin në raportin e tij një paragraf që thekson çështjen, audituesi 
duhet:

(a)  Të përfshijë paragrafin brenda një seksioni të veçantë të raportit të audituesit, 
me një titull të përshtatshëm qe përmban fjalët “Theksim i Çështjes”;

(b)  Të përfshijë në paragraf një referencë të qartë për çështjen që theksohet 
dhe për vendin ku mund të gjendet në pasqyrat financiare informacioni 

4  SNA 705 (i rishikuar) Modifikimet e Opinionit në Raportin e Audituesit të Pavarur
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përkatës që përshkruan plotësisht çështjen. Paragrafi do t`i referohet vetëm 
informacionit të paraqitur ose të shpjeguar në pasqyrat financiare; dhe

(c)  Të tregojë që opinioni i audituesit nuk është modifikuar për çështjen që 
theksohet (Ref: Para. A7-A8, A16-A17).

Paragrafët në Raportin e Audituesit, të cilët Trajtojnë Çështje të Tjera 

10.   Nëse audituesi e konsideron të nevojshme për të komunikuar një çështje tjetër, 
të ndryshme nga ato që janë paraqitur ose shpjeguar në pasqyrat financiare që, 
sipas gjykimit të audituesit është e rëndësishme për kuptimin e auditimit nga ana 
e përdoruesve, të përgjegjësive të audituesit ose të raportit të audituesit, audituesi 
do të përfshijë në raportin e tij një paragraf për çështje të tjera me kusht që:

(a)  Kjo nuk ndalohet nga ligji apo nga rregulli; dhe

(b)  Kur zbatohet SNA 701, çështja nuk duhet të jetë përcaktuar si çështje kryesore 
e auditimit për t`u komunikuar në raportin e audituesit (Ref: Para. A9-A14)

11.  Kur audituesi përfshin në raportin e tij një paragraf për çështje të tjera, ai do 
ta përfshijë këtë paragraf brenda një seksioni të veçantë të titulluar “Çështje të 
Tjera” ose me një titull tjetër të përshtatshëm (Ref: Para. A15-A17). 

Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen

12.  Nëse audituesi parashikon të përfshijë në raportin e tij një Paragraf që Thekson 
Çështje ose Paragrafë për Çështje të Tjera, ai duhet të komunikojë me personat 
e ngarkuar me qeverisjen lidhur me këtë parashikim dhe për formulimin e këtij 
paragrafi. (Ref: Para. A18)

***

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
Marrëdhëniet midis Paragrafëve që Theksojnë Çështje dhe Çështjeve Kryesore 
të Auditimit në Raportin e Audituesit (Ref: Para. 2,8(b))

A1. Çështjet kryesore të auditimit janë përkufizuar në SNA 701, si ato çështje që, në 
gjykimin profesional të audituesit, kanë qënë më të rëndësishmet në auditimin 
e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. Çështjet Kryesore të Auditimit 
zgjidhen nga çështjet e komunikuara me personat e ngarkuar me qeverisjen, dhe 
përfshijnë gjetje të rëndësishme nga auditimi i pasqyrave financiare të periudhës 
aktuale5. Komunikimi i çështjeve kryesore të auditimit jep informacion shtesë për 
përdoruesit e synuar të pasqyrave financiare dhe i ndihmon ata të kuptojnë këto 
çështje, të cilat në gjykimin profesional të audituesit kanë qenë më të rëndësishme 
në auditim dhe mund t`i ndihmojnë ata që të njohin dhe të kuptojnë entitetin dhe 
zonat ku drejtimi i entitetit ka bërë gjykime të rëndësishme, efektet e të cilave janë 

5  SNA 260 (i rishikuar), Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen, paragrafi 16



PARAGRAFËT QË THEKSOJNË ÇËSHTJEN DHE PARAGRAFËT PËR ÇËSHTJE 
TË TJERA NË RAPORTIN E AUDITUESIT TË PAVARUR

118SNA 706 (I RISHIKUAR)

përfshirë në pasqyrat financiare të audituara. Kur zbatohet SNA 701, përdorimi 
i paragrafëve për theksimin e çështjes nuk zëvendëson përshkrimin individual të 
çështjeve kryesore të auditimit.

A2. Çështjet që sipas SNA 701 janë përcaktuar si çështje kryesore të auditimit, 
mundet që gjithashtu, në gjykimin e audituesit, të jenë thelbësore që përdoruesit 
të kuptojnë pasqyrat financiare. Në këto raste, kur këto çështje komunikohen si 
çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701, audituesi mund të ketë dëshirë 
të nxjerrë në pah ose të tërheqë më tej vëmendjen tek rëndësia e saj relative. 
Audituesi mund ta bëjë këtë gjë duke i paraqitur çështjet sipas rëndësisë së tyre 
relative në mënyrë të dallueshme në seksionin e Çështjeve Kryesore të Auditimit 
(për shembull, sipas radhës, nisur nga rëndësia e tyre) ose duke përfshirë në 
përshkrimin e çështjes kryesore të auditimit, informacion shtesë që tregon për 
rëndësinë që ka kjo çështje për përdoruesit për të kuptuar pasqyrat financiare.

A3. Mund të ketë një çështje, që në përputhje me SNA 701, nuk është përcaktuar 
si çështje kryesore e auditimit (për shembull sepse kjo çështje nuk ka kërkuar 
vëmendje të madhe nga audituesi), por sipas gjykimit të audituesit ajo është 
thelbësore për përdoruesit për të kuptuar pasqyrat financiare (për shembull; një 
ngjarje e mëvonshme). Nëse audituesi e konsideron të nevojshme të tërheqë 
vëmendjen e përdoruesve për këtë çështje, atëherë në përputhje me këtë SNA, kjo 
çështje do të përfshihet në raportin e audituesit, në paragrafin që thekson çështje.

Rrethanat kur mund të jetë i nevojshëm një paragraf që thekson çështje (Ref: 
Para. 4,8)

A4. Shtojca 1 identifikon standardet që përmbajnë kërkesa specifike për audituesin, 
për të përfshirë në disa rrethana paragrafë të theksimit të çështjeve në raportin e 
tij. Këto rrethana përfshijnë rastet kur:

•	 Një kuadër i raportimit financiar i përshkruar nga ligji ose nga rregullat do 
të ishte i papranueshëm, por zbatohet për faktin që ai është përshkruar nga 
ligji ose rregullat.

•	 Duhet të vihen në dijeni përdoruesit se pasqyrat financiare janë përgatitur në 
pajtim me një kuadër raportimi për qëllime të veçanta.

•	 Për audituesin faktet bëhen të ditura pas datës së raportit të audituesit dhe 
audituesi jep një raport të ri ose të ndryshuara (d.m.th. ngjarjet e mëvonshme)6.

A5. Shembuj të rrethanave kur audituesi mund të konsiderojë të nevojshme të përfshijë 
një Paragraf që Thekson Çështje, janë:

•	 Një pasiguri në lidhje me rezultatin e ardhshëm të një çështje gjyqësore ose 
të një veprimi rregullator;

6  SNA 560, Ngjarjet e mëvonshme, paragrafët 12(b) dhe 16
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•	 Një ngjarje e mëvonshme sinjifikative që ndodh midis datës së pasqyrave 
financiare dhe datës së raportit të audituesit7;

•	 Zbatimi i mëhershëm (kur lejohet) i një standardi të ri të kontabilitetit që ka 
efekt material në pasqyrat financiare;

•	 Një katastrofë e madhe që ka pasur ose vazhdon të ketë një efekt të 
rëndësishëm në pozicionin financiar të entitetit. 

A6. Megjithatë, një përdorim i gjerë i Paragrafit që thekson çështjen mund të zvogëlojë 
efektivitetin e komunikimit të audituesit për këto çështje. 

Përfshirja në Raportin e Audituesit e një Paragrafi që Thekson Çështje (Ref: 
Para. 9)

A7. Përfshirja në Raportin e Audituesit e një paragrafi që thekson çështje, nuk ndikon 
në opinionin e audituesit. Një paragraf që thekson çështje nuk zëvendëson:

(a) Një opinion të modifikuar në pajtim me SNA 705 (i rishikuar) kur kërkohet 
nga rrethanat e një angazhimi auditimi të veçantë (specifik);

(b) Dhënien e informacioneve shpjeguese në pasqyrat financiare që sipas kuadrit 
të zbatueshëm të raportimit financiar kërkohet të bëhen nga drejtimi, apo që 
janë të nevojshme për të arritur paraqitjen e drejtë; ose

(c) Raportimin në përputhje me SNA 570 (i rishikuar)8 kur ka një pasiguri 
materiale për ngjarjet ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha 
mbi aftësinë e entitetit për të vijuar veprimtarinë në vazhdimësi.

A8.  Paragrafët A16-A17 japin udhëzime të mëtejshme për vendosjen e paragrafëve 
për theksim çështjesh në rrethana të caktuara.

Paragrafët për Çështje të Tjera në Raportin e Audituesit (Ref: Para.10-11)

Rrethanat kur mund të jetë i nevojshëm një paragraf për çështje të tjera 

Rrethana që lidhen me kuptimin e auditimit nga përdoruesit

A9. SNA 260 (i rishikuar) kërkon që audituesi të komunikojë me personat e ngarkuar 
me qeverisjen në lidhje me objektin e planifikuar dhe afatet e auditimit, ku 
përfshihen komunikimet rreth rreziqeve të rëndësishme të identifikuara 
nga audituesi9. Megjithëse çështjet që lidhen me rreziqet e mëdha mund të 
përcaktohen si çështje kryesore të auditimit, çështje të tjera që kanë të bëjnë me 
planifikimin dhe objektin (për shembull, objekti i planifikuar i auditimit, ose 
zbatimi i materialitetit në kontekstin e auditimit) ka pak të ngjarë të jenë çështje 
kryesore të auditimit, për shkak të përkufizimit për çështjet kryesore të auditimit 
në SNA 701. Megjithatë, ligji ose rregullat mund të kërkojnë që audituesi të 

7  SNA 560, paragrafi 6
8  SNA 570 (i rishikuar), paragrafët 22-23
9  SNA 260 (i rishikuar), paragrafi 15



PARAGRAFËT QË THEKSOJNË ÇËSHTJEN DHE PARAGRAFËT PËR ÇËSHTJE 
TË TJERA NË RAPORTIN E AUDITUESIT TË PAVARUR

120SNA 706 (I RISHIKUAR)

komunikojë në raportin e audituesit lidhur me çështjet e planifikimit dhe të 
objektit, ose ndryshe, audituesi mund të shikojë mundësinë që t`i komunikojë 
këto çështje në paragrafin për çështje të tjera.

A10. Në raste të rralla, kur audituesi nuk mund të tërhiqet nga një auditim edhe 
pse efekti i mundshëm i pamundësisë për të marrë evidencën e nevojshme të 
auditimit për shkak të kufizimit në fushën e veprimit të auditimit të vendosur nga 
drejtimi është shumë i përhapur10, audituesi mund të konsiderojë të nevojshme 
të përfshijë në raportin e tij një paragraf për çështje të tjera për të shpjeguar 
përse nuk është e mundur që ai të tërhiqet nga angazhimi.

Rrethana që lidhen me kuptimin nga përdoruesit të Përgjegjësive të Audituesit ose të 
Raportit të Audituesit 

A11.  Ligji, rregulloret ose praktikat e pranuara gjerësisht në një juridiksion të 
caktuar, mund të kërkojnë ose lejojnë audituesin të japë hollësira për çështjet 
që japin shpjegim të mëtejshëm të përgjegjësive të audituesit në auditimin 
e pasqyrave financiare ose për raportin e audituesit mbi këto pasqyra. Kur 
seksioni për çështje të tjera përfshin më shumë se një çështje, që sipas gjykimit 
të audituesit, lidhen me kuptimin nga përdoruesit të auditimit, të përgjegjësive 
të audituesit ose të raportit të audituesit, për çdo çështje mund të përdoren 
nëntituj të ndryshëm. 

A12.  Një paragraf për çështje të tjera nuk trajton rrethanat në të cilat audituesi 
ka përgjegjësi të tjera të raportimit, të cilat janë si shtesë e përgjegjësive të 
audituesit sipas SNA-ve për të raportuar mbi pasqyrat financiare (shiko 
seksionin “Përgjegjësi të Tjera të Raportimit” në SNA 700 (i rishikuar)11), 
ose kur audituesit i është kërkuar të kryejë dhe të raportojë mbi procedura të 
specifikuara shtesë, ose të shprehë një opinion për çështje të veçanta.

Raportimi për më shumë se një Paketë të Pasqyrave Financiare

A13.  Një entitet mund të përgatitë një paketë të pasqyrave financiare në përputhje 
me kuadrin për qëllime të përgjithshme (për shembull, kuadrin kombëtar) 
dhe një paketë tjetër të pasqyrave financiare në përputhje me një kuadër 
tjetër për qëllime të përgjithshme (për shembull, Standardet Ndërkombëtare 
të Raportimit Financiar), dhe e angazhon audituesin për të raportuar për 
të dy paketat e pasqyrave financiare. Nëse audituesi ka përcaktuar se të dy 
kuadrot janë të pranueshëm në rrethanat përkatëse, audituesi mund të përfshijë 
në raportin e tij një Paragraf për Çështje të Tjera, duke ju referuar faktit që 
një paketë tjetër e pasqyrave financiare është përgatitur nga i njëjti entitet në 
përputhje me kuadrin për qëllime të përgjithshme dhe se audituesi ka lëshuar 
një raport mbi këto pasqyra financiare.

10 Për trajtimin e këtij rasti, shiko paragrafin 13(b)(ii) të SNA 705 (i rishikuar).
11  SNA 700 (i rishikuar), Formimi i një Opinioni dhe Raportimi mbi Pasqyrat Financiare, 

paragrafët 42-44
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Kufizimi në Shpërndarjen apo Përdorimin e Raportit të Audituesit

A14. Pasqyrat financiare të përgatitura për qëllime të veçanta mund të jenë 
përgatitur në përputhje me një kuadër për qëllime të përgjithshme për arsye 
se përdoruesit e synuar kanë përcaktuar se pasqyrat financiare për qëllime të 
përgjithshme plotësojnë kërkesat e tyre për informacion financiar. Meqenëse 
raporti i audituesit është parashikuar për përdorues të veçantë, audituesi mund 
ta konsiderojë të nevojshme për rrethanat që të përfshijë një paragraf për 
çështje të tjera duke deklaruar që raporti i audituesit është destinuar vetëm për 
përdoruesit e synuar dhe nuk mund të shpërndahet ose të përdoret nga palët e 
tjera.

Përfshirja në Raportin e Audituesit e një Paragrafi për Çështje të Tjera 

A15. Përmbajtja e një paragrafi për çështje të tjera, reflekton në mënyrë të qartë faktin 
se këto çështje të tjera nuk kërkohet të paraqiten ose të shpjegohen në pasqyrat 
financiare. Një paragraf për çështje të tjera nuk do të përfshijë atë informacion 
për të cilin audituesi është i ndaluar nga ligji, rregullat ose standardet 
profesionale, për shembull, standardet etike që lidhen me konfidencialitetin e 
informacionit. Gjithashtu, një paragraf për çështje të tjera nuk do të përfshijë 
informacionin që kërkohet të jepet nga Drejtimi.

Vendosja në raportin e audituesit e Paragrafëve që Theksojnë Çështje dhe e 
Paragrafëve për Çështje të Tjera (Ref: Para. 9,11)

A16. Vendosja në raportin e audituesit e një paragrafi që thekson çështje ose 
një paragrafi për çështje të tjera varet nga natyra e informacionit që do të 
komunikohet dhe gjykimi i audituesit në lidhje me rëndësinë relative të këtyre 
informacioneve për përdoruesit e synuar krahasuar me elementet e tjerë që 
kërkohet të raportohen në pajtim me SNA 700 (i rishikuar). Për shembull:

Paragrafët e Theksimit të Çështjes

•	 Kur një paragraf që thekson një çështje lidhet me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit financiar, përfshirë rrethanat kur audituesi përcakton se kuadri 
i zbatueshëm i raportimit financiar i përshkruar me ligj ose nga rregullat 
do të ishte i papranueshëm12, audituesi mund të konsiderojë vendosjen e 
paragrafit menjëherë pas seksionit të Bazës për Opinionin, për të dhënë 
kontekstin e duhur për opinionin e audituesit.

•	 Kur në raportin e audituesit është paraqitur një seksion për Çështjet 
Kryesore të Auditimit, një paragraf që thekson një çështje mund të paraqitet 
direkt para ose pas seksionit për Çështjet Kryesore të Auditimit, bazuar 
në gjykimin e audituesit lidhur me rëndësinë relative të informacionit të 

12  Për shembull, sikurse kërkohet nga SNA 210, Rënia Dakord me Kushtet e Angazhimit të 
Auditimit, paragrafi 19, dhe SNA 800, Konsiderata të Veçanta - Auditimet e Pasqyrave 
Financiare të Përgatitura Sipas Kuadrove për Qëllime Specifike, paragrafi 14
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përfshirë në paragrafin për theksimin e çështjes. Gjithashtu, me qëllim që 
të diferencojë paragrafin për theksimin e çështjes nga çështjet e veçanta 
të përshkruara në seksionin për Çështjet Kryesore të Auditimit, audituesi 
mund të shtojë përshkrimin tek titulli “Theksimi i çështjes”, si për 
shembull “Theksimi i çështjes – Ngjarjet e mëvonshme”.

Paragrafët për Çështje të Tjera

•	 Kur në raportin e audituesit është paraqitur një seksion për Çështjet 
Kryesore të Auditimit, dhe gjithashtu është konsideruar i nevojshëm edhe 
një paragraf për çështje të tjera, me qëllim që të diferencojë paragrafin 
për çështje të tjera nga çështjet e veçanta të përshkruara në seksionin për 
Çështjet Kryesore të Auditimit, audituesi mund të shtojë përshkrimin 
tek titulli “çështje të tjera”, për shembull, “çështje të tjera – objekti i 
auditimit”.

•	 Kur përfshihet një paragraf për çështje të tjera, me qëllim që të tërheqë 
vëmendjen e përdoruesve për një çështje që lidhet me Përgjegjësitë e 
tjera të raportimit të trajtuara në raportin e audituesit, paragrafi mund të 
përfshihet në seksionin e Raportimit mbi Kërkesat e tjera Ligjore dhe 
Rregullatore.

•	 Kur paragrafi për çështjet e tjera lidhet me të gjitha aspektet që nga 
përgjegjësitë e audituesit ose kuptimin prej përdoruesve të raportit 
të audituesit, ky paragraf mund të përfshihet në raport si një seksion i 
veçantë pas Raportit mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare dhe Raportit 
mbi Kërkesa të Tjera Ligjore dhe Rregullatore.

A17.  Shtojca 3 është një ilustrim i ndërveprimit midis seksionit për Çështjet Kryesore 
të Auditimit, paragrafit që thekson një çështje dhe paragrafit për çështje të tjera, 
kur të gjitha këto paraqiten në raportin e audituesit. Raporti ilustrues në shtojcën 
4 përfshin një paragraf për theksimin e çështjes në raportin e audituesit të një 
entiteti që nuk është i listuar, i cili përmban një opinion me rezervë dhe për të 
cilin nuk janë komunikuar Çështjet Kryesore të Auditimit.

Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen (Ref: Para.12) 

A18.  Komunikimi i kërkuar nga paragrafi 12 ju mundëson personave të ngarkuar 
me qeverisjen të bëhen me dije për natyrën e ndonjë çështje të veçantë që 
audituesi ka për qëllim të nxjerrë në pah në raportin e audituesit, dhe i pajis 
ata me mundësinë për të marrë sqarime të mëtejshme nga audituesi kur është e 
nevojshme. Kur përfshirja në raportin e audituesit e një paragrafi për çështje të 
tjera përsëritet në çdo angazhim të mëpasshëm, audituesi mund të përcaktojë 
si të panevojshme të përsëritë komunikimin mbi çdo angazhim, përveç nëse ai 
është i detyrueshëm nga ligji ose rregullat për t’u komunikuar.
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Shtojca 1 
(Ref: Para. 4, A4)

Lista e SNA-ve që Përmbajnë Kërkesa për Paragrafët që Theksojnë Çështje

Kjo shtojcë identifikon paragrafët në SNA-të e tjera, të cilat kërkojnë që audituesi 
të përfshijë në raportin e tij, në disa rrethana të caktuara, një paragraf që thekson 
çështjen. Kjo listë nuk zëvendëson kërkesat, zbatimet përkatëse dhe materialet e tjera 
shpjeguese të dhëna në SNA-të.

•	 SNA 210, Rënia Dakord me Kushtet e Angazhimit të Auditimit– paragrafi 
19(b)

•	 SNA 560, Ngjarjet e Mëvonshme – paragrafët 12(b) dhe 16

•	 SNA 800, Konsiderata të Veçanta – Auditimi i Pasqyrave Financiare të 
Përgatitura Sipas Kuadrove për Qëllime Specifike – paragrafi 14 
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Shtojca 2 
(Ref: Para. 4)

Lista e SNA-ve qe Përmbajnë Kërkesa për Paragrafët me Çështje të Tjera

Kjo shtojcë identifikon paragrafët në SNA-të e tjera, të cilat kërkojnë që audituesi të 
përfshijë në raportin e audituesit, në disa rrethana të caktuara, paragrafë për çështje 
të tjera. Kjo listë nuk zëvendëson kërkesat, zbatimet përkatëse dhe materialet e tjera 
shpjeguese të dhëna në SNA-të.

•	 SNA 560, Ngjarjet e Mëvonshme – paragrafët 12(b) dhe 16

•	 SNA 710, Informacionet Krahasuese – Shifrat Korresponduese dhe Pasqyrat 
Financiare Krahasuese – paragrafët 13-14, 16-17, dhe 19

•	 SNA 720, Përgjegjësitë e Audituesit në Lidhje me Informacionet e Tjera në 
Dokumentet që Përmbajnë Pasqyrat Financiare të Audituara – paragrafi 
10(a)
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Shtojca 3
(Ref: Para. A17)

Ilustrimi i një Raporti të Audituesit që përfshin një Seksion për Çështjet Kryesore 
të Auditimit, një Paragraf që Thekson Çështjen dhe një Paragraf për Çështje të 
Tjera

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:
•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare të 

një entiteti të listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. Auditimi 
nuk është auditim i një Grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 60013).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion pa rezervë (i pastër).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka  pasiguri materiale për ngjarjet ose kushtet, e 
cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit për të vijuar 
veprimtarinë, në pajtim me SNA 570 (i rishikuar).

•	 Midis datës së pasqyrave financiare dhe datës së raportit të audituesit, në 
mjediset e prodhimit të entitetit ka rënë një zjarr, pasojat e të cilit janë 
shpjeguar nga entiteti si ngjarje të mëvonshme. Sipas gjykimit të audituesit, 
çështja ka një rëndësi të madhe për përdoruesit, që ata të kuptojnë pasqyrat 
financiare. Kësaj çështje nuk ju kushtua vëmendje e madhe nga audituesi 
gjate auditimit të pasqyrave financiare të periudhës aktuale.

•	 Çështjet Kryesore të Auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 701.
•	 Pasqyrat financiare përmbajnë shifrat korresponduese; pasqyrat 

financiare të periudhës së mëparshme kanë qenë audituar nga një auditues 
i mëparshëm. Audituesi nuk ndalohet nga ligji ose nga rregullat për të 
referuar në raportin e tij, raportin e audituesit të mëparshëm për shifrat 
korresponduese dhe audituesi aktual e ka bërë këtë gjë.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare ndryshojnë 
nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi të tjera për 
të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të vendit përkatës).

13  SNA 600, Konsiderata të veçanta – Auditimi i Pasqyrave Financiare të Grupit (Duke 
Përfshirë Punën e Audituesit të Entitetit të Kontrolluar)
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 

Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare14 

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar 
të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare dhe flukset e 
parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë 
më të detajuar në seksionin e raportit të Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin 
e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Theksimi i çështjes15

Ne tërheqim vëmendjen për shënimin X të pasqyrave financiare, ku përshkruhen 
efektet e një zjarri që ka rënë në mjediset e prodhimit të shoqërisë. Opinioni ynë nuk 
është modifikuar për këtë çështje. 

Çështjet Kryesore të Auditimit 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë 
qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 
Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të pasqyrave financiare në 

14  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm kur 
raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e Tjera Ligjore 
dhe Rregullatore”.

15  Sikurse tregohet në paragrafin A16, një paragraf për theksimin e një çështje është i 
panevojshëm në rastet kur nuk zbatohet një nëntitull i dytë  “Raport mbi kërkesat e tjera 
ligjore dhe Rregullatore”. 
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tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto çështje ne 
nuk japim opinion të veçantë. 

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.]

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare16

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e auditimit është [emri]. 

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

16  Në të gjitha këto raporte audituesi ilustruese, termat drejtimi dhe personat e ngarkuar me 
qeverisjen mund të zëvendësohen me një term tjetër që është i përshtatshëm në kontekstin 
e kuadrit ligjor që zbatohet në një juridiksion të caktuar.
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Shtojca 4
(Ref: Para. A8)

Ilustrimi i një Raporti të Audituesit që përmban një Opinion me Rezervë për 
shkak të një devijimi nga Kuadri i Zbatueshëm i Raportimit Financiar dhe që 
përfshin një Paragraf që Thekson Çështje.

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të pa listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një Grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Një devijim nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar ka çuar në 
dhënien e një opinioni me rezervë.

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka pasiguri materiale për ngjarjet ose kushtet të cilat 
mund të hedhin dyshime të mëdha lidhur me aftësinë e entitetit për të 
vijuar veprimtarinë, në pajtim me SNA 570 (i rishikuar).

•	 Midis datës së pasqyrave financiare dhe datës së raportit të audituesit, 
në mjediset e prodhimit të entitetit ka rënë një zjarr, pasojat e të cilit 
janë shpjeguar nga entiteti si ngjarje të mëvonshme. Sipas gjykimit 
të audituesit, çështja ka një rëndësi të madhe për përdoruesit që ata të 
kuptojnë pasqyrat financiare. Kësaj çështje nuk ju kushtua vëmendje e 
madhe nga audituesi gjatë auditimit të pasqyrave financiare të periudhës 
aktuale.

•	 Audituesi nuk kërkohet dhe ai nuk ka vendosur të komunikojë Çështjet 
Kryesore të Auditimit në pajtim me SNA 701.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare ndryshojnë 
nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi të tjera 
për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të vendit 
përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 

Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare17 

Opinioni me rezervë

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të çështjes së përshkruar në seksionin 
e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit, pasqyrat financiare bashkëlidhur 
paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë 
për) pozicionin financiar të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën 
financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin me rezervë

Letrat me vlerë të tregtueshme afatshkurtra të shoqërisë janë paraqitur në pasqyrën 
e pozicionit financiar në shumën xxx. Drejtimi nuk i ka tregtuar këto letra dhe i ka 
paraqitur me kosto, çka përbën një devijim nga SNRF-të. Regjistrimet e shoqërisë 
tregojnë se nëse drejtimi do t`i kishte paraqitur letrat me vlerë me vlerën e tregut, 
shoqëria duhet të kishte regjistruar një humbje të parealizuar në shumën xxx në 
pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse të vitit. Vlera kontabël e letrave me vlerë në 
pasqyrën e pozicionit financiar do të ishte zvogëluar për të njëjtën shumë me datën 31 
Dhjetor 20X1 dhe tatimi mbi të ardhurat, e ardhura neto dhe kapitali i aksionarëve do 
të ishin zvogëluar respektivisht me xxx, xxx dhe xxx.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë 
më të detajuar në seksionin e raportit të Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin 
e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë me 
rezervë.

17  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm kur 
raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e Tjera Ligjore 
dhe Rregullatore”.



PARAGRAFËT QË THEKSOJNË ÇËSHTJEN DHE PARAGRAFËT PËR ÇËSHTJE 
TË TJERA NË RAPORTIN E AUDITUESIT TË PAVARUR

130SNA 706 (I RISHIKUAR)

Theksimi i çështjes - Pasojat e zjarrit

Ne tërheqim vëmendjen për shënimin X të pasqyrave financiare, ku përshkruhen 
efektet e një zjarri që ka rënë në mjediset e prodhimit të shoqërisë. Opinioni ynë nuk 
është modifikuar për këtë çështje.

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje 
me Pasqyrat Financiare18

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar)] 

Raport mbi Kërkesa të Tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e auditimit është [emri] 

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

18  Në të gjitha këto raporte audituesi, ilustruese, termat drejtimi dhe personat e ngarkuar me 
qeverisjen mund të zëvendësohen me një term tjetër që është i përshtatshëm në kontekstin 
e kuadrit ligjor që zbatohet në një juridiksion të caktuar.
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STANDARDI NDËRKOMBËTAR I AUDITIMIT 720 
(I RISHIKUAR)

PËRGJEGJËSITË E AUDITUESIT NË LIDHJE 
ME INFORMACIONET E TJERA

(Hyn në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare për periudhat që 
përfundojnë me datën 15 Dhjetor 2016 ose pas kësaj date)

Hyrje .....................................................................................................
Objekti i këtij SNA-je ............................................................................
Hyrja në fuqi ..........................................................................................

Objektivat .............................................................................................

Përkufizimet .........................................................................................

Kërkesat 
Sigurimi i informacioneve të tjera..........................................................
Leximi dhe vlerësimi i informacioneve të tjera......................................
Reagimi kur duket se ekziston një inkoherencë (mospërputhje)
materiale ose kur informacionet e tjera duket se kanë anomali 
materiale ................................................................................................
Reagimi kur audituesi arrin në përfundimin se në informacionet 
e tjera ekziston një anomali materiale ...................................................
Reagimi kur në pasqyrat financiare ekziston një anomali materiale 
ose kur duhet të aktualizohet njohja e audituesit për entitetin 
dhe mjedisin e tij ....................................................................................
Raportimi ...............................................................................................
Dokumentimi .........................................................................................

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese

Përkufizimet ...........................................................................................
Sigurimi (mbledhja) e/i informacioneve të tjera ....................................
Leximi dhe vlerësimi i informacioneve të tjera .....................................
Reagimi kur duket se ekziston një inkoherencë (mospërputhje)
materiale ose kur informacionet e tjera duket se kanë 
anomali materiale ..................................................................................

PËRMBAJTJA
Paragrafi (ët)

1-9
10

11

5

13
14-15

16

17-19

20
21-24

25

A1- A10
A11-A22
A23-A38

A39-A43
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Reagimi kur audituesi arrin në përfundimin se në informacionet 
e tjera ekziston një anomali materiale....................................................
Reagimi kur ekziston një anomali materiale në pasqyrat financiare 
ose kur duhet të aktualizohet njohja e audituesit për entitetin 
dhe mjedisin e tij ...................................................................................

Raportimi...............................................................................................
Shtojca 1: Shembuj të shumave ose zërave të tjera që mund të jenë 
përfshirë në informacionet e tjera.
Shtojca 2: Ilustrime të raporteve të audituesit lidhur me informacionet 
e tjera

Standardi Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) 720 (i rishikuar), Përgjegjësitë e 
Audituesit Lidhur me Informacionet e Tjera, duhet të lexohet i lidhur ngushtë 
me Standardin Ndërkombëtar të Auditimit (SNA) 200, Objektivat e Përgjithshme 
të Audituesit të Pavarur dhe Kryerja e një Auditimi në Pajtim me Standardet 
Ndërkombëtare të Auditimit.

A44-A50

A51

A52-A59
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1  SNA 200, Objektivat e Përgjithshme të Audituesit të Pavarur dhe Kryerja e një Auditimi në 
Pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit

2  Kodi i Etikës për Profesionistët Kontabël, i Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës 
për Profesionistët Kontabël (Kodi i BSNEPK), paragrafi 110.2

Hyrje
Objekti i këtij SNA-je

1.  Ky Standard Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) trajton përgjegjësitë e audituesit 
në lidhje me informacionet e tjera, financiare ose jo financiare (që ndryshojnë 
nga pasqyrat financiare të audituara dhe raporti i audituesit mbi këto pasqyra), 
që përfshihen në raportin vjetor të një entiteti. Raporti vjetor i një entiteti mund 
të jete një dokument i vetëm, ose një kombinim i dokumenteve që i shërbejnë të 
njëjtit qëllim.

2.  Ky SNA është shkruar në kontekstin e një auditimi të pasqyrave financiare nga 
një auditues i pavarur. Për rrjedhojë, objektivat në këtë SNA duhet të kuptohen në 
kontekstin e objektivave të përgjithshme të audituesit, të shpallura në paragrafin 
11 të SNA 2001. Kërkesat në ketë SNA synojnë t`i japin audituesit mundësinë 
që ai të arrijë objektivat e specifikuara në SNA-të dhe, përmes tyre, objektivat 
e përgjithshme të audituesit. Opinioni i audituesit mbi pasqyrat financiare nuk 
mbulon informacionet e tjera, dhe as ky SNA nuk kërkon që audituesi të sigurojë 
evidencë auditimi përtej asaj që kërkohet për të formuar një opinion mbi pasqyrat 
financiare.

3.  Ky SNA kërkon që audituesi të lexojë dhe të vlerësojë informacionet e tjera, për 
arsye se informacionet e tjera që kanë inkoherenca (mospërputhje) materiale me 
pasqyrat financiare ose me njohjen e siguruar nga audituesi gjatë auditimit, mund 
të tregojnë se ka një anomali materiale në pasqyrat financiare ose që ekziston 
një anomali materiale në informacionet e tjera, ku çdonjëra prej tyre mund 
të dëmtojë besueshmërinë e pasqyrave financiare dhe të raportit të audituesit 
mbi këto pasqyra. Këto anomali materiale mund të influencojnë në mënyrë të 
papërshtatshme vendimet e përdoruesve për të cilët është përgatitur raporti i 
audituesit.

4.  Gjithashtu, ky SNA mund të ndihmojë audituesin për të qenë në pajtim me 
kërkesat përkatëse etike2, të cilat kërkojnë që audituesi të shmangë lidhjen e 
tij, me dashje, me informacionet që audituesi beson se përmbajnë një deklarim 
fals ose çorientues, me deklaratat ose informacionet e marra nxitimthi, apo 
me mungesat ose fshehjet e informacioneve që duhet të përfshihen, kur këto 
mungesa apo fshehje do të ishin çorientuese.

5.  Informacionet e tjera mund të përshijnë shuma ose elemente të tjera, që 
parashikohet të jenë të njëjta, në lidhje me përmbledhjen ose dhënien e më shumë 
detajeve rreth shumave dhe elementëve të tjerë në pasqyrat financiare, dhe 
shuma ose elementë të tjerë, me të cilët audituesi është njohur gjatë auditimit. 
Informacionet e tjera mund të përfshijnë edhe çështje të tjera.
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6.  Përgjegjësitë e audituesit në lidhje me informacionet e tjera (që ndryshojnë 
nga përgjegjësitë e zbatueshme të raportimit) zbatohen pavarësisht faktit nëse 
informacionet e tjera janë siguruar nga audituesi para, apo pas datës së raportit të 
audituesit.

7.  Ky SNA nuk zbatohet për:

(a) Shpalljen paraprake të informacioneve financiare, ose

(b) Dokumentet me të cilat ofrohen letrat me vlerë, përfshirë prospektet.

8.  Përgjegjësitë e audituesit sipas këtij SNA-je nuk përbëjnë një angazhim të 
sigurisë mbi informacionet e tjera dhe as imponojnë një detyrim mbi audituesin 
që ai të japë siguri rreth këtyre informacioneve.

9.  Ligji ose rregullat mund t`i imponojnë audituesit detyrime shtesë në lidhje me 
informacionet e tjera që janë përtej objektit të këtij SNA-je.

Hyrja në fuqi
10.  Ky SNA hyn në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare të periudhave që 

përfundojnë me datën 15 Dhjetor 2016 ose pas kësaj date. 

Objektivat
11.  Objektivat e audituesit, pasi ka lexuar informacionet e tjera, janë:

(a)  Të vlerësojë nëse ka një inkoherencë materiale midis informacioneve të 
tjera dhe pasqyrave financiare;

(b)  Të vlerësojë nëse ka një inkoherencë materiale midis informacioneve të 
tjera dhe njohurive që audituesi ka siguruar gjatë auditimit;

(c)  Të reagojë në mënyrën e duhur, kur audituesi identifikon se duket se 
ekzistojnë këto inkoherenca materiale, ose kur audituesi përndryshe, bëhet i 
vetëdijshëm se informacionet e tjera duket se kanë anomali materiale.

(d)  Të raportojë në përputhje me këtë SNA. 

Përkufizimet
12.  Për qëllime të SNA-ve, termat në vijim kanë kuptimet e mëposhtme:

(a)  Raporti vjetor - Një dokument i vetëm, ose kombinimi i dokumenteve, të 
përgatitur, si rregull çdo vit, nga drejtimi ose nga personat e ngarkuar me 
qeverisjen, bazuar në kërkesat ligjore, rregullatore ose të praktikës, qëllimi i 
të cilit është t’ju japë pronarëve (ose aksionarëve të ngjashëm) informacione 
mbi veprimtaritë e entitetit, rezultatin financiar të entitetit dhe për pozicionin 
financiar, sikurse është paraqitur në pasqyrat financiare. Një raport vjetor 
përmban ose përfshin pasqyrat financiare dhe raportin e audituesit mbi këto 
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pasqyra dhe zakonisht, përfshin informacione mbi zhvillimet e entitetit, 
perspektivën e tij të ardhshme, rreziqet dhe pasiguritë, një deklaratë të 
organit qeverisës të entitetit dhe raportet që mbulojnë çështje të qeverisjes; 
(Ref: Para. A1-A5)

(b)  Anomalia e informacioneve të tjera - Një anomali në informacionet e tjera 
ekziston kur informacionet e tjera janë paraqitur në mënyrë të pasaktë ose 
përndryshe, çorientuese (përfshirë mungesat apo fshehjen e informacioneve 
që nevojiten për një kuptim të përshtatshëm të një çështje të shpjeguar në 
informacionet e tjera)’ (Ref: Para. A6-A7)

(c)  Informacionet e tjera - informacionet financiare ose jo financiare (që 
ndryshojnë nga pasqyrat financiare të audituara dhe raporti i audituesit mbi 
këto pasqyra), të përfshira në raportin vjetor të një entiteti. (Ref: Para. A8-
A10)

Kërkesat
Sigurimi i Informacioneve të tjera

13.  Audituesi do të: (Ref: Para. A11-A22)

(a)  Përcaktojë, përmes diskutimeve me drejtimin, se cilat dokumente përfshihen 
në raportin vjetor, dhe mënyrën e planifikuar të entitetit dhe afatet e lëshimit 
të këtyre dokumenteve;

(b)  Bëjë marrëveshjet e duhura me drejtimin, për të siguruar në kohë, dhe nëse 
është e mundur, para datës së raportit të audituesit, versionin përfundimtar 
të dokumenteve që përfshihen në raportin vjetor, dhe 

(c)  Kur disa ose të gjitha dokumentet e përcaktuar në shkronjën (a) nuk do të jenë 
disponibël deri pas datës së raportit të audituesit, ti kërkojë drejtimit të bëjë 
deklarime me shkrim se audituesit do ti jepen dokumentet përfundimtare, 
sapo ato të jenë gati, dhe para se ato të publikohen nga entiteti, kështu që 
audituesi mund të kryejë procedurat e kërkuara nga ky SNA. (Ref: Para. 
A22)

Leximi dhe vlerësimi i Informacioneve të tjera

14.  Audituesi do të lexojë informacionet e tjera dhe do të: (Ref: Para. A23-A24)

(a)  Vlerësojë nëse ka një inkoherencë (mospërputhje) materiale midis 
informacioneve të tjera dhe pasqyrave financiare të audituara. Për të bërë 
këtë vlerësim për koherencën e tyre, audituesi do të krahasojë shumat e 
zgjedhura ose elementet e tjera në informacionet e tjera (që parashikohet të 
jenë të njëjta, në lidhje me përmbledhjen ose dhënien e më shumë detajeve 
rreth shumave dhe elementëve të tjera në pasqyrat financiare) me këto shuma 
ose elementët e tjera në pasqyrat financiare; dhe (Ref: Para. A25-A29)
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(b)  Vlerësojë nëse ka një inkoherencë materiale midis informacioneve të 
tjera dhe njohurive që audituesi ka marrë gjatë auditimit, në kontekstin 
e evidencës së auditimit të siguruar dhe konkluzioneve të arritura gjatë 
auditimit. (Ref: Para. A30-A36).

15.  Kur lexon informacionet e tjera, në pajtim me paragrafin 14 audituesi do të jetë 
vigjilent për indikacionet që tregojnë se informacionet e tjera, të cilat nuk lidhen 
me pasqyrat financiare ose me njohuritë që audituesi ka siguruar gjatë auditimit, 
kanë anomali materiale (Ref: Para. A24, A37-A38)

Reagimi kur duket se ekziston një inkoherencë (mospërputhje) materiale ose kur 
informacionet e tjera duket se kanë anomali materiale

16.  Nëse audituesi identifikon shenja të ekzistencës se një inkoherence materiale (ose 
vihet në dijeni të faktit se informacionet e tjera duke se kanë anomali materiale) 
ai do të diskutojë për këtë çështje me drejtimin dhe, sipas nevojës, do të kryejë 
procedurat për të konkluduar nëse; (Ref. Para. A39-A43).

(a)  Ekziston një anomali materiale në informacionet e tjera;

(b)  Ekziston një anomali materiale në pasqyrat financiare; ose

(c)  Duhet të aktualizohet njohja e audituesit për entitetin dhe mjedisin e tij.

Reagimi kur audituesi arrin në përfundimin se në informacionet e tjera ekziston 
një anomali materiale

17.  Nëse audituesi arrin në përfundimin se në informacionet e tjera ka një anomali 
materiale, ai do ti kërkojë drejtimit të korrigjojë informacionet e tjera. Nëse 
drejtimi:

(a)  Pranon të bëjë korrigjimin, audituesi do ta konsiderojë korrigjimin të kryer, 
ose

(b)  Refuzon të bëjë korrigjimin, audituesi do të komunikojë për çështjen 
me personat e ngarkuar me qeverisjen duke ju kërkuar atyre që të bëhet 
korrigjimi.

18.  Nëse audituesi arrin në përfundimin se ka një anomali materiale në informacionet 
e tjera të siguruara para datës së raportit të audituesit, dhe pas komunikimit me 
personat e ngarkuar me qeverisjen, informacionet e tjera nuk janë korrigjuar, 
audituesi do të ndërmarrë veprimet e duhura, duke përfshirë: (Ref: Para. A44)

(a)  Vlerësimin e ndikimeve në raportin e audituesit dhe komunikimin me 
personat e ngarkuar me qeverisjen për mënyrën se si audituesi planifikon 
të adresojë anomalinë materiale në raportin e audituesit (shiko paragrafin 
22(e)(ii); ose (Ref: Para. A45)

(b)  Tërheqjen nga angazhimi, kur një gjë e tillë lejohet, sipas ligjeve dhe 
rregullave që zbatohen. (Ref: Para. A46-A47)
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19.  Nëse audituesi arrin në përfundimin se ka një anomali materiale në informacionet 
e tjera të siguruara pas datës së raportit të audituesit, audituesi do të:

(a)  Kryejë procedurat e nevojshme për rrethanat, kur informacionet e tjera janë 
korrigjuar; ose (Ref: Para. A48)

(b)  Ndërmarrë veprimet e duhura, përfshirë të drejtat dhe detyrimet e tij 
ligjore, kur edhe pas komunikimit me organet e ngarkuara me qeverisjen, 
informacionet e tjera nuk janë korrigjuar, duke kërkuar që anomalitë 
materiale të pakorrigjuara të sillen në vëmendjen e përdoruesve për të cilët 
përgatitet raporti i audituesit. (Ref: Para. A49-A50)

Reagimi kur në pasqyrat financiare ekziston një anomali materiale ose kur duhet 
të aktualizohet njohja e audituesit për entitetin dhe mjedisin e tij

20.  Nëse, si rrjedhojë e kryerjes së procedurave të paragrafëve 14-15, audituesi arrin 
në përfundimin se ka një anomali materiale në pasqyrat financiare, ose që duhet 
apo që ka nevojë të aktualizohet njohja e audituesit për entitetin dhe mjedisin e 
tij, audituesi do të reagojë në mënyrën e duhur në pajtim me SNA-të e tjera (Ref: 
Para. A51)

Raportimi

21.  Raporti i audituesit do të përfshijë një seksion të veçantë të titulluar “Informacione 
të tjera”, ose një titull tjetër të përshtatshëm, kur në datën e raportit të audituesit:

(a)  Për një auditim të pasqyrave financiare të një entiteti të listuar, audituesi ka 
siguruar, apo pret të sigurojë, informacionet e tjera; ose

(b)  Për një auditim të pasqyrave financiare të një entiteti të pa listuar, audituesi 
ka siguruar një pjesë ose të gjithë informacionet e tjera. (Ref: Para. A52)

22.  Kur raporti i audituesit kërkohet të përfshijë një seksion për informacione të tjera 
në pajtim me paragrafin 21, ky seksion do të përfshijë: (Ref: Para. A 53)

(a)  Një deklaratë që drejtimi është përgjegjës për informacionet e tjera; 

(b)  Një identifikim të:

(i) Informacioneve të tjera, nëse ka të tilla, që audituesi i ka siguruar para 
datës së raportit të audituesit; dhe

(ii)  Për një auditim të pasqyrave financiare të një entiteti të listuar, të 
informacioneve të tjera, nëse ka të tilla, të parashikuara të sigurohen 
pas datës së raportit të audituesit;

(c)  Një deklaratë që opinioni i audituesit nuk mbulon informacionet e tjera, 
dhe për rrjedhojë, audituesi nuk shpreh (ose nuk do të shprehë) një opinion 
auditimi ose ndonjë formë të konkluzioneve të sigurisë në lidhje me këto 
informacione.
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(d)  Një përshkrim të përgjegjësive të audituesit në lidhje me leximin, vlerësimin 
dhe raportimin mbi informacionet e tjera siç kërkohet nga ky SNA; dhe

(e)  Kur informacionet e tjera janë siguruar para datës së raportit të audituesit, 
ose:

(i)  Një deklaratë që audituesi nuk ka asgjë për të raportuar, ose 

(ii)  Nëse audituesi ka arritur në përfundimin se ka një anomali materiale 
të pakorrigjuar në informacionet e tjera, një deklaratë që përshkruan 
anomalinë materiale të pakorrigjuar, të informacioneve të tjera.

23.  Kur audituesi shpreh një opinion me rezerve ose opinion kundër në pajtim me 
SNA 705 (i rishikuar)3, audituesi do të vlerësojë pasojat e çështjes që ka çuar në 
modifikim të opinionit për deklaratën e kërkuar në paragrafin 22(e). (Ref: Para. 
A54-A58)

Raportimi i Përshkruar nga Ligji ose Rregullat

24.  Nëse, nga ligji ose rregulli i një juridiksioni të caktuar, audituesi kërkohet të bëjë 
referim në raportin e tij të audituesit tek informacionet e tjera, duke përdorur një 
tekst ose një formulim të veçantë, raporti i audituesit do ti referohet Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) vetëm nëse raporti i audituesit përfshin, të 
paktën: (Ref: Para. A59)

(a)  Identifikimin e informacioneve të tjera të siguruara nga audituesi para datës 
së raportit të audituesit;

(b)  Një përshkrim të përgjegjësive të audituesit në lidhje me informacionet e 
tjera; dhe

(c)  Një deklaratë të qartë, e cila adreson rezultatin e punës së audituesit për këtë 
qëllim.

Dokumentimi

25.  Në adresimin e kërkesave të SNA 2304, kur ato zbatohen për këtë SNA, audituesi 
do të përfshijë në dokumentacionin e auditimit:

(a)  Dokumentacionin e procedurave të kryera sipas këtij SNA-je; dhe

(b)  Versionin përfundimtar të informacioneve të tjera, mbi të cilat audituesi ka 
kryer punën e kërkuar sipas këtij SNA-je.

***

3  SNA 705 (i rishikuar), Modifikimet e Opinionit në Raportin e Audituesit të Pavarur
4  SNA 230, Dokumentimi i auditimit, paragrafët 8-11
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Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
Përkufizimet
Raporti vjetor (Ref: Para. 12(a))

A1. Për entitetet qe veprojnë në një juridiksion të caktuar, përmbajtja e një raporti 
vjetor dhe emri, me të cilin ai duhet të referohet, mund të përcaktohen nga ligji, 
rregullat ose praktika; megjithatë, përmbajtja dhe emri mund të ndryshojnë si 
brenda për brenda juridiksionit ashtu edhe nga njeri juridiksion tek tjetri.

A2. Një raport vjetor si rregull përgatitet mbi një bazë vjetore. Megjithatë, kur 
pasqyrat financiare që auditohen janë përgatitur për një periudhë më të shkurtër 
se një vit, gjithashtu mund të përgatitet një raport vjetor që mbulon të njëjtën 
periudhë që mbulojnë pasqyrat financiare.

A3. Në disa raste, raporti vjetor i një entiteti mund të jetë një dokument i vetëm i 
referuar me titullin “raporti vjetor” ose me një titull tjetër. Në raste të tjera nga ligji, 
rregullat ose praktika mund të kërkohet që entiteti të raportojë për pronarët (ose 
për palë të interesuara të ngjashme) informacione mbi veprimtaritë e shfrytëzimit 
të entitetit, rezultatet financiare të entitetit dhe pozicionin e tij financiar, sikurse 
këto janë paraqitur në pasqyrat financiare (d.m.th. një raport vjetor) nëpërmjet 
një dokumenti të vetëm, ose nëpërmjet dy apo më shumë dokumenteve, të cilat 
të kombinuara i shërbejnë të njëjtit qëllim. Për shembull, në varësi të ligjit, 
rregullave ose praktikës që ndiqet në një juridiksion të caktuar, pjesë përbërëse të 
raportit vjetor do të ishin një ose disa nga dokumentet e mëposhtme:

•	 Raporti i drejtimit, komentarët e drejtimit ose rishikimet financiare dhe të 
shfrytëzimit ose raporte të ngjashme nga personat e ngarkuar me qeverisjen 
(për shembull raporti i drejtorëve).

•	 Raporti i kryetarit.

•	 Raporti për qeverisjen e shoqërisë tregtare.

•	 Raportet e vlerësimit të kontrollit të brendshëm dhe të rrezikut.

A4. Një raport vjetor mund t`ju vihet në dispozicion përdoruesve në formë të printuar, 
ose në formë elektronike, përfshirë publikimin e tij në faqen e internetit të 
shoqërisë. Një dokument (ose një kombinim i dokumenteve) mund të përmbushë 
përkufizimin e një raporti vjetor, pavarësisht mënyrës që është përdorur për ta 
vënë në dispozicion të përdoruesve.

A5. Një raport vjetor ndryshon nga raportet e tjera për shkak të natyrës, qëllimit 
dhe përmbajtjes së tij, siç mund të jetë një raport i përgatitur për të përmbushur 
nevojat për informacione të një grupi të palëve të interesuara (stakeholders) të 
caktuar ose një raport i përgatitur për të qenë në pajtim me një objektiv specifik 
të raportimit për qëllime rregullatore (madje edhe në se kërkohet që këto raporte 
të bëhen publike). Shembuj të raporteve, të cilat kur publikohen si dokumente të 
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veçantë, si rregull, nuk janë pjesë e kombinimit të dokumenteve që përfshihen në 
një raport vjetor (që kërkohen nga ligji, rregullat apo praktika) dhe që për këtë 
arsye, nuk janë informacione të tjera brenda objektit të këtij SNA-je, përfshijnë:

•	 Raportet e sektorëve të veçantë ose raportet për rregullatorët (për shembull, 
raportet për mjaftueshmërinë e kapitalit), siç janë ato që mund të përgatiten 
për bankat, shoqëritë e sigurimeve dhe industritë e pensioneve.

•	 Raportet për përgjegjësinë sociale të shoqërive tregtare.
•	 Raportet për qëndrueshmërinë.
•	 Raportet për diversitetin dhe mundësitë e barabarta.
•	 Raportet për produkte të përgjegjshme.
•	 Raportet mbi praktikat e punës dhe kushtet e punës.
•	 Raportet mbi të drejtat e njeriut.

Anomalia në informacionet e tjera (Ref: Para. 12(b))

A6. Kur një çështje e veçantë shpjegohet në informacionet e tjera, këto informacione 
mund të lenë jashtë ose mund të mos zbulojnë ato informacione, të cilat janë 
të nevojshme për të kuptuar si duhet këtë çështje. Për shembull, në qofte se 
informacionet e tjera pretendojnë të adresojnë treguesit kryesorë të performancës, 
të përdorur nga drejtimi, atëherë lënia jashtë e një treguesi kryesor të performancës 
të përdorur nga drejtimi, mund të tregojë se informacionet e tjera janë çorientuese.

A7.  Koncepti i materialitetit për informacionet e tjera, mund të jetë trajtuar nga një 
kuadër i zbatueshëm, dhe nëse është kështu, ky kuadër mund të japë një bazë 
reference për audituesin, që ai të gjykojë në lidhje me materialitetin, sipas këtij 
SNA-je. Megjithatë, në shumë raste mund të mos ketë një kuadër të zbatueshëm 
që trajton konceptin e materialitetit për informacionet e tjera. Në këto rrethana, 
karakteristikat e mëposhtme i japin audituesit një bazë reference për të përcaktuar 
nëse një anomali në informacionet e tjera, është materiale:

•	 Materialiteti vlerësohet në kontekstin e nevojave për informacione të 
përbashkëta të përdoruesve të trajtuar si grup. Përdoruesit e informacioneve 
të tjera parashikohet të jenë të njëjtë me përdoruesit e pasqyrave financiare 
dhe këta përdorues mund të pritet të lexojnë informacionet e tjera për të patur 
një kontekst për pasqyrat financiare.

•	 Gjykimet për materialitetin mbajnë parasysh rrethanat specifike të anomalisë, 
duke vlerësuar nëse do të influencohen përdoruesit nga efektet e anomalive të 
pakorrigjuara. Jo të gjitha anomalitë do të influencojnë vendimet ekonomike 
të përdoruesve.

•	 Gjykimet për materialitetin mbajnë parasysh aspektet sasiore dhe cilësore. 
Për rrjedhojë, këto gjykime mund të mbajnë parasysh natyrën ose madhësinë 
e elementeve që adresojnë informacionet e tjera në kontekstin e raportit 
vjetor.
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Informacione të tjera (Ref: Para. 12(c)) 

A8.  Shtojca 1 përmban shembuj të shumave ose elementeve të tjera, të cilat mund 
të përfshihen në informacionet e tjera.

A9.  Ne disa raste, kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar mund të kërkojë 
dhënien e informacioneve shpjeguese specifike, por lejon që këto informacione 
të vendosen jashtë pasqyrave financiare5. Meqenëse këto informacione 
kërkohen nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar, ato janë pjese 
përbërëse e pasqyrave financiare. Kështu që, për qëllime të këtij SNA-je, ato 
nuk konsiderohen informacione të tjera.

A10.  Sikurse përkufizohet në këtë SNA, etiketa e gjuhës së zgjeruar të raportimit të 
biznesit (XBRL) nuk përfaqëson informacione të tjera.

Sigurimi (mbledhja) e/i informacioneve të tjera (Ref: Para. 13) 

A11.  Përcaktimi i dokumenteve që janë pjesë apo përfshihen në raportin vjetor 
shpesh është e qartë, pasi buron nga ligji, rregullat ose praktika, në shumë 
raste drejtimi dhe personat e ngarkuar me qeverisjen mund ta kenë praktikë të 
tyre, ose mund të jenë të angazhuar, të publikojnë një paketë të dokumenteve, 
të cilat së bashku përfshihen në raportin vjetor. Megjithatë, në disa raste të 
tjera mund të mos jetë e qartë se cilat dokumente janë pjesë përbërëse ose 
përfshihen në raportin vjetor. Në këto raste, afatet dhe qëllimi i dokumenteve 
(dhe për cilët ato janë adresuar) janë aspekte që mund të jenë të përshtatshme 
për audituesin për të përcaktuar se cili prej dokumenteve është pjesë ose do të 
përfshihet në raportin vjetor.

A12.  Kur raporti vjetor, në zbatim të kërkesave ligjore ose rregullatore është 
përkthyer në gjuhë të tjera (siç është rasti kur në një juridiksion ka më shumë se 
një gjuhë zyrtare), ose kur janë përgatitur disa “raporte vjetore”, që kërkohen 
nga ligje të ndryshme (për shembull, kur një entitet është listuar në më shumë 
se një juridiksion), duhet të mbahet parasysh nëse një, ose më shumë se një 
nga “raportet vjetore” janë pjesë e informacioneve të tjera. Ligjet ose rregullat 
lokale mund të japin udhëzime të mëtejshme në këtë drejtim. 

A13.  Përgjegjësia për përgatitjen e raportit vjetor është e drejtimit ose e personave të 
ngarkuar me qeverisjen. Audituesi mund të komunikojë me drejtimin ose me 
personat e ngarkuar me qeverisjen për: 

•	 Pritshmëritë e audituesit në lidhje me marrjen e versionit përfundimtar 
të raportit vjetor (përfshirë një kombinim të dokumenteve, të cilat së 

5  Për shembull, Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar (SNRF) 7, Instrumentet 
financiare, Dhënia e informacioneve shpjeguese, lejon që disa informacione shpjeguese 
të kërkuara nga SNRF-të, të jepen ose në pasqyrat financiare, ose të inkorporohen me 
referencë të kryqëzuar nga pasqyrat financiare tek disa raporte të tjera, siç janë një komentar 
i drejtimit ose një raport i rrezikut, i cili ju është vënë në dispozicion përdoruesve të 
pasqyrave financiare me kushte të njëjta, si edhe pasqyrat financiare dhe në të njëjtën kohë.
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bashku përbëjnë raportin vjetor) në kohën e duhur para datës se raportit 
të audituesit, në mënyrë që audituesi të mund të kryejë procedurat e 
kërkuara nga ky SNA para datës së raportit të audituesit, ose kur kjo nuk 
është e mundur, sa më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast para se këto 
informacione të publikohen nga entiteti.

•	 Pasojat e mundshme, kur informacionet e tjera janë marrë pas datës së 
raportit të audituesit.

A14.  Komunikimet e përmendura në paragrafin A13 mund të jenë veçanërisht të 
përshtatshme për shembull: 

•	 Në një angazhim fillestar të auditimit. 

•	 Kur ka pasur një ndryshim të drejtuesve ose të personave të ngarkuar me 
qeverisjen e entitetit. 

•	 Kur informacionet e tjera pritet të merren pas datës së raportit të audituesit.

A15.  Kur personat e ngarkuar me qeverisjen duhet të miratojnë informacionet e tjera 
para se ato të publikohen nga entiteti, versioni final i informacioneve të tjera 
është ai që është miratuar për publikim nga personat e ngarkuar me qeverisjen.

A16.  Në disa raste, raporti vjetor i entitetit mund të jetë një dokument i vetëm, i 
cili sipas ligjit, rregullave ose praktikës së raportimit të entitetit, do të dalë 
(publikohet) menjëherë pas periudhës së raportimit financiar të entitetit, me 
qëllim që t`i vihet në dispozicion audituesit para datës së raportit të audituesit. 
Në raste të tjera, një dokument i tillë mund të mos kërkohet të publikohet deri 
në një datë të mëvonshme që përcaktohet nga entiteti. Mund të ketë raste kur 
raporti vjetor i entitetit të jetë një kombinim i disa dokumenteve, ku secili prej 
tyre i nënshtrohet kërkesave ose praktikave të ndryshme të raportimit, në lidhje 
me kohën e publikimit të tyre.

A17.  Mund të ketë raste kur në datën e raportit të audituesit, entiteti po shqyrton 
përgatitjen/zhvillimin e një dokumenti, i cili mund të jetë pjesë e raportit të tij 
vjetor (për shembull, një raport vullnetar për palët e interesit (stakeholderat)), 
por drejtimi i tij nuk është në gjendje për t`i konfirmuar audituesit qëllimin apo 
kohën e publikimit të këtij dokumenti. Nëse audituesi nuk është në gjendje të 
përcaktojë qëllimin apo kohën e këtij dokumenti, atëhere ky dokument nuk 
konsiderohet si pjesë e informacioneve të tjera për qëllime të këtij SNA-je. 

A18.  Marrja e informacione të tjera në kohën e duhur, para datës së raportit të 
audituesit, bën të mundur kryerjen e rishikimeve të nevojshme në pasqyrat 
financiare, raportin e audituesit, ose informacionet tjera, përpara publikimit 
të tyre. Letra e angazhimit të auditimit6 mund të ketë një referencë për një 
marrëveshje të audituesit me drejtimin, sipas së cilës, ky i fundit do t`i japë 

6  SNA 210, Rënia dakord me kushtet e angazhimit të auditimit, paragrafi A23
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audituesit informacionet e tjera në kohën e duhur dhe, kur është e mundur, para 
datës së raportit të audituesit. 

A19.  Në rastet kur informacionet e tjera janë vënë në dispozicion të përdoruesve 
vetëm nëpërmjet faqes së internetit të entitetit, versioni i informacioneve të 
tjera të siguruara nga entiteti, dhe jo ato të marra drejtpërdrejt nga faqja e 
internetit e entitetit, është dokumenti i përshtatshëm, mbi të cilin audituesi do të 
kryejë procedurat në përputhje me këtë SNA. Sipas këtij SNA-je audituesi nuk 
ka përgjegjësi për të kërkuar për informacione të tjera, përfshirë informacionet 
e tjera që mund të kenë dalë në faqen e internetit të entitetit, dhe as për të kryer 
ndonjë procedurë për të konfirmuar që informacionet e tjera janë paraqitur 
në mënyrën e duhur në faqen e internetit të entitetit, ose përndryshe janë 
transmetuar dhe paraqitur si duhet në mënyrë elektronike. 

A20.  Mos marrja e një pjese ose e të gjithë informacioneve të tjera nuk e pengon 
audituesin të vendosë datën dhe të lëshojë raportin e audituesit.

A21.  Kur informacionet e tjera janë marrë pas datës së raportit të audituesit, audituesi 
nuk kërkohet të aktualizojë procedurat e kryera në përputhje me paragrafët 6 
dhe 7 të SNA 5607.

A22.  SNA 5808 përcakton kërkesat dhe jep udhëzime për përdorimin e deklarimeve 
me shkrim. Deklarimet me shkrim, të cilat duhet të kërkohen sipas paragrafit 
13(c), në lidhje me informacionet e tjera që do të jenë disponibël vetëm pas 
datës së raportit të audituesit, kanë për qëllim të mbështesin audituesin për të 
përfunduar procedurat e kërkuara nga ky SNA në lidhje me këto informacione. 
Përveç kësaj, audituesi mund ta shikojë të dobishme të kërkojë deklarime të 
tjera me shkrim, për shembull, që: 

•	 Drejtimi e ka informuar audituesin për të gjitha dokumentet që pritet të 
publikojë, të cilat mund të përfshihen në informacionet e tjera; 

•	 Pasqyrat financiare dhe çdo informacion tjetër, i marrë nga audituesi para 
datës së raportit të audituesit, janë në koherencë me njëri-tjetrin, dhe se 
informacionet e tjera nuk përmbajnë asnjë anomali materiale; dhe

•	 Në lidhje me informacionet e tjera, të cilat nuk janë marrë nga audituesi 
para datës së raportit të audituesit, se drejtimi parashikon t`i përgatitë dhe 
publikojë këto informacione të tjera dhe për kohën e pritshme të publikimit. 

Leximi dhe vlerësimi i informacioneve të tjera (Ref: Para. 14-15) 

A23.  Sipas SNA 2009, audituesi kërkohet planifikojë dhe kryejë auditimin me 
skepticizëm profesional. Mbajtja e skepticizmit profesional, kur lexon dhe 
vlerëson informacionet e tjera, përfshin, për shembull, njohjen e faktit që 

7  SNA 560, Ngjarjet e Mëvonshme
8  SNA 580, Deklarimet me shkrim
9  SNA200, paragrafi 15
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drejtimi mund të jetë më tepër se duhet optimist në lidhje me suksesin e planeve 
të tij, vigjilencën ndaj informacioneve që mund të mos jenë në koherencë me: 

(a) Pasqyrat financiare; ose 

(b) Njohuritë që audituesi ka marrë gjatë auditimit. 

A24.  Në përputhje me SNA 22010, ortaku i angazhimit duhet të marrë përgjegjësinë 
për drejtimin, mbikëqyrjen dhe kryerjen e angazhimit të auditimit në pajtim 
me standardet profesionale dhe kërkesat e zbatueshme ligjore e rregullatore. 
Në kontekstin e këtij SNA-je, kur përcaktohen anëtarët e duhur të grupit të 
angazhimit, për të adresuar kërkesat e paragrafëve 14-15, mund të mbahen 
parasysh faktorët e mëposhtëm:
•	 Përvojat relative të anëtarëve të grupit të angazhimit.
•	 Nëse anëtarët e grupit të angazhimit, të cilëve ju ngarkohen detyra për 

t’i kryer, zotërojnë njohuritë e duhura të marra gjatë auditimit, për të 
identifikuar inkoherencat midis informacioneve të tjera dhe njohurive të 
tyre.

•	 Nivelin e gjykimit që përdoret për trajtimin e kërkesave të paragrafëve 
14-15. Për shembull, kryerja e procedurave për të vlerësuar koherencën 
e shumave në informacionet e tjera, që kanë për qëllim të provojnë se 
ato janë të njëjta me shumat në pasqyrat financiare, mund të kryhen nga 
anëtarët e grupit të angazhimit me më pak përvojë. 

•	 Nëse, në rastin e një auditimi të grupit, është e nevojshme për të bërë 
kërkesa për informacione tek një auditues i komponentit, për të trajtuar 
informacionet e tjera që lidhen me këtë komponent. 

Vlerësimi nëse ka një inkoherencë (mospërputhje) materiale midis Informacioneve të 
tjera dhe Pasqyrave Financiare (Ref: Para. 14 (a)) 

A25.  Informacionet e tjera mund të përfshijnë shumat ose zërat e tjerë, që 
parashikohet të jenë të njëjtë, në trajtë të përmbledhur, ose më të detajuar, me 
shumat apo zërat e tjerë në pasqyrat financiare. Shembuj të këtyre shumave 
apo zërave (elementeve) janë:
•	 Tabelat, grafikët, ose skicat që përmbajnë ekstrakte të pasqyrave financiare. 
•	 Një informacion shpjegues, i cili jep më shumë detaje për një tepricë ose 

llogari të paraqitur në pasqyrat financiare, si për shembull “Të ardhurat 
për 20X1 përfshijnë XXX milion nga produkti X dhe YYY milion nga 
produkti Y”. 

•	 Përshkrimet e rezultateve financiare, si për shembull “Shpenzimet totale 
për kërkimin dhe zhvillimin në vitin 20X1 ishin XXX “.

10  SNA 220, Kontrolli i cilësisë për një auditim të pasqyrave financiare, paragrafi 15 (a)
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A26.  Për të vlerësuar koherencën e shumave të zgjedhura apo zërave të tjerë në 
informacionet e tjera me pasqyrat financiare, audituesi nuk kërkohet të krahasojë 
të gjitha shumat ose zërat e tjera në informacionet e tjera që parashikohet të 
jenë të njëjtë, për të përmbledhur, ose për të siguruar detaje më të mëdha në 
lidhje me shumat apo zërat e tjera në pasqyrat financiare, me shuma apo zëra 
të tillë në pasqyrat financiare. 

A27.  Përzgjedhja e shumave ose e zërave të tjerë që duhet të krahasohen është një 
çështje e gjykimit profesional. Për këtë gjykim duhet të mbahen parasysh 
faktorët e mëposhtëm:

•	 Rëndësia e shumës ose zërit tjetër në kontekstin në të cilin ajo/ai është 
paraqitur, e cila mund të ndikojë në rëndësinë që përdoruesit do t`i 
bashkëngjitnin shumës ose zërit tjetër (për shembull, një raport ose shumë, 
e rëndësishme).

•	 Nëse shuma është sasiore, madhësia relative e saj, krahasuar me llogaritë 
apo zërat në pasqyrat financiare ose informacionet e tjera, me të cilat ato 
lidhen.

•	 Ndjeshmëria e shumës së veçantë apo zërit tjetër në informacionet e tjera, 
për shembull, pagesat e bazuara në aksione për drejtuesit kryesorë.

A28.  Përcaktimi i natyrës dhe shtrirjes së procedurave për të adresuar kërkesën 
në paragrafin 14 (a) është një çështje e gjykimit profesional, që pranon se 
përgjegjësitë e audituesit sipas këtij SNA-je nuk nënkuptojnë kryerjen e një 
angazhimi të sigurisë për informacionet e tjera dhe as imponojnë një detyrim 
për të dhënë siguri për informacione të tjera. Shembuj të këtyre procedurave 
përfshijnë: 

•	 Për informacionet që parashikohet të jenë të njëjta me të dhënat në pasqyrat 
financiare, bëhet krahasimi i informacioneve me pasqyrat financiare. 

•	 Për informacionet që parashikohet të kenë kuptim të njëjtë me informacionet 
shpjeguese të dhëna në pasqyrat financiare, krahasohen fjalët e përdorura 
dhe vlerësohet shkalla e diferencave në formulimin e përdorur dhe nëse 
këto ndryshime nënkuptojnë kuptime të ndryshme.

•	 Sigurimi i një rakordimi që drejtimi ka bërë midis një shume brenda 
informacioneve të tjera me të dhënat në pasqyrat financiare, dhe:

o Krahasimi zërave të rakorduar me pasqyrat financiare dhe 
informacionet e tjera; dhe 

o Kontrolli nëse llogaritjet brenda rakordimit janë aritmetikisht të sakta.

A29.  Vlerësimi i qëndrueshmërisë së shumave të zgjedhura apo zërave të tjerë në 
informacionet e tjera me pasqyrat financiare përfshin, kur është e nevojshme 
duke pasur parasysh natyrën e informacioneve të tjera, mënyrën e paraqitjes së 
tyre krahasuar me pasqyrat financiare. 
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Vlerësimi nëse ka një mospërputhje materiale midis informacioneve të tjera dhe 
njohurive të audituesit të siguruara gjate auditimit (Ref: Para. 14 (b)) 

A30.  Informacionet e tjera mund të përfshijnë shumat ose zërat, të cilat janë të 
lidhura me njohuritë që audituesi ka marrë gjatë auditimit (të ndryshme nga 
ato në paragrafin 14(a)). Shembuj të këtyre shumave apo zërave janë:

•	 Një informacion për njësitë e prodhuara, apo një tabelë që përmbledh 
prodhimin sipas zonave gjeografike.

•	 Një deklaratë se “Shoqëria ka hedhur në prodhim gjate këtij viti produktet 
X dhe Y”.

•	 Një përmbledhje të vendndodhjeve kryesore të operacioneve të entitetit, si 
për shembull: Qendra kryesore e operacioneve të entitetit në vendin X dhe 
ka operacione edhe në vendet Y dhe Z.”

A31.  Njohuritë që audituesi ka marrë gjatë auditimit përfshijnë njohjen dhe 
kuptimin që ai ka për entitetin dhe mjedisin e tij, duke përfshirë edhe kontrollin 
e brendshëm të entitetit, të marra në përputhje me SNA 315 (i rishikuar)11. SNA 
315 (i rishikuar) përcakton njohjen dhe kuptimin që duhet të ketë audituesi, e 
cila përfshin çështje të tilla si marrja e njohurive për:

(a)	 Faktorët që lidhen me sektorin përkatës të ekonomisë, faktorët rregullatorë 
dhe faktorë të tjerë të jashtëm;

(b)	 Natyrën e entitetit;

(c)	 Përzgjedhjen dhe zbatimin e politikave kontabël të entitetit;

(d)	 Objektivat dhe strategjitë e entitetit; 

(e)	 Matjen dhe rishikimin e performancës financiare të entitetit; dhe 

(f)	 Kontrollin e brendshëm të entitetit. 

A32.  Njohuritë që audituesi merr gjatë auditimit mund të përfshijnë çështje, të 
cilat për nga natyra lidhen me periudha të ardhshme. Këto çështje mund të 
përfshijnë, për shembull, parashikimet e veprimtarisë se biznesit dhe të 
flukseve të ardhshme të parasë që audituesi ka mbajtur parasysh kur ka bërë 
vlerësimin e supozimeve të përdorura nga drejtimi në kryerjen e testeve të 
zhvlerësimit për aktivet jo-materiale, siç është emri i mirë, ose kur audituesi 
ka vlerësuar drejtimin për mënyrën se si ky i fundit ka përcaktuar aftësinë e 
entitetit për të vazhduar veprimtarinë në vijimësi. 

A33.  Kur vlerëson nëse ka një mospërputhje (inkoherencë) materiale midis 
informacioneve të tjera dhe njohurive që audituesi ka marrë gjatë auditimit, 
audituesi mund të fokusohet në ato çështje të informacioneve të tjera, të cilat 

11  SNA 315 (i rishikuar), Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve të anomalisë materiale 
nëpërmjet njohjes se entitetit dhe mjedisit të tij, paragrafët 11-12
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paraqesin rëndësi të mjaftueshme për ta konsideruar materiale një anomali të 
informacioneve të tjera në lidhje me këtë çështje. 

A34.  Për shumë çështje në informacionet e tjera, mund të mjaftojë rishqyrtimi i 
evidencës së auditimit të siguruar dhe i përfundimeve të arritura gjatë 
auditimit, që audituesi të jetë në gjendje të vlerësojë nëse ka një mospërputhje 
materiale midis informacioneve të tjera dhe njohurive të audituesit të marra 
gjatë auditimit. Sa më shumë përvojë dhe sa më shumë i familjarizuar të jetë 
audituesi me aspektet kryesore të auditimit, aq më shumë ka të ngjarë që për 
çështjet përkatëse të mjaftoje rishqyrtimi i audituesit. Për shembull, audituesi 
mund të jetë në gjendje të vlerësojë nëse ka një mospërputhje materiale midis 
informacione të tjera dhe njohurive të tij të marra gjatë auditimit në dritën 
e rishqyrtimeve dhe diskutimeve që audituesi ka patur me drejtimin ose me 
personat e ngarkuar me qeverisjen, apo të gjetjeve nga procedurat e kryera 
gjatë auditimit siç janë leximi i procesverbaleve të mbledhjeve të bordit, pra pa 
qenë nevoja për të kryer veprime të tjera.

A35.  Audituesi mund të arrijë në konkluzionin se bazë e përshtatshme për të vlerësuar 
nëse ekziston një mospërputhje materiale, do të ishte referimi tek dokumentacioni 
përkatës i auditimit, ose marrja e informacioneve prej anëtarëve të grupit të 
angazhimit apo audituesit përkatës të komponentit. Për shembull: 
•	 Kur informacionet e tjera përshkruajnë ndërprerjen e planifikuar të një linje 

kryesore të produktit por, megjithëse audituesi është në dijeni të ndërprerjes 
së planifikuar, ai mund të bëjë kërkesa për të marrë informacione nga 
anëtari përkatës i grupit të angazhimit, i cili ka kryer procedurat e auditimit 
në këtë fushë për të mbështetur vlerësimin e audituesit nëse përshkrimi ka 
mospërputhje materiale me njohuritë që audituesi ka marrë gjatë auditimit. 

•	 Kur informacionet e tjera përshkruajnë detaje të rëndësishme të një padie 
gjyqësore të trajtuar gjatë auditimit, por që audituesi nuk mund ta trajtojë 
në mënyrë të mjaftueshme, mund të jetë e nevojshme që ai t`i referohet 
dokumentacionit të auditimit, ku jepen detaje të përmbledhura për të 
mbështetur rishqyrtimin e audituesit.

A36.  Nëse audituesi, dhe nëse po, në atë masë në të cilën, i referohet dokumentacionit 
përkatës të auditimit, ose ju kërkon informacione anëtarëve të grupit përkatës 
të angazhimit apo audituesve përkatës të komponentit, është një çështje e 
gjykimit profesional. Megjithatë, në lidhje me ndonjë çështje të përfshirë në 
informacionet e tjera, mund të mos jetë e nevojshme që audituesi t`i referohet 
dokumentacionit përkatës të auditimit, ose të kërkojë informacione nga 
anëtarët e grupit të angazhimit apo audituesit e komponentit. 

Vigjilenca ndaj shenjave të tjera që tregojnë se informacionet e tjera duket se kanë 
anomali materiale (Ref: Para. 15) 

A37.  Informacionet e tjera mund të përfshijnë diskutimet për çështjet që nuk janë 
të lidhura me pasqyrat financiare dhe mund të shkojnë përtej njohurive që ka 
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marrë audituesi gjatë auditimit. Për shembull, informacionet e tjera mund të 
përfshijnë deklaratat (pasqyrat) e entitetit për emetimet e gazrave serë.

A38.  Vigjilenca ndaj indikacioneve të tjera që tregojnë se informacionet e tjera, të 
cilat nuk kanë lidhje me pasqyrat financiare apo me njohuritë e audituesit të 
marra gjatë auditimit, duket se kanë anomali materiale, e ndihmon audituesin 
për të qenë në pajtim me kërkesat përkatëse etike, të cilat kërkojnë që audituesi 
të shmangë një lidhje të vullnetshme me informacionet e tjera, për të cilat 
ai beson se përmbajnë një deklaratë materiale false ose mashtruese, një 
deklaratë çorientuese ose të bërë nga pakujdesia, ose mungesa apo fshehje të 
informacioneve të nevojshme, në një mënyrë të atillë që informacionet e tjera 
të çorientojnë (mashtrojnë)12. Vigjilenca ndaj shenjave të tjera që tregojnë se 
informacionet e tjera duket se kanë anomali materiale, potencialisht mund të 
bejë që audituesi ti identifikoje këto çështje si:

•	 Diferenca midis informacioneve të tjera dhe njohurive të përgjithshme, 
përveç njohurive të marra gjatë auditimit, nga anëtarët e grupit të 
angazhimit gjatë leximit të informacioneve që e bëjnë audituesin të besojë 
se informacionet e tjera duket se kane anomali materiale; ose 

•	 Mospërputhje (inkoherenca) të brendshme në informacionet e tjera që e 
bëjnë audituesin të besojë se informacionet e tjera duket se kanë anomali 
materiale. 

Reagimi kur duket se ekziston një inkoherencë (mospërputhje) materiale ose kur 
informacionet e tjera duket se kanë anomali materiale (Ref: Para. 16) 

A39.  Diskutimet që audituesi bën me drejtimin lidhur me një mospërputhje materiale 
(ose për informacionet e tjera që duket se janë me anomali materiale) mund 
të përfshijnë kërkesën për drejtimin, për të mbështetur bazën mbi të cilën janë 
bërë deklaratat e drejtimit në informacionet e tjera. Bazuar në informacionet 
e mëtejshme ose në shpjegimet e drejtimit, audituesi mund të krijojë bindjen 
se informacionet e tjera nuk përmbajnë anomali materiale. Për shembull, 
shpjegimet e drejtimit mund të tregojnë se ka baza të arsyeshme dhe të 
mjaftueshme që justifikojnë diferencat në gjykim.

A40.  Nga ana tjetër, diskutimet me drejtimin mund të japin informacione të 
mëtejshme, të cilat mbështesin përfundimin e audituesit se në informacionet e 
tjera ekziston një anomali materiale. 

A41.  Për audituesin mund të jetë më e vështirë të sfidojë drejtimin për çështjet e 
gjykimit krahasuar me çështjet e tjera të natyrës së faktimit të të dhënave. 
Megjithatë, mund të ketë rrethana kur audituesi konkludon se informacionet 
e tjera përmbajnë një deklaratë, e cila nuk është në koherencë me pasqyrat 
financiare apo me njohuritë që audituesi ka marrë gjatë auditimit. Këto 

12  Kodi i Etikës i BSNEPK-së, paragrafi 110.2
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rrethana mund të ngrenë dyshime në lidhje me informacionet e tjera, pasqyrat 
financiare, ose njohuritë e audituesit të marra gjatë auditimit. 

A42.  Duke qenë se ekziston një gamë e gjerë e anomalive materiale të mundshme 
në informacionet e tjera, natyra dhe shtrirja e procedurave të tjera që audituesi 
mund të kryejë për të konkluduar nëse në informacionet e tjera ekziston një 
anomali materiale, janë çështje të gjykimit profesional të audituesit sipas 
rrethanave të angazhimit.

A43.  Kur një çështje nuk ka lidhje me pasqyrat financiare apo me njohuritë që 
audituesi ka marrë gjatë auditimit, audituesi mund të mos jetë plotësisht në 
gjendje të vlerësojë përgjigjet e drejtimit kundrejt kërkesave për informacione/
pyetjeve të audituesit. Megjithatë, bazuar në informacionet apo shpjegimet 
e mëtejshme të drejtimit, ose duke parë ndryshimet që drejtimi ju ka bërë 
informacioneve të tjera, audituesi mund të krijojë bindjen se duket se nuk ka 
një mospërputhje (inkoherencë) materiale, ose që informacionet e tjera duket 
se nuk kanë më anomali materiale. Kur audituesi nuk është në gjendje të 
arrijë në përfundimin se duket se nuk ka më një inkoherencë (mospërputhje) 
materiale ose se informacioni tjetër nuk duket se ka më anomali materiale, 
audituesi mund t`i kërkojë drejtimit të konsultohet me një palë të tretë të 
kualifikuar (për shembull, një ekspert të drejtimit ose një këshilltar ligjor). Në 
disa raste, pas shqyrtimit të përgjigjeve nga konsultimi me drejtimitn, audituesi 
mund të mos jetë në gjendje të konkludojë nëse ka ose jo një anomali materiale 
në informacionet e tjera. Veprimet e tjera që audituesi mund të ndërmarrë 
përfshijnë një ose më shumë nga sa më poshtë vijon: 

•	 Marrja e këshillave nga këshilltarët ligjorë të audituesit; 

•	 Shqyrtimi i ndikimeve në raportin e audituesit për shembull, nëse ai do 
të përshkruajë në raport rrethanat kur ka një kufizim të imponuar nga 
drejtimi; ose 

•	 Heqja dorë nga auditimi, ku tërheqja është e mundur në bazë të ligjit ose 
rregullave të zbatueshme. 

Reagimi kur audituesi arrin në përfundimin se në informacionet e tjera ekziston 
një anomali materiale 

Reagimi kur audituesi arrin në përfundimin se ekziston një anomali materiale në 
informacionet e tjera, të siguruara para datës së raportit të audituesit (Ref: Para. 18) 

A44.  Veprimet që ndërmerr audituesi, nëse pas komunikimit me personat e ngarkuar 
me qeverisjen nuk janë korrigjuar informacionet e tjera, janë një çështje të 
gjykimit të tij profesional. Audituesi mund të marrë në konsideratë faktin nëse 
arsyetimet e dhëna nga drejtimi dhe personat e ngarkuar me qeverisjen, ngrenë 
dyshime mbi integritetin apo ndershmërinë e drejtimit ose të personave të 
ngarkuar me qeverisjen, siç janë rastet kur audituesi dyshon për një shmangie/
çorientim të qëllimshme. Gjithashtu audituesi mund ta shohë të përshtatshme të 
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mbajë parasysh edhe nevojën për të kërkuar këshilla ligjore. Në disa raste, nga 
ligji ose rregullat apo nga standardet e tjera profesionale, mund të kërkohet që 
audituesi të komunikojë çështjen tek një autoritet rregullator ose tek organizmi 
profesional përkatës.

Ndikimet në raportim (Ref: Para. 18 (a)) 

A45.  Në raste të rralla, kur refuzimi për të korrigjuar gabimet materiale të 
informacioneve të tjera ngre dyshime mbi integritetin e drejtimit dhe të 
personave të ngarkuar me qeverisjen, të atilla që vënë në dyshim besueshmërinë 
e evidencës së auditimit në përgjithësi, mund të jetë e përshtatshme të jepet një 
opinion kundër mbi pasqyrat financiare. 

Tërheqja nga Angazhimi (Ref: Para. 18 (b)) 

A46.  Kur rrethanat që lidhen me refuzimin për të korrigjuar anomalitë materiale 
të informacioneve të tjera hedhin dyshime mbi integritetin e drejtimit dhe të 
personave të ngarkuar me qeverisjen, që venë në dyshim besueshmërinë e 
deklarimeve të marra prej tyre gjatë auditimit, do të ishte e përshtatshme që 
audituesi të tërhiqet nga angazhimi, kur kjo gjë është e mundur sipas ligjeve 
ose rregullave të zbatueshme.

Konsiderata të veçanta për entitetet e sektorit publik (Ref: Para. 18 (b)) 

A47.  Tërheqja nga angazhimi mund të mos jetë e mundur në sektorin publik. Në 
këto raste, audituesi mund të lëshojë një raport për legjislativin (kuvendin) 
duke dhënë detaje për çështjen ose mund të ndërmarrë veprime të tjera të 
përshtatshme. 

Reagimet kur audituesi arrin në përfundimin se, në informacionet e tjera të siguruara 
pas datës së raportit të audituesit, ka një anomali materiale (Ref: Para. 19) 

A48.  Nëse audituesi arrin në përfundimin se në informacionet e tjera të marra pas datës 
së raportit të audituesit, ka një anomali materiale, dhe kjo anomali materiale 
është korrigjuar, procedurat e nevojshme për rrethanat, të cilat duhet të kryejë 
audituesi përfshijnë verifikimin nëse është bërë korrigjimi (në përputhje me 
paragrafin 17 (a)) dhe mund të përfshijnë edhe rishikimin e hapave të ndërmarra 
nga drejtimi për të komunikuar me marrësit e informacioneve të tjera, nëse ato 
janë publikuar më parë, për t›i informuar ata lidhur me rishikimin e bërë. 

A49.  Nëse personat e ngarkuar me qeverisjen nuk pranojnë të rishikojnë 
informacionet e tjera, ndërmarrja e masave të duhura për të kërkuar që 
anomalitë e pakorrigjuara në mënyrën e duhur, të sillen në vëmendjen e 
përdoruesve, për të cilët është përgatitur raporti i audituesit, kërkon ushtrimin e 
gjykimit profesional, dhe mund të ndikohet nga ligjet e rregullat e zbatueshme 
në juridiksionin përkatës. Për rrjedhojë, audituesi mund të gjykojë si të 
përshtatshme marrjen e këshillave ligjore lidhur me të drejtat dhe detyrimet e 
tij ligjore në një rast të tillë. 
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A50.  Kur një anomali materiale në informacionet e tjera mbetet e pakorrigjuar, 
veprimet e duhura që audituesi mund të ndërmarrë për të kërkuar që anomalitë 
e pakorrigjuara në mënyrën e duhur, të sillen në vëmendjen e përdoruesve, për 
të cilët është përgatitur raporti i audituesit, kur lejohen nga ligjet ose rregullat, 
përfshijnë, për shembull: 

•	 Lëshimin për drejtimin të një raporti të audituesit të ri ose të modifikuar, 
i cili përfshin një seksion të modifikimit në përputhje me paragrafin 
22, të shoqëruar me kërkesën për drejtimin që ky i fundit ta dërgojë tek 
përdoruesit për të cilët është përgatitur raporti i audituesit. Duke vepruar në 
këtë mënyrë, audituesi mund të ketë nevojë të marre në konsideratë efektin, 
nëse ka, mbi datën e raportit të audituesit të ri ose të modifikuar, të parë 
në dritën e kërkesave të SNA-ve ose ligjeve apo rregullave të zbatueshme. 
Gjithashtu, audituesi mund të rishikojë hapat që ka ndërmarrë drejtimi për 
dërgimin e raportit të audituesit të ri ose të modifikuar tek këta përdorues; 

•	 Sjelljen në vëmendjen e përdoruesve, për të cilët është përgatitur raporti 
i audituesit, të anomalive materiale të informacioneve të tjera, (për 
shembull, duke e adresuar këtë çështje në një mbledhje të përgjithshme të 
aksionarëve); 

•	 Komunikimin, në lidhje me anomalitë materiale të pakorrigjuara, me një 
rregullator ose me organizmin përkatës profesional; ose 

•	 Marrjen në konsideratë të ndikimeve në vazhdimësinë e angazhimit (shih 
gjithashtu paragrafin A46). 

Reagimi kur ekziston një anomali materiale në pasqyrat financiare ose kur duhet 
të aktualizohet njohja e audituesit për entitetin dhe mjedisin e tij. (Ref: Para. 20)

A51.  Gjatë leximit të informacioneve të tjera, audituesi mund të vihet në dijeni të 
informacioneve të reja, që kane pasoja mbi: 

•	 Të kuptuarit/njohjen e audituesit në lidhje me entitetin dhe mjedisin e 
tij dhe, rrjedhimisht, mund të jetë tregues i nevojës për të rishikuar 
vlerësimin e rrezikut të bërë nga audituesi13.

•	 Përgjegjësinë e audituesit për të vlerësuar efektin e anomalive të 
identifikuara në auditim dhe të anomalive të pakorrigjuara, nëse ka, në 
pasqyrat financiare14.

•	 Përgjegjësitë e audituesit në lidhje me ngjarjet e mëvonshme15.

13  SNA 315 (i rishikuar), paragrafët 11, 31 dhe A1
14  SNA 450, Vlerësimi i anomalive të identifikuara gjatë auditimit 15 
15  SNA 560, paragrafët 10 dhe 14
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Raportimi (Ref: Para. 21-24) 

A52.  Për një auditim të pasqyrave financiare të një entiteti të pa listuar, audituesi 
mund të vlerësojë se, identifikimi në raportin e audituesit, i informacioneve të 
tjera që ai parashikon të marrë pas datës së raportit të audituesit, do të ishte i 
përshtatshëm për të siguruar transparencë shtesë në lidhje me informacionet e 
tjera, që janë subjekt i përgjegjësive të audituesit sipas këtij SNA-je. Audituesi 
mund ta konsiderojë të përshtatshme për ta bërë këtë, për shembull, kur drejtimi 
mund t`i japë deklarime audituesit se informacionet e tjera do të publikohen 
pas datës së raportit të audituesit. 

Pasqyrat Ilustruese ( Ref: Para. 21-22) 

A53.  Shembujt ilustrues të seksionit “Informacione të Tjera” të raportit të audituesit 
janë përfshirë në Shtojcën 2.’

Ndikimet në raportin e audituesit, kur opinioni i audituesit për pasqyrat financiare 
është me rezervë ose kundër (Ref: Para. 23)

A54.  Një opinion audituesi mbi pasqyrat financiare me rezervë ose kundër mund 
të mos ketë një ndikim në deklaratën që kërkohet nga paragrafi 22 (e), në 
qoftë se çështja për të cilën është modifikuar opinioni i audituesit, nuk është 
përfshirë ose ndryshe trajtuar në informacionet e tjera dhe, çështja nuk ndikon 
në ndonjë pjesë të informacioneve të tjera. Për shembull, një opinion me 
rezervë në pasqyrat financiare për shkak të mos-dhënies së informacioneve 
shpjeguese për shpërblimin e drejtorëve, siç kërkohet nga kuadri i zbatueshëm 
i raportimit financiar, mund të mos ketë asnjë ndikim në raportimin e kërkuar 
sipas këtij SNA-je Në rrethana të tjera, për këtë raportim mund të ketë ndikim, 
siç përshkruhet në paragrafët A55-A58.

Opinion me rezervë për shkak të një anomalie materiale në pasqyrat financiare 

A55.  Në rrethanat kur opinioni i audituesit është me rezervë, konsideratë mund t`i 
jepet faktit nëse informacionet e tjera janë gjithashtu, me anomali materiale 
për të njëjtën çështje, apo një çështje të lidhur me çështjen që ka çuar në një 
opinion me rezervë mbi pasqyrat financiare.

Opinion me rezervë për shkak të kufizimit të objektit/fushëveprimit

A56.  Kur ka kufizim të objektit në lidhje me një zë material në pasqyrat financiare, 
audituesi nuk do të ketë marrë evidencën e nevojshme të auditimit në lidhje 
me këtë çështje. Në këto rrethana, audituesi mund të mos jetë në gjendje për të 
konkluduar nëse rezultojnë apo jo në një anomali materiale në informacionet 
e tjera, shumat apo zërat e tjera në informacionet e tjera që lidhen me këtë 
çështje. Për këtë arsye, audituesi mund të ketë nevojë të modifikojë deklaratën 
e kërkuar nga paragrafi 22 (e) për t’iu referuar pamundësisë së tij për të marrë 
në shqyrtim përshkrimin e drejtimit për çështjen në informacionet e tjera, 
për të cilën është modifikuar opinioni i audituesit për pasqyrat financiare, 
siç shpjegohet në paragrafin e Bazës për opinionin me rezervë. Sidoqoftë, 
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audituesi duhet të raportojë për ndonjë anomali tjetër materiale të pa korrigjuar 
të informacioneve të tjera të identifikuar. 

Opinioni Kundër

A57.  Një opinion kundër mbi pasqyrat financiare në lidhje me një çështje të veçantë 
të përshkruar në paragrafin e Bazës për opinionin kundër, nuk justifikon mos 
raportimin në raportin e audituesit të anomalive materiale të informacioneve të 
tjera që audituesi ka identifikuar në përputhje me paragrafin 22 (e) (ii). Kur për 
pasqyrat financiare është shprehur një opinion kundër, audituesi mund të ketë 
nevojë të modifikojë në mënyrën e duhur deklaratën që kërkohet nga paragrafi 
22 (e) për shembull, për të treguar se shumat ose zërat në informacionet e tjera 
janë me anomali materiale për të njëjtën çështje si edhe/ ose për një çështje në 
lidhje me çështjen që ka çuar në opinion kundër mbi pasqyrat financiare. 

Refuzimi i Opinionit

A58.  Kur audituesi refuzon të japë një opinion mbi pasqyrat financiare, dhënia e 
detajeve të mëtejshme në lidhje me auditimin, përfshirë një seksion për të 
adresuar informacionet e tjera, mund të errësojë refuzimin e opinionit mbi 
pasqyrat financiare në tërësi. Prandaj, në këto rrethana, ashtu siç kërkohet 
nga SNA 705 (i rishikuar), raporti i audituesit nuk përfshin një seksion për të 
adresuar kërkesat e raportimit sipas këtij SNA - je. 

Raportimi është përshkruar nga ligji ose rregullat (Ref: Para. 24) 

A59.  SNA 200 shpjegon se audituesi, përveç atyre që kërkohen në SNA-të, mund të 
kërkohet të jetë në pajtim edhe me kërkesa të tjera ligjore ose rregullatore. Në 
një rast të tillë audituesi mund të ketë detyrimin të përdorë një format ose një 
formulim të raportit të audituesit që ndryshon nga ai i përshkruar në këtë SNA. 
Koherenca në raportin e audituesit, kur auditimi është kryer sipas SNA-ve, 
nxit kredibilitetin në tregun global, pasi i bën më të gatshëm të identifikohen 
ato auditime që janë kryer në pajtim me standardet e njohura globalisht. Kur 
diferencat midis kërkesave ligjore ose rregullatore për të raportuar në lidhje 
me informacionet e tjera dhe këtij SNA-je lidhen vetëm me formatin dhe 
formulimin në raportin e audituesit, dhe të paktën, çdo element i identifikuar 
në paragrafin 24 është përfshirë në raportin e audituesit, raporti i audituesit 
mund t`i referohet Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit. Për këtë arsye, në 
këto rrethana, audituesi konsiderohet se ka qenë në pajtim me këtë SNA, madje 
edhe në rast se formati dhe formulimi i përdorur në raportin e audituesit janë 
specifikuar me kërkesa ligjore ose rregullatore të raportimit.
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Shtojca 1 
(Ref: Para. 14, A8)

Shembuj të shumave ose zërave të tjerë që mund të jenë përfshirë në informacionet 
e tjera. 

Në vijim janë dhënë shembuj të shumave dhe zërave të tjerë që mund të jenë përfshirë 
në informacionet e tjera. Lista nuk parashikohet të jetë shteruese.

Shumat

•	 Zërat në një përmbledhje të rezultateve kryesore financiare, siç janë të 
ardhurat neto, të ardhurat për aksion, dividentët, të ardhurat nga shitjet dhe 
të ardhura të tjera të shfrytëzimit, dhe blerjet e shpenzimet e shfrytëzimit.

•	 Të dhëna të zgjedhura të shfrytëzimit, siç janë të ardhurat nga veprimtaritë e 
vijueshme, ose shitjet sipas segmenteve gjeografike apo linjës se prodhimit.

•	 Zërat e veçantë, siç janë aktivet e dala nga veprimtaria, provizionet për 
paditë gjyqësore, rëniet në vlerë të aktivit, korrigjimet tatimore, provizionet 
për mjedisin dhe rikuperimin e tij, dhe shpenzimet për ristrukturimin e 
organizimin. 

•	 Informacione për burimet e likuiditeteve dhe të kapitalit, siç janë paratë, 
ekuivalentët e parasë dhe letrat me vlerë të tregtueshme; dividendët; dhe 
borxhet, detyrimet e qirasë kapitale dhe detyrimet e interesave të minorancës.

•	 Shpenzimet kapitale sipas segmenteve ose nënndarjeve.

•	 Shumat, dhe efektet financiare, të përfshira në marrëveshjet jashtë bilancit.

•	 Shumat e përfshira në garancitë, detyrimet kontraktuale, pretendimet ligjore 
ose të mjedisit dhe detyrime të tjera eventuale.

•	 Matësit ose raportet financiare, siç janë kufiri bruto i fitimeve, kthimi 
mbi mesataren e kapitalit të punësuar, kthimi mbi mesataren e kapitalit të 
aksionarëve, raporti afatshkurtër (korrent), niveli i mbulimit të interesit dhe 
niveli i borxhit. Disa prej këtyre mund të rakordohen direkt me pasqyrat 
financiare.

Elementet/zërat e tjerë

•	 Shpjegimet për çmuarjet kritike kontabël dhe supozimet përkatëse.

•	 Identifikimi i palëve të lidhura dhe përshkrimi i transaksioneve me to.

•	 Artikulimi i politikave dhe metodave për menaxhimin e rrezikut të mallrave, 
kursit të këmbimit në monedhë të huaj ose të niveleve të interesit, si për 
shembull, duke përdorur kontratat e të ardhmes, kurset e këmbimit swap, ose 
instrumente të tjera financiare.
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•	 Përshkrimet e natyrës se marrëveshjeve jashtë bilancit.

•	 Përshkrimi i garancive, primeve të sigurimit, detyrimeve kontraktuale, 
rastet e detyrimeve të padive gjyqësore ose të mjedisit dhe kontigjencave të 
tjera, përfshirë vlerësimin e cilësisë së drejtimit për ekspozimet përkatëse të 
entitetit.

•	 Përshkrimi i ndryshimeve në kërkesat ligjore dhe rregullatore, siç mund të 
jene taksat e reja ose rregullat mjedisore, që ndikojnë në mënyrë materiale 
në veprimtaritë e entitetit ose pozicionin e tij financiar, ose që do të kenë një 
ndikim material në parashikimet e ardhshme financiare të entitetit.

•	 Vlerësimet cilësore të drejtimit për ndikimet e standardeve të reja të raportimit 
financiar, të cilat kane hyrë në fuqi gjatë periudhës ose që do të hyjnë në fuqi 
në periudhën në vijim, mbi rezultatet financiare, pozicionin financiar dhe 
flukset e parasë të entitetit. 

•	 Përshkrimi i përgjithshëm i mjedisit dhe i parashikimit të biznesit.

•	 Përshkrimi i strategjisë.

•	 Përshkrimi i prirjeve në çmimet e tregut të mallrave dhe të lëndëve të para 
kryesore.

•	 Kontratat e furnizimit, kërkesa dhe kërkesat rregullatore midis rajoneve 
gjeografike.

•	 Shpjegimi i faktorëve specifikë që influencojnë përfitueshmërinë e entitetit 
në segmentet specifike.
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Shtojca 2
(Ref: Para. 21-22, A53)

Ilustrime të Raporteve të Audituesit lidhur me Informacionet e Tjera

Ilustrimi 1 – Një raport i audituesit për një entitet, të listuar ose jo, që përmban një 
opinion të pamodifikuar, kur audituesi ka siguruar të gjithë informacionet e tjera para 
datës së raportit të audituesit dhe nuk ka identifikuar një anomali materiale në këto 
informacione. 

Ilustrimi 2 – Një raport i audituesit për një entitet të listuar që përmban një opinion të 
pamodifikuar, kur audituesi ka siguruar një pjesë të informacioneve të tjera para datës 
së raportit të audituesit, nuk ka identifikuar një anomali materiale në informacionet e 
tjera, dhe parashikon të sigurojë pjesën tjetër të informacioneve të tjera pas datës së 
raportit të audituesit. 

Ilustrimi 3 – Një raport i audituesit për një entitet të pa listuar që përmban një opinion të 
pamodifikuar, kur audituesi ka siguruar një pjesë të informacioneve të tjera para datës 
së raportit të audituesit, nuk ka identifikuar një anomali materiale në informacionet e 
tjera, dhe parashikon të sigurojë pjesën tjetër të informacioneve të tjera pas datës së 
raportit të audituesit. 

Ilustrimi 4 – Një raport i audituesit për një entitet të listuar që përmban një opinion 
të pamodifikuar, kur audituesi nuk ka siguruar asnjë informacion tjetër para datës së 
raportit të audituesit, por parashikon që informacionet e tjera t`i sigurojë pas datës së 
raportit të audituesit. 

Ilustrimi 5 – Një raport i audituesit për një entitet të listuar ose të pa listuar, që përmban 
një opinion të pamodifikuar, kur audituesi ka siguruar të gjitha informacionet e tjera 
para datës së raportit të audituesit dhe ka arritur në përfundimin se në informacionet e 
tjera ekziston një anomali materiale. 

Ilustrimi 6 – Një raport i audituesit për një entitet të listuar ose të pa listuar, që përmban 
një opinion me rezervë, kur audituesi ka siguruar të gjitha informacionet e tjera para 
datës së raportit të audituesit dhe ka një kufizim në objekt në lidhje me një element 
material në pasqyrat financiare të konsoliduara, i cili ndikon edhe në informacionet 
e tjera. 

Ilustrimi 7 – Një raport i audituesit për një entitet të listuar ose të pa listuar, që përmban 
një opinion kundër, kur audituesi ka siguruar të gjitha informacionet e tjera para datës 
së raportit të audituesit dhe opinioni kundër mbi pasqyrat financiare të konsoliduara 
ndikon edhe në informacionet e tjera. 
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Ilustrimi 1 – Një raport i audituesit për një entitet, të listuar ose jo, që 
përmban një opinion të pamodifikuar, kur audituesi ka siguruar të gjithë 
informacionet e tjera para datës së raportit të audituesit dhe nuk ka 
identifikuar një anomali materiale në këto informacione. 

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:
•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 

të një entiteti të listuar ose jo, që përdor një kuadër të paraqitjes së 
drejtë. Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet 
SNA 60016).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion i pamodifikuar (d.m.th. “i 
pastër”).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të ngrejë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar)17.

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 70118.
•	 Audituesi i ka siguruar të gjitha informacionet e tjera para datës së 

raportit të audituesit dhe nuk ka identifikuar ndonjë anomali materiale 
në këto informacione.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi të 
tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të 
vendit përkatës).

16  SNA 600, Konsiderata të veçanta – Auditimi i pasqyrave financiare të grupit (duke përfshirë 
punën e audituesit të entitetit të kontrolluar)

17  SNA 570 (i rishikuar), Vijimësia
18  SA 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit të Pavarur. 

Seksioni i çështjeve kryesore të auditimit është i detyrueshëm vetëm për entitetet e listuara
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare19 
 

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar 
të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare e flukset e 
parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit, ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin 
e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Çështjet Kryesore të Auditimit20 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë 
qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 
Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të pasqyrave financiare në 
tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto çështje, ne 
nuk japim një opinion të veçantë.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.] 

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

19  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.

20  Seksioni për çështjet kryesore të auditimit kërkohet vetëm për entitetet e listuara.
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Drejtimi21 është përgjegjës për informacionet e tjera. Informacionet e tjera përfshijnë 
[informacionin që jepet në raportin X22, por këto informacione nuk përfshijnë pasqyrat 
financiare dhe raportin tonë të audituesit mbi këto pasqyra.] 
Opinioni ynë mbi pasqyrat financiare nuk mbulon informacionet e tjera dhe ne nuk 
shprehim ndonjë lloj konkluzioni që jep siguri në lidhje me këto informacione. 
Në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare, ne kemi përgjegjësinë të lexojmë 
informacionet e tjera dhe të vlerësojmë nëse këto informacione kanë inkoherenca 
materiale me pasqyrat financiare apo me njohjen që ne kemi marrë gjatë auditimit ose 
përndryshe, nëse duket se janë me anomali materiale. Nëse, bazuar në punën e kryer, 
ne arrijmë në përfundimin se në këto informacione ka një anomali materiale, atëherë 
ne duhet të raportojmë për këtë fakt. Ne nuk kemi asgjë për të raportuar.
Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare23

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)24  – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 
(i rishikuar).] 
Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 
[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 
Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 
[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 
[Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur 
është [emri]25.]
[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 
[Adresa e audituesit] 

[Data]

21  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.

22  Për të identifikuar informacionet e tjera mund të përdoret një përshkrim më specifik, si për 
shembull, “Raporti i drejtimit dhe deklarata e presidentit/kryetarit”.

23  Në të gjitha këto raporte audituesi ilustruese, termat drejtimi dhe personat e ngarkuar me 
qeverisjen mund të zëvendësohen me një term tjetër që është i përshtatshëm në kontekstin 
e kuadrit ligjor që zbatohet në një juridiksion të caktuar.

24  SNA 700 (i rishikuar), Formimi i një opinioni dhe raportimi mbi pasqyrat financiare
25  Emri i ortakut/partnerit të angazhimit përfshihet në raportin e audituesit për auditimet e 

paketave të plota të pasqyrave financiare për qëllime të përgjithshme të entiteteve të listuara, 
përveç rasteve, në rrethana të rralla, kur dhënia e këtyre informacioneve parashikohet të 
shkaktojë kërcënime të mëdha personale (shiko SNA 700 (i rishikuar), paragrafi 46).
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Ilustrimi 2 –  Një raport i audituesit për një entitet të listuar që përmban një 
opinion të pamodifikuar, kur audituesi ka siguruar një pjesë të informacioneve 
të tjera para datës së raportit të audituesit, nuk ka identifikuar një anomali 
materiale në informacionet e tjera dhe parashikon të sigurojë pjesën tjetër 
të informacioneve të tjera pas datës së raportit të audituesit. 

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të listuar i cili përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion i pamodifikuar (d.m.th. “i 
pastër”).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 701. 

•	 Audituesi i ka siguruar një pjesë të informacioneve të tjera përpara 
datës së raportit të audituesit, nuk ka identifikuar një anomali materiale 
në informacionet e tjera dhe parashikon të sigurojë pjesën tjetër të 
informacioneve të tjera pas datës së raportit të audituesit. 

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi të 
tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të 
vendit përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 

Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare26 
 

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar 
të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare e flukset e 
parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit, ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin 
e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Çështjet Kryesore të Auditimit 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë 
qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 
Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të pasqyrave financiare në 
tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto çështje, ne 
nuk japim opinion të veçantë.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.] 

26  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset, kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.
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Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

Drejtimi27 është përgjegjës për informacionet e tjera. Informacionet e tjera përfshijnë 
raportin X28, (por nuk përfshijnë pasqyrat financiare dhe raportin tonë të audituesit mbi 
këto pasqyra), të cilin ne e siguruam para datës së raportit të audituesit dhe raportin Y, 
i cili mendohet të na vihet në dispozicion pas kësaj date. 

Opinioni ynë mbi pasqyrat financiare nuk mbulon informacionet e tjera dhe ne nuk 
shprehim ndonjë lloj konkluzioni që jep siguri në lidhje me këto informacione. 

Në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare, ne kemi përgjegjësinë të lexojmë 
informacionet e tjera të identifikuara më lart, dhe të vlerësojmë nëse këto informacione 
kanë inkoherenca materiale me pasqyrat financiare apo me njohjen që ne kemi marrë 
gjatë auditimit ose përndryshe, nëse duket se janë me anomali materiale. 

Nëse, bazuar në punën që kemi kryer mbi informacionet e tjera që kemi siguruar para 
datës së këtij raporti të audituesit, ne arrijmë në përfundimin se në këto informacione 
ka një anomali materiale, atëhere ne duhet të raportojmë për këtë fakt. Ne nuk kemi 
asgjë për të raportuar për këto informacione.

[Pasi të lexojmë raportin Y, nëse arrijmë në përfundimin se në këtë raport ka një 
anomali materiale, atëhere ne duhet të komunikojmë për këtë çështje me personat e 
ngarkuar me qeverisjen [përshkruhen veprimet që janë të zbatueshme në juridiksionin 
përkatës]]29.

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare30

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

27  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.

28  Për të identifikuar informacionet e tjera mund të përdoret një përshkrim më specifik, si për 
shembull, “Raporti i drejtimit dhe deklarata e presidentit/kryetarit”.

29  Mund të jete e dobishme të përfshihen paragrafë shtesë kur audituesi ka identifikuar një 
anomali materiale të pakorrigjuar për informacionet e tjera të siguruara pas datës se raportit 
të audituesit dhe ka një detyrim ligjor që si reagim të ndërmarrë një veprim të veçantë.

30  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.
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Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

[Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur 
është [emri]31.]

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

31  Emri i ortakut/partnerit të angazhimit përfshihet në raportin e audituesit për auditimet e 
paketave të plota të pasqyrave financiare për qëllime të përgjithshme të entiteteve të listuara, 
përveç rasteve, në rrethana të rralla, kur dhënia e këtyre informacioneve parashikohet të 
shkaktojë kërcënime të mëdha personale (shiko SNA 700 (i rishikuar), paragrafi 46).
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Ilustrimi 3  – Një raport i audituesit për një entitet të pa listuar që 
përmban një opinion të pamodifikuar, kur audituesi ka siguruar një pjesë 
të informacioneve të tjera para datës së raportit të audituesit, nuk ka 
identifikuar një anomali materiale në informacionet e tjera dhe parashikon 
të sigurojë pjesën tjetër të informacioneve të tjera pas datës se raportit të 
audituesit. 

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të pa listuar i cili përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion i pamodifikuar (d.m.th. “i 
pastër”).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhe dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Audituesi nuk kërkohet, dhe ai nuk ka vendosur të komunikojë Çështjet 
kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701. 

•	 Audituesi i ka siguruar një pjesë të informacioneve të tjera përpara 
datës së raportit të audituesit, nuk ka identifikuar një anomali materiale 
në informacionet e tjera dhe parashikon të sigurojë pjesën tjetër të 
informacioneve të tjera pas datës së raportit të audituesit. 

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Audituesi nuk ka përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen 
sipas legjislacionit lokal (të vendit përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar 
të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare e flukset e 
parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

Drejtimi32 është përgjegjës për informacionet e tjera. Informacionet e tjera të siguruara 
në datën e këtij raporti të audituesit përfshijnë [informacionet që jepen në raportin 
X33, por nuk përfshijnë pasqyrat financiare dhe raportin tonë të audituesit mbi këto 
pasqyra]. 

Opinioni ynë mbi pasqyrat financiare nuk mbulon informacionet e tjera dhe ne nuk 
shprehim ndonjë lloj konkluzioni që jep siguri në lidhje me këto informacione. 

Në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare, ne kemi përgjegjësinë të lexojmë 
informacionet e tjera, të vlerësojmë nëse këto informacione kanë inkoherenca 

32  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.

33  Për të identifikuar informacionet e tjera mund të përdoret një përshkrim më specifik, si për 
shembull, “Raporti i drejtimit dhe deklarata e presidentit/kryetarit”.
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materiale me pasqyrat financiare apo me njohjen që ne kemi marrë gjatë auditimit ose 
përndryshe, nëse duket se ato janë me anomali materiale. 

Nëse, bazuar në punën që kemi kryer mbi informacionet e tjera të siguruara para datës 
së këtij raporti të audituesit, ne arrijmë në përfundimin se në këto informacione ka një 
anomali materiale, atëhere ne duhet të raportojmë për këtë fakt. Ne nuk kemi asgjë për 
të raportuar për këto informacione.

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare34

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

34  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.
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Ilustrimi 4  – Një raport i audituesit për një entitet të listuar që përmban një 
opinion të pamodifikuar, kur audituesi nuk ka siguruar asnjë informacion 
tjetër para datës së raportit të audituesit, por parashikon që informacionet e 
tjera ti sigurojë pas datës së raportit të audituesit. 

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të listuar, i cili përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion i pamodifikuar (d.m.th. “i 
pastër”).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 701. 

•	 Audituesi nuk ka siguruar asnjë informacion tjetër përpara datës së 
raportit të audituesit, por parashikon që informacionet e tjera t`i 
sigurojë pas datës së raportit të audituesit. 

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi të 
tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të 
vendit përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare35 

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar 
të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare e flukset e 
parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Çështjet Kryesore të Auditimit 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë 
qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 
Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të pasqyrave financiare në 
tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto çështje, ne 
nuk japim opinion të veçantë.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.] 

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

35  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset, kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.
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Drejtimi36 është përgjegjës për informacionet e tjera. Informacionet e tjera përfshijnë 
[informacionet qe jepen ne raportin X37, por nuk përfshijnë pasqyrat financiare dhe 
raportin tonë të audituesit mbi këto pasqyra]. Raporti X parashikohet të na vihet në 
dispozicion pas datës së këtij raporti të audituesit.
Opinioni ynë mbi pasqyrat financiare nuk mbulon informacionet e tjera dhe ne nuk 
shprehim ndonjë lloj konkluzioni që jep siguri në lidhje me këto informacione. 
Në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare, ne kemi përgjegjësinë të lexojmë 
informacionet e tjera, të identifikuara më lart kur ato të na vihen ne dispozicion dhe të 
vlerësojmë nëse këto informacione kanë inkoherenca materiale me pasqyrat financiare 
apo me njohjen që ne kemi marrë gjatë auditimit ose përndryshe, nëse duket se ato 
janë me anomali materiale. 
[Pasi të lexojmë raportin X, nëse arrijmë ne përfundimin se në këtë raport ka një anomali 
materiale, atëhere ne duhet të komunikojmë për këtë çështje me personat e ngarkuar me 
qeverisjen [përshkruhen veprimet që janë të zbatueshme në juridiksionin përkatës]]38.
Përgjegjësitë e Drejtimit dhe personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje me 
pasqyrat financiare39

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 
Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 
[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 
Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 
[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 
[Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur 
është [emri].]
[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 
[Adresa e audituesit] 

[Data]

36  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.

37  Për të identifikuar informacionet e tjera mund të përdoret një përshkrim më specifik, si për 
shembull, “Raporti i drejtimit dhe deklarata e presidentit/kryetarit”.

38  Ky paragraf shtese mund të jetë i dobishëm kur audituesi ka identifikuar një anomali 
materiale të pakorrigjuar për informacionet e tjera të siguruara pas datës së raportit të 
audituesit dhe ka një detyrim ligjor që si reagim të ndërmarrë një veprim të veçantë.

39  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.
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Ilustrimi 5 – Një raport i audituesit për një entitet të listuar ose të pa listuar, 
që përmban një opinion të pamodifikuar, kur audituesi ka siguruar të gjitha 
informacionet e tjera para datës së raportit të audituesit dhe ka arritur në 
përfundimin se në informacionet e tjera ka një anomali materiale. 

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të listuar ose të pa listuar, i cili përdor një kuadër të 
paraqitjes së drejtë. Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk 
zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion i pamodifikuar (d.m.th. “i 
pastër”).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 701. 

•	 Audituesi i ka siguruar të gjitha informacionet e tjera përpara datës së 
raportit të audituesit dhe ka arritur në përfundimin se në informacionet 
e tjera ka një anomali materiale.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Audituesi nuk ka përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen 
sipas legjislacionit ose rregullave.
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar 
të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare e flukset e 
parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

Drejtimi40 është përgjegjës për informacionet e tjera. Informacionet e tjera përfshijnë 
[informacionet që jepen ne raportin X41, por nuk përfshijnë pasqyrat financiare dhe 
raportin tonë të audituesit mbi këto pasqyra]. 

Opinioni ynë mbi pasqyrat financiare nuk mbulon informacionet e tjera dhe ne nuk 
shprehim ndonjë lloj konkluzioni që jep siguri në lidhje me këto informacione. 

Në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare, ne kemi përgjegjësinë të lexojmë 
informacionet e tjera, të identifikuara më lart, kur ato të na vihen ne dispozicion dhe të 
vlerësojmë nëse këto informacione kanë inkoherenca materiale me pasqyrat financiare 

40  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.

41  Për të identifikuar informacionet e tjera mund të përdoret një përshkrim më specifik, si për 
shembull, “Raporti i drejtimit dhe deklarata e presidentit/kryetarit”.



PËRGJEGJËSITË E AUDITUESIT NË LIDHJE ME INFORMACIONET E TJERA

172SNA 720 (I RISHIKUAR)

apo me njohjen që ne kemi marrë gjatë auditimit ose përndryshe, nëse duket se ato 
janë me anomali materiale. 

Nëse, bazuar në punën qe kemi kryer, arrijmë në përfundimin se në informacionet 
e tjera ka një anomali materiale, atëhere ne duhet të raportojmë për këtë fakt. Siç 
përshkruhet më poshtë, ne kemi arritur ne përfundimin se ka një anomali materiale në 
informacionet e tjera.

[Përshkrimi i anomalisë materiale në informacionet e tjera].

[Çështjet Kryesore të Auditimit42 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë 
qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 
Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të pasqyrave financiare në 
tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto çështje, ne 
nuk japim opinion të veçantë.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.] 

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare43

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

[Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur 
është [emri]44.]

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

42  Seksioni për çështjet kryesore të auditimit kërkohet vetëm për entitetet e listuara.
43  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 

përkatës.
44  Emri i ortakut/partnerit të angazhimit përfshihet në raportin e audituesit për auditimet e 

paketave të plota të pasqyrave financiare për qëllime të përgjithshme të entiteteve të listuara, 
përveç rasteve, në rrethana të rralla, kur dhënia e këtyre informacioneve parashikohet të 
shkaktojë kërcënime të mëdha personale (shiko SNA 700 (i rishikuar), paragrafi 46).
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Ilustrimi 6 – Një raport i audituesit për një entitet të listuar ose jo, që përmban 
një opinion me rezervë, kur audituesi ka siguruar të gjitha informacionet e 
tjera para datës së raportit të audituesit dhe ka një kufizim në objekt në 
lidhje me një element material në pasqyrat financiare të konsoliduara, i cili 
ndikon edhe në informacionet e tjera. 

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:
•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 

të konsoliduara të një entiteti të listuar ose të pa listuar, i cili përdor 
një kuadër të paraqitjes së drejtë. Auditimi është auditim i një grupi 
(d.m.th. zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur nga drejtimi i entitetit 
në përputhje me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare të konsoliduara, sipas SNA 210.

•	 Audituesi nuk ka qenë në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të 
auditimit në lidhje me investimin në një pjesëmarrje të huaj. Efektet 
e mundshme të pamundësisë për të siguruar evidencën e nevojshme të 
auditimit, gjykohet se janë materiale por jo të përhapura në pasqyrat 
financiare të konsoliduara (d.m.th. duhet të jepet një opinion i 
modifikuar).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 701. 
•	 Audituesi i ka siguruar të gjitha informacionet e tjera përpara datës së 

raportit të audituesit dhe çështja që çon në opinionin me rezervë mbi 
pasqyrat financiare të konsoliduara, ndikon edhe në informacionet e 
tjera.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare të 
konsoliduara ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare të konsoliduara.

•	 Audituesi nuk ka përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen 
sipas legjislacionit ose rregullave.
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Opinioni me rezervë

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara të shoqërisë tregtare ABC dhe 
filialeve të saj (Grupi), të cilat përfshijnë pasqyrën e konsoliduar të pozicionit financiar 
me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse të konsoliduara, 
pasqyrën e ndryshimeve në kapital të konsoliduar dhe pasqyrën e flukseve të parasë të 
konsoliduar për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare 
të konsoliduara, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të mundshme të çështjes së përshkruar 
në seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tone, pasqyrat financiare të 
konsoliduara bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin 
pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të Grupit me datën 31 Dhjetor 
20X1, dhe performancën financiare të konsoliduar e flukset e parasë të konsoliduara 
për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF).

Baza për opinionin me rezervë

Investimi i Grupit në shoqërinë tregtare XYZ, një pjesëmarrje e huaj e blerë gjatë 
vitit dhe e njohur me metodën e kapitalit, është paraqitur me shumën xxx në pasqyrën 
financiare të konsoliduar të pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1 dhe pjesa 
e shoqërisë ABC në të ardhurat neto të XYZ në shumën xxx është përfshirë në të 
ardhurat e shoqërisë ABC për vitin që mbyllet me këtë datë. Ne nuk ishim në gjendje 
të siguronim evidencën e nevojshme të auditimit për vlerën kontabël të investimit të 
shoqërisë ABC në pjesëmarrjen XYZ me datën 31 Dhjetor 20X1 dhe pjesën e ABC në 
të ardhurat neto të XYZ për vitin, për shkak se ne na u refuzua aksesi në informacionet 
financiare, kontakti me drejtuesit dhe audituesit e XYZ. Për pasojë ne nuk ishim në 
gjendje të përcaktonim nëse ishte i nevojshëm të bëhej ndonjë korrigjim në këto 
shuma.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare të Konsoliduara. Ne jemi të pavarur nga Grupi në përputhje 
me kërkesat etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare të 
konsoliduara (të zbatueshme në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe 
përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e 
auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një 
bazë për opinionin tonë me rezervë.

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 
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Drejtimi45 është përgjegjës për informacionet e tjera. Informacionet e tjera përfshijnë 
[informacionet që jepen në raportin X46, por nuk përfshijnë pasqyrat financiare të 
konsoliduara dhe raportin tonë të audituesit mbi këto pasqyra]. 

Opinioni ynë mbi pasqyrat financiare të konsoliduara nuk mbulon informacionet e 
tjera dhe ne nuk shprehim ndonjë lloj konkluzioni që jep siguri në lidhje me këto 
informacione. 

Në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare të konsoliduara, ne kemi përgjegjësinë 
të lexojmë informacionet e tjera dhe të vlerësojmë nëse këto informacione kanë 
inkoherenca materiale me pasqyrat financiare apo me njohjen që ne kemi marrë gjatë 
auditimit ose përndryshe, nëse duket se ato janë me anomali materiale. 

Nëse, bazuar në punën që kemi kryer, arrijmë në përfundimin se në informacionet 
e tjera ka një anomali materiale, atëhere ne duhet të raportojmë për këtë fakt. Siç 
përshkruhet në seksionin e Bazës për Opinionin me rezervë, ne nuk ishim në gjendje 
të sigurojmë evidencën e nevojshme të auditimit për vlerën kontabël të investimit të 
ABC në XYZ me datën 31 Dhjetor 20X1 dhe pjesën e ABC në të ardhurat neto të 
XYZ për vitin. Për pasojë ne nuk ishim në gjendje të arrinim në përfundimin nëse ka 
ose jo anomali materiale në informacionet e tjera në lidhje me këtë çështje.

Çështjet Kryesore të Auditimit47

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë 
qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 
Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të pasqyrave financiare në 
tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto çështje, ne 
nuk japim opinion të veçantë. Përveç çështjes së përshkruar në seksionin e Bazës për 
Opinionin me rezervë, ne kemi përcaktuar si çështje kryesore të auditimit, çështjet qe 
përshkruhen me poshtë, të cilat do të komunikohen në raport.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.] 

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare48

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

45  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.

46  Për të identifikuar informacionet e tjera mund të përdoret një përshkrim më specifik, si për 
shembull, “Raporti i drejtimit dhe deklarata e presidentit/kryetarit”.

47  Seksioni për çështjet kryesore të auditimit kërkohet vetëm për entitetet e listuara.
48  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 

përkatës.
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Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

[Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur 
është [emri]49.]

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

49  Emri i ortakut/partnerit të angazhimit përfshihet në raportin e audituesit për auditimet e 
paketave të plota të pasqyrave financiare për qëllime të përgjithshme të entiteteve të listuara, 
përveç rasteve, në rrethana të rralla, kur dhënia e këtyre informacioneve parashikohet të 
shkaktojë kërcënime të mëdha personale (shiko SNA 700 (i rishikuar), paragrafi 46).
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Ilustrimi 7 – Një raport i audituesit për një entitet të listuar ose të pa 
listuar, që përmban një opinion kundër, kur audituesi ka siguruar të gjitha 
informacionet e tjera para datës së raportit të audituesit dhe opinioni kundër 
mbi pasqyrat financiare të konsoliduara ndikon edhe në informacionet e 
tjera.

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të konsoliduara të një entiteti të listuar ose jo, i cili përdor një kuadër të 
paraqitjes së drejtë. Auditimi është auditim i një grupi (d.m.th. zbatohet 
SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur nga drejtimi i entitetit 
në përputhje me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare të konsoliduara, sipas SNA 210.

•	 Pasqyrat financiare të konsoliduara kanë anomali materiale për shkak të 
mos konsolidimit të një filiali. Duket se anomalia në pasqyrat financiare 
të konsoliduara është e përhapur. Efektet e anomalisë në pasqyrat 
financiare të konsoliduara nuk janë përcaktuar, pasi nuk ishte e mundur 
të bëhej (d.m.th. duhet të jepet një opinion kundër).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Çështjet kryesore të auditimit janë komunikuar në pajtim me SNA 701. 

•	 Audituesi i ka siguruar të gjitha informacionet e tjera përpara datës 
së raportit të audituesit dhe çështja që çon në opinionin kundër mbi 
pasqyrat financiare të konsoliduara, ndikon edhe në informacionet e 
tjera.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare të 
konsoliduara ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare të konsoliduara.

•	 Audituesi nuk ka përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen 
sipas legjislacionit ose rregullave.
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Opinioni kundër

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara të shoqërisë tregtare ABC dhe të 
filialeve të saj (Grupi), të cilat përfshijnë pasqyrën e konsoliduar të pozicionit financiar 
me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse të konsoliduara, 
pasqyrën e ndryshimeve në kapital të konsoliduar dhe pasqyrën e flukseve të parasë të 
konsoliduar për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare 
të konsoliduara, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, për shkak të rëndësisë së çështjes të përshkruar në seksionin 
e Bazës për Opinionin Kundër të raportit tonë, pasqyrat financiare të konsoliduara 
bashkëlidhur nuk paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose nuk japin pamjen 
e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të Grupit me datën 31 Dhjetor 20X1, 
dhe performancën financiare të konsoliduar, dhe flukset e parasë të konsoliduara për 
vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF).

Baza për opinionin Kundër

Sikurse shpjegohet në shënimin X, Grupi nuk ka konsoliduar filialin e tij shoqërinë 
XYZ, një shoqëri që Grupi e ka blerë gjatë 20X1, për shkak se nuk ka qenë në gjendje 
të përcaktojë vlerat e drejta të disa aktiveve dhe detyrimeve materiale në datën e 
blerjes. Për këtë arsye, investimi është njohur mbi bazën e kostos. Sipas SNRF-ve 
Grupi duhet ta kishte konsoliduar këtë filial dhe ta kishte njohur për blerjen, bazuar në 
shumat provizore. Nëse shoqëria XYZ do të kishte qenë konsoliduar, shumë elemente 
në pasqyrat financiare të konsoliduara do të ndikoheshin materialisht. Efektet në 
pasqyrat financiare të konsoliduara të mos-konsolidimit nuk janë përcaktuar.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare të Konsoliduara. Ne jemi të pavarur nga Grupi në përputhje 
me kërkesat etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare të 
konsoliduara (të zbatueshme në juridiksionin përkatës dhe kemi përmbushur edhe 
përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e 
auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një 
bazë për opinionin tonë kundër.

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 
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Drejtimi50 është përgjegjës për informacionet e tjera. Informacionet e tjera përfshijnë 
[informacionet që jepen në raportin X51, por nuk përfshijnë pasqyrat financiare të 
konsoliduara dhe raportin tonë të audituesit mbi këto pasqyra]. 

Opinioni ynë mbi pasqyrat financiare të konsoliduara nuk mbulon informacionet e 
tjera dhe ne nuk shprehim ndonjë lloj konkluzioni që jep siguri në lidhje me këto 
informacione. 

Në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare të konsoliduara, ne kemi përgjegjësinë 
të lexojmë informacionet e tjera, dhe të vlerësojmë nëse këto informacione kanë 
inkoherenca materiale me pasqyrat financiare apo me njohjen që ne kemi marrë gjatë 
auditimit ose përndryshe, nëse duket se janë me anomali materiale. Nëse, bazuar në 
punën që kemi kryer, ne arrijmë në përfundimin se në informacionet e tjera ka një 
anomali materiale, atëhere ne duhet të raportojmë për këtë fakt. Siç përshkruhet në 
seksionin e Bazës për Opinionin Kundër, Grupi duhet të kishte konsoliduar shoqërinë 
XYZ dhe njohur blerjen bazuar në shumat provizore. Ne kemi arritur në përfundimin 
se për të njëjtat arsye edhe informacionet e tjera kanë anomali materiale në lidhje 
me shumat ose elementet e tjera në raportin X, të ndikuara nga mos konsolidimi i 
shoqërisë XYZ për vitin.

Çështjet Kryesore të Auditimit52 

Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë 
qënë më të rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale. 
Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e auditimit të pasqyrave financiare në 
tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto çështje, 
ne nuk japim opinion të veçantë. Përveç çështjes së përshkruar në seksionin e Bazës 
për Opinionin kundër, ne kemi përcaktuar si çështje kryesore të auditimit, çështjet që 
përshkruhen më poshtë, të cilat komunikohen në raportin tone.

[Përshkrimi për çdo çështje kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.] 

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare53

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

50  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 
përkatës.

51  Për të identifikuar informacionet e tjera mund të përdoret një përshkrim më specifik, si për 
shembull, “Raporti i drejtimit dhe deklarata e presidentit/kryetarit”.

52  Seksioni për çështjet kryesore të auditimit kërkohet vetëm për entitetet e listuara.
53  Ose terma të tjerë që janë të përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor të juridiksionit 

përkatës.
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Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

[Ortaku i angazhimit për auditimin përgjegjës për raportin e audituesit të pavarur 
është [emri]54.]

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

54  Emri i ortakut/partnerit të angazhimit përfshihet në raportin e audituesit për auditimet e 
paketave të plota të pasqyrave financiare për qëllime të përgjithshme të entiteteve të listuara, 
përveç rasteve, në rrethana të rralla, kur dhënia e këtyre informacioneve parashikohet të 
shkaktojë kërcënime të mëdha personale (shiko SNA 700 (i rishikuar), paragrafi 46).



AMENDIMET KONFORMUESE NË SNA-TË E TJERA

181 AMENDIMET KONFORMUESE

AMENDIMET KONFORMUESE NË SNA-TË E TJERA

Shënim: Amendimet në vijim paraqesin ndryshimet përfundimtare të aprovuara nga 
projekt paraqitja (Trajtimi i informacioneve të shënimeve shpjeguese në Auditimin e 
Pasqyrave Financiare) dhe Amendimet konformuese të SNA-ve të tjera si rrjedhojë 
e projektit të raportit të audituesit dhe projektit për të rishikuar SNA 720. Kur në një 
SNA ka amendime nga më shumë se një burim, këto amendime janë konsoliduar dhe 
ai SNA është paraqitur vetëm një herë. Këto amendime hyjnë në fuqi për auditimet 
e pasqyrave financiare të periudhave që përfundojnë me datën 15 Dhjetor 2016 e më 
pas. Shënimet në fund të faqeve të këtyre amendimeve nuk janë në linjë me SNA-të 
dhe duhet të amendohen dhe referenca duhet të bëhet tek këto SNA.

SNA 200, Objektivat e përgjithshme të audituesit të pavarur dhe 
kryerja e një auditimi në pajtim me standardet ndërkombëtare të 
auditimit

Përkufizimet
13.  Për qëllime të SNA-ve, termat e mëposhtme kanë këto kuptime:

 ...

(f)  Pasqyrat financiare - Një paraqitje e strukturuar e informacionit financiar 
historik, përfshirë, informacionet shpjeguese, që ka për qëllim të komunikojnë 
burimet ekonomike ose detyrimet e një entiteti në një moment kohe të caktuar 
ose ndryshimet e ndodhura në to gjatë një periudhe kohe, në pajtim me një 
kuadër të caktuar të raportimit financiar. Termi “pasqyrat financiare”, si 
rregull i referohet një pakete të plotë të pasqyrave financiare, sikurse kërkohet 
nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar, por ai mund t`i referohet 
edhe një pasqyre financiare të vetme. Informacionet shpjeguese përfshijnë 
informacionin shpjegues ose përshkrues, të shpallur të detyrueshëm, që është 
lejuar shprehimisht ose parashikuar nga kuadri i zbatueshëm i raportimit 
financiar, për tu paraqitur në pasqyrat financiare, ose në shënimet ose i 
trupëzuar në to me referencë të kryqëzuar (Ref: Para. A1 - A1a)

...

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese

Përkufizimet
Pasqyrat Financiare (Ref: Para. 13(f))

A1. Disa kuadro të raportimit financiar mund të referohen si burime ekonomike të 
një entiteti ose detyrime në terma të tjera. Për shembull, ato mund të referohen 
si aktivet dhe detyrimet e entitetit dhe diferenca e mbetur midis tyre mund të 
referohet si kapital ose interesa të kapitalit.
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A1a.  Informacionet shpjeguese ose përshkruese të kërkuara për t`u përfshirë në 
pasqyrat financiare sipas kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar, mund 
të trupëzohen brenda tyre të shoqëruara me referenca të kryqëzuara me 
informacionet e tjera që gjenden në dokumente të tjera, siç është raporti i 
drejtimit ose raporti i rrezikut. “Përfshirja brenda pasqyrave me referencë të 
kryqëzuar” ka kuptimin e referimit të informacioneve në formë të kryqëzuar 
nga pasqyrat financiare tek dokumentet e tjera, por jo nga dokumentet e tjera 
tek pasqyrat financiare. Kur kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar nuk e 
ndalon në mënyrë të prerë përdorimin e referimit te kryqëzuar të vendit ku 
ndodhen informacionet përshkruese ose shpjeguese, dhe ky informacion është 
referuar siç duhet në mënyrë të kryqëzuar, atëhere ai do të konsiderohet pjesë 
e pasqyrave financiare.1

Një Auditim i Pasqyrave Financiare

Objekti i Auditimit (Ref: Para. 3)

A1b  Opinioni i audituesit mbi pasqyrat financiare tregon nëse pasqyrat financiare 
janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit financiar. Një opinion i tillë është i përbashkët për 
të gjitha auditimet e pasqyrave financiare. Për këtë arsye, opinioni i audituesit 
nuk jep siguri, për shembull, për qëndrueshmërinë e ardhshme të entitetit dhe 
as për efikasitetin ose efektivitetin me të cilin drejtuesit kanë kryer punët e 
entitetit. Megjithatë, në disa juridiksione, ligji apo rregulli i zbatueshëm mund 
të kërkojnë që audituesit të japin opinione për çështje të tjera të veçanta, të tilla 
si efektiviteti i kontrollit të brendshëm, ose koherenca me pasqyrat financiare 
të një raporti të veçantë të drejtimit. Ndonëse SNA-të përfshijnë kërkesat dhe 
udhëzimet në lidhje me këto çështje deri në atë masë që ato janë të rëndësishme 
për formimin e një opinioni mbi pasqyrat financiare, audituesi duhet të kryeje 
punë të mëtejshme, nëse ai do të kishte përgjegjësi shtesë për të dhënë opinione 
mbi çështjet.

1 Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A2 
dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.
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SNA 210, Rënia dakord me kushtet e angazhimit të auditimit
Kërkesat
Marrëveshja mbi Kushtet e Angazhimit të Auditimit

10.  Në varësi të paragrafit 11, kushtet e rëna dakord të angazhimit të auditimit 
paraqiten në një letër angazhimi auditimi, apo në forma të tjera marrëveshjesh 
të përshtatshme, me shkrim, dhe përfshijnë: (Ref: Para. A22-A25)

(a)  Objektivin dhe qëllimin e auditimit të pasqyrave financiare;

(b)  Përgjegjësitë e audituesit;

(c)  Përgjegjësitë e drejtimit;

(d)  Identifikimin e kuadrit të raportimit financiar të përdorur në përgatitjen e 
pasqyrave financiare, dhe

(e)  Referenca për formën dhe përmbajtjen e pritshme të çdo raporti që do të 
lëshohet nga audituesi; dhe (Ref: Para. A23a);

(f)  Një pasqyrë që mund të ketë rrethana në të cilat një raport mund të 
ndryshojë nga forma dhe përmbajtja e tij e pritshme.

...

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
Parakushtet e një auditimi

...

Marrëveshje të Përgjegjësive të Drejtimit (Ref: Para. 6(b))

A11.  Auditimi në përputhje me SNA-të kryhet duke u bazuar në parakushtin që 
drejtimi ka pranuar dhe kupton përgjegjësitë e përcaktuara në paragrafin 6(b).2 
Në disa juridiksione, përgjegjësi të tilla mund të jenë të përcaktuara në ligj 
ose rregullore. Në të tjera, mund të ketë pak ose aspak përkufizime ligjore 
apo rregullatore të këtyre përgjegjësive. SNA-të nuk mbivendosen ndaj ligjit 
ose rregulloreve në çështje të tilla. Megjithatë, koncepti i një auditimi të 
pavarur kërkon që roli i audituesit të mos përfshijë mbajtjen e përgjegjësisë 
për përgatitjen e pasqyrave financiare apo kontrollet e brendshme përkatëse 
të entitetit dhe që audituesi ka një pritshmëri të arsyeshme për marrjen e 
informacionit të nevojshëm për auditimin (përfshirë informacionin e siguruar 
nga jashtë librave kontabël të përgjithshëm dhe ndihmës) për aq kohë sa drejtimi 
është në gjendje ta ofrojë ose sigurojë atë. Për këtë arsye, parakushti është 
thelbësor për kryerjen e një auditimi të pavarur. Për të shmangur keqkuptimet, 
arrihet një marrëveshje me drejtimin ku ai pranon dhe kupton që ka përgjegjësi 

2  SNA 200, paragrafi A2
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të tilla si pjesë e rënies dakord dhe paraqitjes së kushteve të angazhimit të 
auditimit në paragrafët 9-12.

...

Informacion shtese (Ref: Para. 6(b)(iii)b)

A19a.  Informacioni shtesë që audituesi mund të kërkojë nga drejtimi për qëllime të 
auditimit, mund të përfshijë, kur kjo është e zbatueshme, çështjet që lidhen me 
informacionet e tjera sipas SNA 720 (i rishikuar). Kur audituesi parashikon 
të sigurojë informacione të tjera pas datës së raportit të audituesit, kushtet e 
angazhimit të auditimit mund të parashikojnë edhe përgjegjësitë e audituesit në 
lidhje me këto informacione të tjera, përfshirë kur është rasti, veprimet që mund 
të jenë të përshtatshme ose të nevojshme, nëse audituesi arrin në përfundimin 
se ekziston një anomali materiale në informacionet e tjera, të marra pas datës 
së raportit të audituesit.3

...

Letra e Angazhimit të Auditimit ose Forma të Tjera Marrëveshjesh të Shkruara (Ref: 
Para. 10-11)

...

Forma dhe Përmbajtja e Letrës së Angazhimit të Auditimit

A23. Forma dhe përmbajtja e letrës së angazhimit të auditimit mund të ndryshojë 
për çdo entitet. Informacioni i përfshirë në letrën e angazhimit të auditimit mbi 
përgjegjësitë e audituesit mund të bazohet tek SNA 200. Paragrafët 6(b) dhe 
12 të këtij SNA-je merren me përshkrimin e përgjegjësive të drejtimit. Përveç 
përfshirjes së çështjeve të kërkuara nga paragrafi 10, një letër angazhimi 
auditimi mund t’i referohet, për shembull:

•  Shtjellimit të qëllimit të auditimit, duke përfshirë referencat ndaj 
legjislacionit të zbatueshëm, rregulloreve, SNA-ve dhe prononcimeve 
etike dhe të tjera të organizmave profesionale tek të cilat aderon audituesi.

•  Formës së çdo komunikimi tjetër të rezultateve të angazhimit të auditimit.

•  Kërkesave për audituesin për të komunikuar çështjet kryesore të auditimit 
në raportin e audituesit në pajtim me SNA 701.4

•  Faktit që për shkak të kufizimeve të qenësishme të një auditimi, së 
bashku me kufizimet e qenësishme të kontrollit të brendshëm, ekziston 
rreziku i pashmangshëm se disa anomali të rëndësishme nuk do të mund 
të zbulohen, edhe pse auditimi është planifikuar si duhet dhe kryer në 
përputhje me SNA-të.

3 Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A20 
dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.

4  SNA 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit të Pavarur
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•  Përgatitjeve në lidhje me planifikimin dhe kryerjen e auditimit, përfshirë 
përbërjen e grupit të auditimit.

•  Pritshmërisë se drejtimi do të sigurojë deklaratat me shkrim. (shiko 
gjithashtu paragrafin A13).

•  Pritshmërisë që drejtimi do t`i japë audituesit akses tek të gjithë 
informacionet për të cilat ka dijeni se janë të lidhura me përgatitjen e 
pasqyrave financiare, përfshirë pritshmërinë që drejtimi do të japë akses 
edhe tek informacionet që lidhen me informacionet shpjeguese.

•  Marrëveshjen që drejtimi të vërë në dispozicion të audituesit pasqyrat 
financiare paraprake dhe çdo informacion tjetër shoqërues përfshirë të 
gjithë informacionet e tjera që lidhen me përgatitjen e tyre, pavarësisht 
nëse janë marrë nga brenda ose jashtë librave kontabël të përgjithshëm 
dhe ndihmës (përfshirë të gjitha informacionet që lidhen me përgatitjen e 
informacioneve shpjeguese), dhe informacionet e tjera5, nëse ka të tilla, në 
kohën e duhur me qëllim që të bëhet e mundur që audituesi të përfundojë 
auditimin në përputhje me afatet kohore të propozuara.

•  Marrëveshjes që drejtimi të informojë audituesin për fakte që mund 
të ndikojnë pasqyrat financiare, për të cilat drejtimi mund të jetë i 
vetëdijshëm gjatë periudhës nga data e raportit të audituesit deri në datën 
që pasqyrat financiare publikohen.

•  Bazës mbi të cilën llogariten tarifat dhe çdo marrëveshje faturimi.

•  Një kërkesë për drejtimin që të konfirmojë marrjen e letrës së angazhimit 
të auditimit dhe të bjerë dakord për kushtet e angazhimit të përshkruara në 
të.

A23a.  Kur audituesi nuk është i detyruar të komunikojë çështjet kryesore të auditimit, 
mund të jetë e dobishme që ai t`ju referohet kushteve të angazhimit të auditimit, 
lidhur me mundësinë e komunikimit të çështjeve kryesore të auditimit në 
raportin e audituesit, dhe në disa juridiksione, mund të jetë e nevojshme 
që audituesi të përfshijë edhe një referencë për këtë mundësi, për të patur 
mundësinë që të veproje në këtë mënyrë.

5  Sikurse përkufizohet në SNA 720 (i rishikuar), Përgjegjësitë e Audituesit në lidhje me 
informacionet e tjera
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Shtojca 1 
(Ref: Para. A23-24)

Shembull i një Letre të Angazhimit të Auditimit
Në vijim jepet një shembull i një letre të angazhimit të auditimit për një auditim 
të pasqyrave financiare për qëllime të përgjithshme të përgatitura në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Kjo letër nuk është detyruese, por 
vetëm ka si qëllim të jetë një udhëzues që mund të përdoret në lidhje me përcaktimet 
e përshkruara në këtë SNA. Është e nevojshme që kjo letër të ndryshohet në varësi të 
kërkesave dhe rrethanave konkrete. Letra është hartuar për t’iu referuar auditimit të 
pasqyrave financiare për një periudhë të vetme raportimi dhe mund të përshtatet nëse 
ka për qëllim ose pritet të zbatohet për auditime të njëpasnjëshme (shiko paragrafin 13 
të këtij SNA-je). Për të vlerësuar nëse një letër e propozuar është e përshtatshme apo 
jo, mund të lindë nevoja të kërkohen këshilla ligjore. 

...

Drejtuar përfaqësuesve të duhur të drejtimit ose personave të ngarkuar me qeverisjen 
e shoqërisë tregtare ABC:6

[Objektivi dhe qëllimi i auditimit]

Ju7 keni kërkuar që ne të auditojmë pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare kompanisë 
ABC, të cilat përfshijnë bilancin e mbyllur pasqyrën e pozicionit financiar më datën 
31 Dhjetor, 20X1, dhe pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse rezultatit (të ardhurave 
e shpenzimeve), pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë 
për vitin që mbyllet, si dhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje 
të politikave kontabël më të rëndësishme dhe shënime të tjera shpjeguese. Kemi 
kënaqësinë që nëpërmjet kësaj letre t’ju konfirmojmë pranimin dhe marrjen përsipër 
të këtij angazhimi auditimi. 

Auditimi do të bëhet me objektivin që të shprehim një opinion mbi pasqyrat financiare.

Objektivi i auditimit është të merret siguria e arsyeshme nëse pasqyrat financiare të 
marra në tërësi nuk kanë anomali materiale për shkak të mashtrimit ose të gabimit 
dhe të lëshohet një raport audituesi, që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme 
është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk është një garanci që një auditim i kryer sipas 
standardeve ndërkombëtare të auditimit (SNA), gjithnjë do të zbulojë një anomali 
materiale kur ajo ekziston. Anomalitë mund të lindin nga mashtrimi ose gabimi dhe 
ato konsiderohen materiale, nëse veças ose së bashku me anomali të tjera, pritet që 

6  Adresat dhe referencat në letër do të jenë ato që janë të përshtatshme për rrethanat e 
angazhimit, përfshirë edhe juridiksionin përkatës. Është e rëndësishme t’i referoheni 
personave të duhur - shiko paragrafin A21.

7  Gjatë gjithë kësaj letre, referencat për termat “ju”, “ne,”, “neve”, “drejtimin”, “personat e 
ngarkuar me qeverisjen” dhe “audituesi” do të përdoren ose të ndryshohen sipas rrethanave.
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në mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet ekonomike të përdoruesve të marra 
mbi bazën e pasqyrave financiare.

[Përgjegjësitë e audituesit]

Auditimin do ta kryejmë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
SNA-të. Këto standarde kërkojnë që ne të respektojmë kërkesat etike. Si pjesë e një 
auditimi sipas SNA-ve, ne do të ushtrojmë gjykimin profesional dhe do të mbajmë 
skepticizmin profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu do të:

•	 dhe të planifikojmë dhe kryejmë auditimin për të marrë sigurinë e arsyeshme për 
faktin në se pasqyrat financiare përmbajnë ose jo anomali materiale. Auditimi 
përfshin kryerjen e procedurave për marrjen e evidencës së nevojshme rreth 
shumave dhe informacioneve që jepen në pasqyrat financiare. Procedurat e 
zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, ku përfshihet Identifikojmë dhe 
vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale në pasqyrat financiare, cili vjen nga 
mashtrimi apo nga gabimi, do të hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 
që ju përgjigjen këtyre rreziqeve dhe do të sigurojmë evidencën e auditimit, 
të mjaftueshme dhe të përshtatshme, për të dhënë një bazë për opinionin tonë. 
Rreziku i mos zbulimit të një anomalie materiale që rrjedh nga mashtrimi është 
më i lartë se rreziku i një anomalie që rrjedh nga gabimi, pasi mashtrimi mund 
të përfshijë fshehjen, falsifikimin, mungesat e qëllimshme, keq paraqitjet, ose 
shmangiet e kontrollit të brendshëm.

•	 Sigurojmë njohjen për kontrollin e brendshëm që lidhet me auditimin, me 
qëllim që të hartojmë procedurat e auditimit të përshtatshme për rrethanat, 
por jo për qëllime të shprehjes së një opinioni mbi efektivitetin e kontrollit të 
brendshëm të entitetit8. Megjithatë, ne do të komunikojmë me ju me shkrim, 
për ndonjë mangësi të konsiderueshme në kontrollin e brendshëm që lidhet me 
auditimin e pasqyrave financiare, të cilat i kemi identifikuar gjatë auditimit.

•	 Një auditim përfshin gjithashtu, Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave 
kontabël të përdorura dhe arsyeshmërisë së çmuarjeve kontabël, si dhe 
informacionet përkatëse shpjeguese, të bëra nga drejtimi dhe paraqitjen e 
përgjithshme të pasqyrave financiare.

•	 Konkludojmë mbi përshtatshmërinë e përdorimit nga drejtimi të bazës kontabël 
të vijimësisë dhe, bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, do të vlerësojmë, 
nëse ka ndonjë pasiguri materiale për ngjarjet ose kushte, e cila mund të hedhë 
dyshime të mëdha në lidhje me aftësitë e shoqërisë tregtare për të vazhduar 
aktivitetin në vijimësi. Nëse ne arrijmë në përfundimin se ka një pasiguri 
materiale të madhe, jemi të detyruar të tërheqim vëmendjen në raportin tonë të 
audituesit për informacionet përkatëse shpjeguese në pasqyrat financiare, ose 
nëse këto informacione nuk janë të mjaftueshme, për të modifikuar opinionin 

8  Kjo fjali do të modifikohet, sipas rastit, kur audituesi ka edhe përgjegjësi të lëshojë një 
opinion mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm në lidhje me auditimin e pasqyrave 
financiare.
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tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencën e auditimit të siguruar deri në 
datën e raportit të audituesit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet e ardhshme mund 
të bëjnë që shoqëria të mos e vijojë në vazhdimësi aktivitetin e saj. 

•	 Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave 
financiare, përfshirë informacionet shpjeguese dhe, nëse pasqyrat financiare 
paraqesin transaksionet dhe ngjarjet bazë në një mënyre të atillë që arrihet 
paraqitja e drejtë.

Si rrjedhojë e kufizimeve të vetvetishme të një auditimi, së bashku me kufizimet e 
vetvetishme të kontrollit të brendshëm, ekziston një rrezik i pashmangshëm që disa 
nga anomalitë materiale të mbeten të pazbuluara, edhe pse auditimi është planifikuar 
siç duhet dhe kryer në përputhje me SNA-të. 

[Përgjegjësitë e drejtimit dhe identifikimi i kuadrit të zbatueshëm të raportimit 
financiar (për qëllime të këtij shembulli supozohet se audituesi nuk i ka të përcaktuara 
këto përgjegjësi me ligji ose rregulla, dhe prandaj do të zbatohen përshkrimet në 
paragrafin 6(b) të këtij SNA-je).]

Auditimi ynë do të kryhet bazuar në faktin që [drejtimi dhe, kur është e përshtatshme, 
personat e ngarkuar me qeverisjen]9 pranojnë dhe kuptojnë se kanë përgjegjësi:

(a)  Për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në pajtim me 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar; 10

(b)  Për kontrollet e brendshme të atilla që [drejtimi] i konsideron të nevojshme për 
të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare pa anomali materiale nga 
mashtrimi apo gabimi; dhe

(c)  T’i japin audituesit11:

(i)  Të drejtën e hyrjes në të gjitha informacionet për të cilat [drejtimi] ka 
dijeni se janë të nevojshme për përgatitjen e pasqyrave financiare, siç janë 
regjistrimet, dokumentacioni dhe çështje të tjera;

(ii)  Informacion shtesë, të cilin audituesi mund ta kërkojë nga [drejtimi] për 
qëllime të auditimit; dhe

(iii)  Të drejtën e komunikimit pa kufizim me personat brenda entitetit nga të 
cilët audituesi e gjykon të nevojshme për të marrë evidencë auditimi.

Si pjesë përbërëse e procesit të auditimit, ne kërkojmë [nga drejtimi dhe, kur është 
e përshtatshme, edhe nga personat e ngarkuar me qeverisjen] që të marrim prej tyre 

9  Përdoret terminologjia e përshtatshme sipas rrethanave.
10  Ose, nëse është e përshtatshme, “Për përgatitjen e pasqyrave financiare që japin një pamje të 

vërtetë dhe të drejtë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar”.
11  Për shembuj të çështjeve të tjera që mund të përfshihen, të cilat lidhen me përgjegjësitë e 

drejtimit shiko paragrafin A23.
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konfirmime me shkrim lidhur me deklarimet me gojë që do të na bëhen në lidhje me 
auditimin.

Shpresojmë që gjatë auditimit të kemi bashkëpunim të plotë me personelin tuaj.

[Informacione të tjera të nevojshme]

[Përfshihen informacione shtesë, të tilla si marrëveshjet për honorarët e pagesave, 
për faturimet dhe kushte të tjera specifike, sipas rastit].

[Raportimi]

[Përfshihen referencat e përshtatshme lidhur me formën dhe përmbajtjen e pritshme 
të raportit të audituesit, përfshirë, nëse është rasti, raportimin mbi informacionet e 
tjera në pajtim me SNA 720 (i rishikuar)].

Forma dhe përmbajtja e raportit tonë mund të ndryshohet në varësi të gjetjeve të 
auditimit.

Ju lutemi firmoseni dhe na dërgoni kopjen që i bashkëngjitet kësaj letre, për të treguar 
pranimin nga ana juaj, dhe rënien dakord për auditimin e pasqyrave financiare, ku 
përfshihen përgjegjësitë tona reciproke.

XYZ & Co.

Pranuar dhe rënë dakord në emër të Shoqërisë ABC nga

(firmosur)

…………………

Emri dhe Titulli

Data
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SNA 220, Kontrolli i cilësisë për një auditim të pasqyrave financiare

Kërkesat
Performanca e angazhimit

Rishikimi i kontrollit të cilësisë së angazhimit

...

20.  Rishikuesi për kontrollin e cilësisë së angazhimit duhet të kryejë një vlerësim 
objektiv të gjykimeve të rëndësishme të bëra nga grupi i angazhimit, dhe të 
konkluzioneve të arritura në formulimin e raportit të audituesit. Ky vlerësim 
duhet të përfshijë:
(a)  Diskutimin e çështjeve të rëndësishme me ortakun e angazhimit;
(b)  Rishikimin e pasqyrave financiare dhe të raportit të propozuar të audituesit;
(c)  Rishikimin e dokumentimit të përzgjedhur të auditimit në lidhje me 

gjykimet e rëndësishme të kryera nga grupi i angazhimit dhe konkluzionet 
e arritura; dhe

(d)  Vlerësimin e konkluzioneve të arritura në formulimin e raportit të 
audituesit dhe konfirmimin e përshtatshmërisë së raportit të audituesit të 
propozuar. (Ref. A26-A27a, A29-A31)

...

Zbatimi dhe Materiale të tjera shpjeguese
Performanca e angazhimit

Rishikimi për kontrollin e cilësisë së angazhimit
...
Natyra, Afatet dhe Shtrirja e Rishikimit të Kontrollit të Cilësisë së Angazhimit (Ref: 
Para. 20)
A27a. Kur zbatohet SNA 70112, konkluzionet e arritura nga grupi i angazhimit në 

formulimin e raportit të audituesit, do të përfshijnë:
•	 Çështjet kryesore të auditimit që duhet të përfshihen në raportin e audituesit;
•	 Çështjet kryesore të auditimit që nuk duhet të komunikohen në raportin e 

audituesit, në përputhje me paragrafin 14 të SNA 701, nëse ka; dhe
•	 Kur është rasti, në varësi të fakteve dhe rrethanave të entitetit dhe auditimit, 

faktin që nuk ka çështje kryesore të auditimit për t`u komunikuar në raportin 
e audituesit.

Përveç kësaj, rishikimi i raportit të audituesit që propozohet, në pajtim me paragrafin 
20(b), përfshin edhe vlerësimin e formulimit që propozohet të përfshihet në seksionin 
e çështjeve kryesore të auditimit.13

12  SNA 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit të Pavarur
13  Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A28 

dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.
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SNA 230, Dokumentimi i Auditimit
Shënim: Kur SNA – të u qartësuan, të gjitha kishin të njëjtën datë të hyrjes në fuqi. 
Tani që disa SNA (Standarde të auditimit për raportimin, të reja ose të rishikuara) 
kanë datë të ndryshme të hyrjes në fuqi, në shtojcën e SNA 230 duhet të fshihet fraza 
“në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare të periudhave që fillojnë me datën 15 
Dhjetor 2009 e më pas....”. 

Zbatimi dhe Materiali të tjera shpjeguese
Dokumentimi i Procedurave të Auditimit të Kryera dhe Evidencës së Auditimit 
të Siguruar

Forma, Përmbajtja dhe Shtrirja e Dokumentimit të Auditimit

Dokumentimi i Çështjeve të Konsiderueshme dhe Gjykimeve të Rëndësishme 
Profesionale Përkatëse (Ref: Para. 8(c)) 

A10.  Disa shembuj të rrethanave ku, në përputhje me paragrafin 8, duhet të përgatitet 
dokumentacioni i auditimit lidhur me përdorimin e gjykimeve profesionale, 
kur çështja dhe gjykimet janë të konsiderueshme përfshijnë:

 ...

•	 Kur zbatohet SNA 70114 audituesi përcakton çështjet kryesore të auditimit 
ose që nuk ka asnjë çështje kryesore të auditimit për t`u komunikuar.  

Shtojca
(Ref. Para: 1)

Kërkesa dhe Udhëzime Specifike të Dokumentimit të Auditimit në SNA-të e 
Tjera

Kjo shtojcë identifikon paragrafët në SNA-të e tjera që përmbajnë kërkesa të veçanta 
për dokumentimin. Kjo listë nuk zëvendëson marrjen në konsideratë të kërkesave dhe 
zbatimet përkatëse e materialet e tjera shpjeguese në SNA-të.

...

•	 SNA 610, (i rishikuar 2013), Përdorimi i punës së audituesve të brendshëm – 
paragrafët 36-37.

•	 SNA 720, (i rishikuar), Përgjegjësitë e audituesit në lidhje me informacionet e 
tjera – paragrafi 25.

14  SNA 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit të Pavarur
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SNA 240, Përgjegjësitë e audituesit lidhur me mashtrimin në një 
auditim të pasqyrave financiare

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
...

Karakteristikat e Mashtrimit (Ref: Para. 3)

A4.  Raportimi financiar mashtrues shpesh lidhet me anashkalimin e kontrolleve 
nga ana e drejtimit që në pamje të jashtme duken se funksionojnë në mënyrë 
efektive. Mashtrimi mund të jetë pasojë e anashkalimit të kontrolleve nga ana 
e drejtimit nëpërmjet përdorimit të qëllimshëm të teknikave të mëposhtme: 

•	 Regjistrime fiktive të të dhënave në ditar, veçanërisht pranë mbylljes së 
një ushtrimi kontabël, për të manipuluar rezultatin operacional ose për 
qëllime të tjera.

•	 Ndryshimi i pajustifikuar i supozimeve të bëra apo i gjykimeve të dhëna 
që janë përdorur në çmuarjen e tepricave të llogarive.

•	 Lënia jashtë, përshpejtimi apo shtyrja e kontabilizimit në pasqyrat 
financiare të ngjarjeve dhe transaksioneve që kanë ndodhur gjatë ushtrimit 
që raportohet.

•	 Lënia jashtë, fshehja, ose keq paraqitja e informacioneve të kërkuara 
nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar, ose i informacioneve të 
nevojshme për të arritur paraqitjen e drejtë.

•	 Fshehja ose mosparaqitja e fakteve që mund të ndikojnë në shumat e 
regjistruara në pasqyrat financiare.

•	 Përfshirja në transaksione komplekse që janë strukturuar për të keq-
paraqitur gjendjen financiare ose rezultatin financiar të entitetit. 

•	 Ndryshimi i regjistrimeve dhe kushteve në lidhje me transaksione të 
rëndësishme dhe të pazakonshme.

...

Diskutimi mes Anëtarëve të Grupit të Angazhimit (Ref: Para. 15)

...

A11.  Diskutimi mund të përfshijë çështje të tilla si:

•	 Shkëmbimi i ideve midis anëtarëve të grupit të angazhimit rreth mënyrës 
se si dhe ku ata besojnë se pasqyrat financiare të entitetit (përfshirë 
pasqyrat e veçanta dhe informacionet shpjeguese) mund të ekspozohen 
ndaj anomalive materiale për shkak të mashtrimit, se si drejtimi mund të 
përgatisë dhe të fshehë raportime financiare mashtruese dhe se si mund të 
keqpërdoren aktivet e entitetit.
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•	 Merren në konsideratë rrethanat që mund të jenë tregues të manipulimit 
të të ardhurave dhe të praktikave që mund të ndiqen nga drejtimi për të 
manipuluar të ardhurat që mund të rezultojnë në raportime financiare 
mashtruese.

•	 Merren në konsideratë rreziqet e paraqitjes nga drejtimi të informacioneve 
shpjeguese në një mënyrë të atillë që të fshihet kuptimi real i çështjeve 
të shpjeguara (për shembull, duke përfshirë më shumë se sa duhet 
informacione jo-materiale ose duke përdorur një gjuhë të paqartë dhe të 
dykuptimtë).

•	 Merren në konsideratë faktorët e njohur, të jashtëm dhe të brendshëm, 
nën ndikimin e të cilëve është entiteti, të cilët mund të krijojnë nxitje dhe 
të ushtrojnë presione ndaj drejtimit dhe ndaj të tjerëve për të mashtruar, 
mund të krijojnë mundësi për mashtrim, dhe janë tregues të një kulture 
apo mjedisi që i jep shkas drejtimit dhe të tjerëve të mendojnë kryerjen e 
mashtrimit.

•	 Merren në konsideratë mundësitë e përfshirjes së drejtimit në mbikëqyrjen 
e punonjësve që kanë të drejtë hyrje në paratë ose aktive të tjera të 
predispozuara ndaj vjedhjes.

•	 Merret në konsideratë çdo ndryshim i pazakonshëm ose i pashpjegueshëm 
në sjelljen ose stilin e jetës së drejtimit apo punonjësve, që ka tërhequr 
vëmendjen e grupit të angazhimit.

•	 Theksohet rëndësia e mbajtjes së një gjendjeje mendore të duhur gjatë 
gjithë auditimit përsa i përket mundësisë së anomalive materiale për 
shkak të mashtrimit.

•	 Merret në konsideratë natyra e rrethanave që, nëse ndeshen, mund të jenë 
tregues se mashtrimi është i mundshëm.

•	 Merret në konsideratë se çfarë elementi paparashikueshmërie mund të 
përfshihet në përcaktimin e natyrës, afateve dhe shtrirjes së procedurave 
të auditimit.

•	 Merren në konsideratë ato procedura auditimi që mund të jenë të 
përshtatshme në përgjigje të rrezikut të ekspozimit të pasqyrave financiare 
ndaj anomalive materiale për shkak të mashtrimit, si dhe, gjithashtu, 
merren në konsideratë disa procedura të auditimit që janë më efiçente se 
të tjerat.

•	 Merret në konsideratë çdo pretendim për mashtrim për të cilin audituesi 
ka marrë dijeni; dhe

•	 Merret në konsideratë rreziku i anashkalimit të kontrolleve nga ana e 
drejtimit.
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SNA 300, Planifikimi i një auditimi të pasqyrave financiare

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
...

Veprimtaritë e planifikimit

...

Plani i auditimit (Ref: Para. 9)

A12a. Përcaktimi i natyrës, afateve dhe shtrirjes se procedurave të planifikuara të 
vlerësimit të rrezikut, dhe procedurave të mëtejshme të auditimit, për shkak se 
lidhja e tyre me informacionet shpjeguese është e rëndësishme në dritën si të 
gamës së gjerë të informacionit, ashtu edhe të nivelit të detajeve që mund të 
përfshihen në këto informacione shpjeguese. Për me tepër, disa informacione 
shpjeguese mund të kenë përmbajtje që nuk është marrë nga librat kontabël të 
përgjithshëm dhe ndihmës, të cilat kanë ndikim në rreziqet e vlerësuara dhe në 
natyrën, afatet dhe shtrirjen e procedurave të auditimit që duhen kryer për t`i 
adresuar ato15.

A 12b. Marrja në konsideratë e informacioneve shpjeguese qysh herët gjatë auditimit, 
e ndihmon audituesin t`i kushtojë vëmendjen e duhur kohës së mjaftueshme 
të planifikuar për adresimin e informacioneve shpjeguese në të njëjtën mënyrë 
sikurse adresohen edhe klasat e transaksioneve, ngjarjet dhe tepricat e llogarive. 
Një konsiderim i drejtë, gjithashtu mund të ndihmojë audituesin të përcaktojë 
efektet në auditim të:

•	 Informacioneve shpjeguese të rëndësishëm të reja ose të rishikuara, të 
kërkuara si rrjedhojë e ndryshimeve në mjedisin, kushtet financiare ose 
veprimtaritë e entitetit (për shembull një ndryshim në identifikimin e 
kërkuar të segmenteve dhe të raportimit të informacioneve të segmentuara 
që rrjedhin nga një kombinim biznesi i rëndësishëm);

•	 Informacioneve shpjeguese të rëndësishëm të reja ose të rishikuara, qëe 
rrjedhin nga ndryshimet në kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar.

•	 Nevojës për të përfshirë një ekspert të audituesit për të ndihmuar me 
procedurat e auditimit që lidhen me disa informacione shpjeguese të 
caktuara (për shembull, informacionet shpjeguese që lidhen me detyrimet 
për pensionet ose detyrimet e përfitimeve nga dalja në pension); dhe

•	 Çështjet që lidhen me informacionet shpjeguese që audituesi mund t`i 
diskutojë me personat e ngarkuar me qeverisjen.16

15  Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A13 
dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.

16  SNA 260 (i rishikuar), Komunikimi me personat e ngarkuar me qeverisjen, paragrafi A12
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Shtojcë 

(Ref: Para. 7 – 8, A8 – A11)

Konsiderata në Hartimin e Strategjisë së Përgjithshme të Auditimit 
Kjo shtojcë jep shembuj të çështjeve që audituesi mund të marrë në konsideratë 
kur harton strategjinë e përgjithshme të auditimit. Shumë nga këto çështje do të 
influencojnë edhe planin e detajuar të audituesit. Shembujt e dhënë mbulojnë një 
fushë të gjerë të çështjeve që zbatohen në shumë angazhime. Ndërsa disa nga çështjet 
të përmendura më poshtë mund të kërkohen nga SNA-të e tjera, jo të gjitha ato janë të 
përshtatshme për çdo angazhim auditimi dhe lista nuk është medoemos e plotë.

Karakteristika të angazhimit

...

Objektivat e Raportimit, Afati i Auditimit, dhe Natyra e Komunikimeve 

....

Faktorët e Rëndësishëm, Aktivitetet e Angazhimit Paraprak, dhe Njohuritë e 
Fituara në Angazhimet e Tjera

•	 Përcaktimi i materialitetit në përputhje me SNA 32017 dhe, kurdoherë që është i 
zbatueshëm:

o Përcaktimi i materialitetit të entiteteve të kontrolluara dhe komunikimi me 
audituesit e këtyre entiteteve në përputhje me SNA 600.18

o Identifikimi paraprak i elementëve të rëndësishëm dhe materialitetit të klasave 
të transaksioneve, tepricave në llogari dhe informacioneve shpjeguese të dhëna. 

•	 Identifikimi paraprak i fushave ku mund të ketë një rrezik më të lartë të 
anomalisë materiale.

•	 Impakti i rrezikut të vlerësuar të anomalisë materiale në nivel të përgjithshëm 
të pasqyrës financiare mbi drejtimin, mbikëqyrjen dhe rishikimin.

•	 Mënyrën sipas të cilës audituesi thekson tek anëtarët e grupit të angazhimit 
nevojën për të patur një qëndrim dyshues ndaj çështjeve dhe për të shprehur 
skepticizëm profesional në mbledhjen dhe vlerësimin e evidencës së auditimit. 

•	 Rezultatet e auditimeve të mëparshëm që kishin të bënin me vlerësimin e 
efektivitetit të funksionimit të kontrollit të brendshëm, duke përshirë natyrën e 
mungesave të identifikuara.

17  SNA 320, Materialiteti në Planifikimin dhe në Kryerjen e një Auditimi 
18  SNA 600, Konsiderata të Veçanta – Auditimi i Pasqyrave Financiare të Grupit (Duke Përfshirë 

Punën e Audituesit të Entitetit të Kontrolluar), paragrafët 21 -23, dhe 40 (c)
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•	 Diskutimi i çështjeve që mund të ndikojnë në auditim me personelin përgjegjës 
për kryerjen e shërbimeve të tjera për entitetin.

•	 Evidencë që tregon për angazhimin e drejtimit për ndërtimin, zbatimin dhe 
mbajtjen e një kontrolli të brendshëm të fortë, duke përfshirë evidencën e 
dokumentimit të duhur të këtij kontrolli të brendshëm.

•	 Ndryshimet ne kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar, siç janë ndryshimet 
në standardet e kontabilitetit, të cilat mund të përfshijnë informacione 
shpjeguese të rëndësishëm të reja, ose të rishikuara

•	 Volumi i transaksioneve, i cili mund të përcaktojë nëse për audituesin është më 
efeciente të mbështetet në kontrollin e brendshëm.

•	 Rëndësia që i jepet kontrollit të brendshëm në të gjithë entitetin për një veprim 
të suksesshëm të biznesit.

•	 Proceset qe zbaton drejtimi për të identifikuar dhe përgatitur informacionet 
shpjeguese të kërkuara nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar, përfshirë 
informacionet shpjeguese qëe përmbajnë të dhëna të marra jashtë librave 
kontabël të përgjithshëm dhe ndihmës.

•	 Zhvillime të rëndësishme të biznesit që ndikojnë tek entiteti, duke përfshirë 
ndryshimet në teknologjinë e informacionit dhe në proceset e biznesit, 
ndryshimet në drejtimin e lartë, blerjet, shkrirjet dhe shitjet.

•	 Zhvillime të rëndësishme të sektorit të ekonomisë të tilla si ndryshimet në 
rregulloret e sektorit dhe kërkesat e reja të raportimit.

•	 Ndryshimet e rëndësishme në kuadrin e raportimit financiar, të tilla si 
ndryshimet në standardet e kontabilitetit.

•	 Zhvillime të tjera të rëndësishme, të tilla si ndryshimet në mjedisin ligjor që 
ndikojnë tek entiteti.
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SNA 315, Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve të anomalisë materiale 
nëpërmjet njohjes së entitetit dhe mjedisit të tij

Kërkesat
Kontrolli i Brendshëm i Entitetit

...

Elementët Përbërës të Kontrollit të Brendshëm 

Mjedisi i Kontrollit

...

Sistemi i Informacionit, përfshirë Proceset Përkatëse të Veprimtarisë, që lidhen me 
Raportimin Financiar dhe Komunikimin 

18.  Audituesi duhet të arrijë të njohë sistemin e informacionit, së bashku me 
proceset përkatëse të veprimtarisë, që kanë të bëjnë me raportimin financiar, 
ku përfshihen fushat e mëposhtme: (Ref: Para. A89-A89a) 

(a)  Klasat e transaksioneve që marrin pjesë në veprimtarinë e entitetit, të cilat 
janë të rëndësishme për pasqyrat financiare; 

(b)  Procedurat, qoftë për sistemet e teknologjisë dhe informacionit (TI) ashtu 
edhe për ato manuale, sipas të cilave transaksionet iniciohen, regjistrohen, 
përpunohen, korrigjohen sipas rastit, transferohen në librin e madh dhe 
raportohen në pasqyrat financiare; 

(c)  Regjistrimet përkatëse kontabël, informacioni mbështetës dhe llogaritë 
specifike në pasqyrat financiare, që janë përdorur për të iniciuar, regjistruar, 
përpunuar dhe raportuar transaksionet; kjo përfshin edhe korrigjimin e 
informacionit të pasaktë dhe se si informacioni është transferuar në librin 
e madh. Regjistrimet mund të jenë në formë elektronike ose manuale; 

(d)  Mënyra me të cilën sistemi i informacionit, përveç klasave të 
transaksioneve, evidenton ngjarjet dhe kushtet, që janë të rëndësishme 
për pasqyrat financiare; 

(e)  Procesi i raportimit financiar i përdorur për të përgatitur pasqyrat financiare, 
duke përfshirë çmuarjet kontabël të rëndësishme dhe informacionet që duhet 
të jepen; dhe

(f)  Kontrollet që monitorojnë artikujt kontabël, duke përfshirë artikujt 
kontabël jo standard të përdorur për të regjistruar transaksionet e 
pazakonta, jo periodike ose regjistrimet rregulluese. (Ref: Para. A90–A93)

 Kjo njohje e sistemeve të informacionit që lidhen me raportimin financiar do 
të përfshijë edhe aspektet e sistemeve qëe kanë të bëjnë me informacionin e 
shpjeguar në pasqyrat financiare, i cili nuk është marrë nga librat kontabël të 
përgjithshëm dhe ndihmës.
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...

Identifikimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalisë Materiale 

...

26. Për këtë qëllim, audituesi duhet: 

(a)  Të identifikojë rreziqet gjatë gjithë procesit të njohjes së entitetit dhe të 
mjedisit të tij, përfshirë kontrollet përkatëse që lidhen me rreziqet, dhe të 
shqyrtojë klasat e transaksioneve, tepricat e llogarive dhe informacionet e 
tjera (përfshirë aspektet sasiore dhe cilësore të këtyre informacioneve) në 
pasqyrat financiare; (Ref: Para. A114–A115)

(b)  Të çmojë rreziqet e identifikuara, dhe vlerësojë nëse këto rreziqe janë të 
përhapura në pasqyrat financiare si një e tërë dhe mundësisht ndikojnë në 
shumë pohime; 

(c)  Të krijojë lidhjen midis rreziqeve të identifikuara dhe asaj ç’ka mund 
të jetë gabim në nivel pohimi, duke marrë në konsideratë kontrollet e 
përshtatshme që audituesi synon që të testojë; dhe (Ref: Para. A116–
A118)

(d)  Të vlerësojë mundësinë që anomalia të ndodhë, përfshirë anomalitë e 
shumëfishta, dhe nëse anomalia e mundshme është e një madhësie të tillë 
që mund të çojë në anomali materiale. (Ref: Para. A131a) 

...

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
Procedurat e Vlerësimit të Rrezikut dhe Aktivitetet Përkatëse (Ref: Para. 5)

A1. Njohja e entitetit dhe mjedisit të tij, përfshirë edhe kontrollin e brendshëm 
të entitetit (referuar tani e në vijim si “njohja e entitetit”), është një proces i 
vazhdueshëm dhe dinamik i mbledhjes, azhornimit dhe i analizës që ndodh gjatë 
gjithë auditimit. Njohja e entitetit përbën një kuadër referimi që i jep mundësi 
audituesit të planifikojë auditimin dhe të ushtrojë gjykimin e tij profesional, si 
për shembull, në rastet kur audituesi merret me aspektet e mëposhtme:

•	 Vlerësimin e rreziqeve të anomalisë materiale në pasqyrat financiare;

•	 Përcaktimin e materialitetit në përputhje me SNA 32019; 

•	 Kujdesin e treguar në zgjedhjen dhe në zbatimin e duhur të politikave 
kontabël si dhe në mjaftueshmërinë e dhënies së informacioneve në pasqyrat 
financiare; 

•	 Identifikimin e zonave, që lidhen me shumat ose informacionet 
shpjeguese në pasqyrat financiare, ku ka nevojë të bëhet një auditim i 

19  SNA 320, Materialiteti në Planifikimin dhe në Kryerjen e një Auditimi
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veçantë, për shembull, transaksionet me palët e lidhura, përdorimi i duhur 
nga vlerësimi nga drejtimi i aftësisë së entitetit për të vijuar veprimtarinë, 
hipotezës të vijimësisë ose  kur bëhet shqyrtimi i qëllimit të transaksioneve 
të biznesit; 

•	 Bërja e parashikimeve me qëllim përdorimin e tyre kur kryhen procedurat 
analitike; 

•	 Reagimet ndaj vlerësimit të rreziqeve të anomalisë materiale, përfshirë, 
përcaktimin dhe kryerjen e procedurave të mëtejshme të auditimit për të 
siguruar evidencë të mjaftueshme dhe të përshtatshme auditimi; dhe 

•	 Vlerësimin e mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë së evidencës së auditimit 
të siguruar, siç është përshtatshmëria e hipotezave ashtu edhe e deklarimeve 
të drejtimit të bëra me gojë dhe me shkrim.

...

Informacioni i Marrë gjatë Periudhave të Mëparshme (Ref: Para. 9)

(A19). Eksperienca e mëparshme e audituesit me entitetin dhe procedurat e auditimit të 
kryera gjatë auditimeve të mëparshme mund t’i sigurojnë audituesit informacion 
për çështje të tilla si: 

•	 Anomalitë e ndodhura në të kaluarën dhe për faktin nëse ato janë 
korrigjuar ose jo në kohë. 

•	 Natyrën e entitetit dhe mjedisin e tij, si edhe kontrollin e brendshëm të 
entitetit (duke përfshirë mangësitë në kontrollin e brendshëm). 

•	 Ndryshimet e rëndësishme që mund të kenë ndodhur brenda entitetit 
ose në operacionet e tij që nga periudha e mëparshme financiare, ç’ka 
mund ta ndihmojë audituesin që të arrijë të njohë entitetin siç duhet për të 
identifikuar dhe vlerësuar rreziqet e anomalisë materiale. 

•	 Ato lloje të veçanta të transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera ose ato teprica 
llogarish (dhe informacionet shpjeguese përkatëse), ku audituesi ka 
hasur vështirësi në kryerjen e procedurave të nevojshme të auditimit, për 
shembull, për shkak të kompleksitetit të tyre.

Diskutime midis anëtarëve të Grupit të Angazhimit (Ref: Para.10)

...

A21a. Si pjesë e diskutimeve brenda grupit të angazhimit të kërkuara nga paragrafi 
10, vlerësimi i informacioneve shpjeguese që kërkohet të jepen sipas kuadrit 
të zbatueshëm të raportimit financiar, ndihmon për të identifikuar herët gjatë 
auditimit, zonat ku mund të ketë rrezik të anomalisë materiale në lidhje me 
informacionet shpjeguese. Shembuj të çështjeve që mund të diskutohen nga 
grupi i angazhimit do të ishin:
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•	 Ndryshimet në kërkesat e raportimit financiar që mund të çojnë në dhënie 
informacionesh shpjeguese të reja ose të rishikuara;

•	 Ndryshimet në mjedisin, në kushtet financiare ose aktivitetet e entitetit 
që mund të çojnë në dhënie informacionesh shpjeguese të reja ose të 
rishikuara të konsiderueshme, për shembull një kombinim biznesi i 
rëndësishëm, i kryer gjatë periudhës së auditimit;

•	 Informacione shpjeguese për të cilat në të kaluarën ka qenë e vështirë të 
merrej evidenca e nevojshme e auditimit;

•	 Informacionet shpjeguese për çështjet komplekse, përfshirë ato 
që përmbajnë gjykime të konsiderueshme të drejtimit, për llojet e 
informacioneve shpjeguese që duhet të jepen. 20

...

Njohja e Kërkuar për Entitetin dhe Mjedisin e tij, duke Përfshirë Kontrollin e 
Brendshëm të Entitetit 

Entiteti dhe Mjedisi i Tij 

Sektori i Ekonomisë, Faktorët Rregullatorë dhe Faktorët e Tjerë të Jashtëm (Ref: 
Para. 11(a)) 

...

Faktorët Rregullatorë

(A26)  Faktorët përkatës rregullatorë përfshijnë mjedisin rregullator. Mjedisi 
rregullator përmbledh midis të tjerash kuadrin e zbatueshëm të raportimit 
financiar dhe mjedisin ligjor dhe politik. Shembuj të çështjeve që audituesi 
mund të marrë në konsideratë përfshijnë:

•	 Parimet e kontabilitetit dhe praktikat specifike të sektorit të ekonomisë. 

•	 Kuadri rregullator për një sektor ekonomie të rregulluar, përfshirë kërkesat 
për informacionet shpjeguese. 

•	 Legjislacioni dhe rregulloret që ndikojnë në mënyrë të ndjeshme në 
funksionimin e entitetit, përfshirë aktivitetet e mbikëqyrjes direkte.

•	 Tatimi (i shoqërive tregtare dhe të tjera). 

•	 Politikat aktuale të qeverisë që ndikojnë në realizimin e biznesit të 
entiteteve siç mund të jenë politikat monetare, duke përfshirë kontrollin e 
kurseve të këmbimit, nxitjet fiskale ose financiare (për shembull, programet 
e ndihmave qeveritare) dhe tarifat ose politikat e kufizimeve tregtare. 

•	 Kërkesat mjedisore që ndikojnë industrinë dhe biznesin e entitetit. 

20  Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A22 
dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.
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...

Natyra e Entitetit (Ref: Para. 11(b))

(A30). Njohja e natyrës së entitetit i jep mundësi audituesit që të kuptojë çështje të 
tilla si: 

•	 Nëse entiteti ka një strukturë komplekse, për shembull, me filiale ose entitete 
të tjera të kontrolluara të vendosura në shumë vende. Strukturat komplekse 
shpesh paraqesin çështje që mund të bëhen shkas për rrezikun e anomalive 
materiale. Çështje të tilla mund të jetë fakti nëse emri i mirë, pjesëmarrja në 
sipërmarrjet e përbashkëta, investime ose entitete për qëllime të veçanta 
është llogaritur siç duhet dhe nëse janë dhënë informacionet e duhura 
shpjeguese për këto çështje nëe pasqyrat financiare. 

•	 Pronësia dhe marrëdhënia midis pronarëve dhe njerëzve ose entiteteve të 
tjerë. Kjo njohje ndihmon për të përcaktuar nëse transaksionet me palët e 
lidhura janë identifikuar në mënyrën e duhur dhe shpjeguar siç duhet në 
pasqyrat financiare. SNA 55021 vendos kërkesa dhe jep udhëzime përsa i 
takon kujdesit që duhet të tregojë audituesi në lidhje me palët e lidhura. 

(A31). Shembuj të çështjeve që audituesi mund të marrë në konsideratë gjatë njohjes 
së natyrës së entitetit përfshijnë: 

•	 Operacionet e biznesit, siç janë: 

...

•	 Investimet dhe aktivitetet investuese, siç janë: 

...

•	 Financimet dhe aktivitetet financuese, siç janë: 

...

•	 Praktikat e raportimit financiar, siç janë:

○ Parimet kontabël dhe praktikat specifike të sektorit të ekonomisë, 
përfshirë kategoritë klasat kryesore të transaksioneve, tepricat 
në llogari dhe informacionet përkatëse shpjeguese në pasqyrat 
financiare specifike të sektorit të ekonomisë (për shembull, huatë 
dhe investimet për bankat, ose kërkimi dhe zhvillimi për kompanitë 
farmaceutike). 

○ Praktikat e njohja e të ardhurave. 

○ Kontabiliteti me vlerën e çmuar drejt. 

○ Aktivet, detyrimet dhe transaksionet në monedhë të huaj. 

21  SNA 550, Palët e Lidhura
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○ Kontabiliteti i transaksioneve të jashtëzakonshme ose komplekse 
duke përfshirë ato në fusha të diskutueshme apo të reja (për shembull, 
kontabiliteti i kompensimit të bazuar në aksione). 

...

Elementët Përbërës të Kontrollit të Brendshëm –Mjedisi i Kontrollit (Ref: Para. 14)

...

Ndikimi i Mjedisit të Kontrollit në Vlerësimin e Rreziqeve të Anomalisë Materiale 

(A80). Disa elementë të mjedisit të kontrollit të entitetit kanë një ndikim depërtues 
në vlerësimin e rreziqeve të anomalisë materiale. Për shembull, ndërgjegjja 
e kontrollit në një entitet influencohet në mënyrë të ndjeshme nga personat 
e ngarkuar me qeverisjen, duke qënë se një nga rolet kryesore të tyre 
është që të kundër-balancojnë presionet që i bëhen drejtimit në lidhje me 
raportimin financiar, të cilat mund të lindin nga kërkesat e tregut ose skemat e 
shpërblimeve. Efektiviteti i mënyrës sesi është krijuar mjedisi i kontrollit për 
sa i përket pjesëmarrjes në të, të personave të ngarkuar me qeverisjen, ndikohet 
për pasojë nga çështje të tilla si: 

•	 Pavarësia nga drejtimi dhe aftësia e tyre për të vlerësuar veprimet e 
drejtimit. 

•	 Fakti nëse ata njohin dhe kuptojnë transaksionet e biznesit të entitetit. 

•	 Shkalla në të cilën ata vlerësojnë faktin nëse pasqyrat financiare janë 
përgatitur në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar, 
përfshirë nëse pasqyrat financiare kanë informacionet e duhura shpjeguese. 

...

Elementët Përbërës të Kontrollit të Brendshëm – Sistemi i Informacionit Përfshirë 
Proceset Përkatëse të Veprimtarisë, që Lidhen me Raportimin Financiar dhe 
Komunikimin 

Sistemi i Informacionit Përfshirë Proceset Përkatëse të Veprimtarisë që Lidhen me 
Raportimin Financiar (Ref: Para. 18)

...

A89a. Pasqyrat financiare mund të përmbajnë informacione të siguruara nga 
jashtë librave kontabël të përgjithshëm ose ndihmës. Shembuj të këtyre 
informacioneve mund të jenë:

•	 Informacionet e siguruara nga marrëveshjet e qirasë të shpjeguara 
në pasqyrat financiare, siç janë për shembull, opsionet e rinovimit ose 
pagesat e ardhshme të qirasë;

•	 Informacionet e shpjeguara në pasqyrat financiare, të cilat prodhohen nga 
sistemi i menaxhimit të rrezikut të entitetit;
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•	 Informacioni për vlerën e drejtë, që prodhohet nga ekspertët e drejtimit 
dhe që shpjegohet në pasqyrat financiare;

•	 Informacionet e shpjeguara në pasqyrat financiare, të cilat janë marrë nga 
modelet ose nga llogaritje të tjera të përdorura për të zhvilluar çmuarjet e 
njohura ose të shpjeguara në pasqyrat financiare, përfshirë informacionin 
në lidhje me të dhënat dhe supozimet bazë të përdorura ne këto modele, 
të tilla si:

o Supozimet e zhvilluara brenda entitetit, të cilat mund të kenë ndikim 
në jetën e dobishme të aktivit, ose

o Të dhëna të tilla si, nivelet e interesit që ndikohen nga faktorët jashtë 
kontrollit të entitetit.

•	 Informacionet e shpjeguara në pasqyrat financiare rreth analizave të 
ndjeshmërisë, që burojnë nga modelet financiare dhe demonstrojnë se 
drejtimi ka mbajtur parasysh supozime alternative.

•	 Informacionet e njohura ose të shpjeguara në pasqyrat financiare, të marra 
nga deklaratat dhe regjistrat tatimore të entitetit;

•	 Informacionet e shpjeguara në pasqyrat financiare që janë siguruar nga 
analizat e përgatitura për të mbështetur vlerësimet e drejtimit për aftësinë 
e entitetit për të vijuar veprimtarinë ne vijimësi, siç janë informacionet 
shpjeguese, nëse ka të tilla, lidhur me ngjarjet apo kushtet e identifikuara 
që mund të hedhin dyshime të mëdha mbi aftësinë e entitetit për të vijuar 
veprimtarinë.22

A89b. Njohja e sistemit të informacionit që lidhet me raportimin financiar, i kërkuar 
nga paragrafi 18 i këtij SNA-je (përfshirë njohjen e aspekteve përkatëse të këtij 
sistemi në lidhje me informacionet e shpjeguara në pasqyrat financiare, që janë 
nga brenda ose nga jashtë librave kontabël të përgjithshëm dhe ndihmës) është 
një çështje e gjykimit profesional të audituesit. Për shembull, disa shuma ose 
shpjegime në pasqyrat financiare të entitetit (siç janë informacionet shpjeguese 
për rrezikun e kreditimit, rrezikun e likuiditetit dhe rrezikun e tregut) mund 
të bazohen në informacionet e marra nga sistemi i menaxhimit të rrezikut të 
entitetit. Megjithatë, audituesi nuk kërkohet të njohë/kuptojë të gjithë aspektet 
e sistemit të menaxhimit të rrezikut, kështu që ai përdor gjykimin profesional 
kur përcakton njohjen e nevojshme.

...

Konsiderata të Veçanta për Entitetet e Vogla

(A93). Sistemi i informacionit dhe proceset përkatëse të veprimtarisë që lidhen me 
raportimin financiar në entitetet e vogla, përfshirë aspektet përkatëse të sistemit 

22  Shiko paragrafët 19-20 te SNA 570 (i rishikuar).
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që lidhen me Informacionet e shpjeguara në pasqyrat financiare të marra nga 
brenda ose jashtë librave kontabël të përgjithshëm dhe ndihmës, ka të ngjarë 
të jetë më pak i sofistikuar se në entitetet e mëdha, por roli i tij është njëlloj i 
rëndësishëm. Entitetet e vogla me përfshirje aktive të drejtimit mund të mos 
kenë nevojë për përshkrime të zgjeruara të procedurave kontabël, për regjistrime 
kontabël të sofistikuara, ose politika të shkruara. Prandaj njohja e sistemit të 
informacionit të entitetit që lidhet me raportimin financiar, është më i lehtë në 
entitetet e vogla, dhe mund të jetë më shumë e lidhur me kërkimin e informacionit 
sesa me rishikimin e dokumenteve. Gjithsesi, nevoja për të njohur proceset e 
veprimtarisë së entitetit mbetet e rëndësishme. 

...

A99a. Veprimtaritë e kontrollit që lidhen me auditimin mund të përfshijnë kontrollet 
e vendosura nga drejtimi që adresojnë rreziqet e anomalisë materiale që kanë 
të bejnë me informacionet shpjeguese të cilat nuk janë përgatitur në pajtim me 
kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar, përveç kontrolleve qeë adresojnë 
rreziqet që lidhen me tepricat e llogarive dhe transaksionet. Këto aktivitete 
kontrolli mund të lidhen me informacionin e përfshirë në pasqyrat financiare, i 
cili është siguruar nga jashtë librave kontabël të përgjithshëm dhe ndihmës.

...

Identifikimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalisë Materiale 

Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalisë Materiale në Nivel të Pasqyrave Financiare 
(Ref: Para. 25(a))

...

(A119). Rreziqet në nivel të pasqyrave financiare mund të shkaktohen në veçanti 
nga një mjedis kontrolli i mangët (edhe pse rreziqe të tillë mund të lidhen 
gjithashtu edhe me faktorë të tjerë, siç janë kushtet ekonomike në rënie). Për 
shembull, mangësi të tilla si mungesa e kompetencës së drejtimit, ose mungesa 
e mbikëqyrjes mbi përgatitjen e pasqyrave financiare, mund të ketë një efekt 
më të përhapur mbi pasqyrat financiare dhe mund të kërkojë një reagim më të 
përgjithshëm nga audituesi.

...

Përdorimi i Pohimeve 

(A123). Në paraqitjen e faktit që pasqyrat financiare janë në përputhje me kuadrin 
e zbatueshëm të raportimit financiar, drejtimi në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 
të nënkuptuar bën pohime në lidhje me njohjen, matjen, paraqitjen e klasave 
të transaksioneve dhe ngjarjeve, tepricave në llogari dhe informacioneve 
shpjeguese. in e dhënë për elementë të ndryshëm të pasqyrave financiare dhe 
shënimet përkatëse. 
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A123a. Audituesi mund të përdorë pohimet siç përshkruhet në paragrafin 124 (a) – (b) 
me poshtë ose mund t`i shprehë ato ndryshe, me kusht që të mbulohen të gjitha 
aspektet e përshkruara më poshtë. Për shembull, audituesi mund të zgjedhë 
të kombinojë pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve dhe 
informacioneve përkatëse shpjeguese, me pohimet rreth tepricave të llogarisë 
dhe shënimeve përkatëse shpjeguese.

Pohimet rreth klasave të transaksioneve, tepricave në llogari dhe informacioneve 
përkatëse shpjeguese.

...

(A124). Pohimet e përdorura nga audituesi kur merr parasysh llojet e ndryshme të 
anomalive potenciale që mund të ndodhin përfshihen në një nga tre kategoritë 
në vijim dhe mund të jenë në format e mëposhtme: 

(a) Pohime lidhur me klasat e transaksioneve dhe ngjarjeve dhe 
informacioneve përkatëse shpjeguese të periudhës në auditim: 

(i)  Ndodhja—transaksionet dhe ngjarjet që janë regjistruar ose janë 
shpjeguar, kanë ndodhur dhe i përkasin entitetit. 

(ii)  Plotësia—të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhej të ishin 
regjistruar janë regjistruar dhe të gjitha informacionet përkatëse 
shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare, janë 
përfshirë.

(iii)  Saktësia—shumat dhe të dhënat e tjera që kanë të bëjnë me 
transaksionet dhe ngjarjet e regjistruara janë regjistruar me saktësi 
dhe informacionet përkatëse shpjeguese janë matur dhe përshkruar 
në mënyrën e duhur.

(iv)  Paraqitja në periudhën e duhur (Cut-off) — transaksionet dhe 
ngjarjet janë regjistruar në periudhën e duhur kontabël. 

(v)  Klasifikimi—transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë 
kontabël të përshtatshme. 

(vi)  Paraqitja – transaksionet dhe ngjarjet janë bashkuar ose ndarë në 
mënyrën e duhur dhe përshkruar qartë, dhe informacionet përkatëse 
shpjeguese janë të përshtatshme dhe të kuptueshme në kontekstin e 
kërkesave të kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar.

(b) Pohime lidhur me tepricat e llogarive dhe informacionet përkatëse 
shpjeguese, në fund të periudhës: 

(i)  Ekzistenca—aktivet, detyrimet, dhe interesat mbi kapitalin 
ekzistojnë.

(ii)  Të drejtat dhe detyrimet—entiteti mban dhe kontrollon të drejtat mbi 
aktivet, dhe detyrimet i përkasin entitetit. 
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(iii)  Plotësia—të gjitha aktivet, detyrimet dhe interesat mbi kapitalin që 
duhej të ishin regjistruar janë regjistruar, dhe të gjitha informacionet 
përkatëse shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat 
financiare, janë përfshirë.

(iv)  Saktësia, vlerësimi dhe shpërndarja — aktivet, detyrimet, dhe 
interesat mbi kapitalin janë përfshirë në pasqyrat financiare me vlerat 
e duhura dhe veprimet rregulluese si rezultat i ndonjë vlerësimi apo 
shpërndarje, janë regjistruar siç duhet dhe informacionet përkatëse 
shpjeguese janë matur dhe përshkruar ne mënyrën e duhur.

(v)  Klasifikimi - aktivet, detyrimet, dhe interesat mbi kapitalin janë 
regjistruar në llogaritë e duhura kontabël.

(vi)  Paraqitja - aktivet, detyrimet, dhe interesat mbi kapitalin janë 
bashkuar ose ndarë në mënyrën e duhur, janë përshkruar qartë, dhe 
informacionet përkatëse shpjeguese janë të përshtatshme dhe të 
kuptueshme në kontekstin e kërkesave të kuadrit të zbatueshëm të 
raportimit financiar.

(c) Pohime lidhur me paraqitjen dhe informacionet e dhëna: 

(i)  Ndodhja dhe të drejtat e detyrimet—ngjarjet, transaksionet dhe 
çështjet e tjera për të cilat është dhënë informacion kanë ndodhur dhe 
i përkasin entitetit. 

 (ii) Plotësia—të gjitha informacionet që duhej të ishin përfshirë në 
pasqyrat financiare janë përfshirë në to. 

(iii) Klasifikimi dhe kuptueshmëria—informacioni financiar është 
paraqitur në mënyrën e duhur, dhe shënimet janë shprehur qartë. 

(iv) Saktësia dhe vlerësimi—informacioni financiar ashtu edhe 
informacioni tjetër është paraqitur në mënyrë të sinqertë dhe në 
shumat e duhura. 

Pohimet rreth informacioneve shpjeguese të tjera

A124a. Pohimet e përshkruara në paragrafët A124(a)-(b) më lart, të adoptuara si 
të përshtatshme, mund të përdoren nga audituesi kur ai konsideron llojet e 
ndryshme të anomalive potenciale që mund të ndodhin në informacionet 
shpjeguese, të cilat nuk janë të lidhura drejtpërdrejt me klasat e regjistruara 
të transaksioneve, ngjarjeve ose tepricave në llogari. Një shembull i këtij 
informacioni shpjegues mund të ishte rasti kur entiteti detyrohet të përshkruajë 
ekspozimin e tij ndaj rreziqeve që rrjedhin nga instrumentet financiare, 
përfshirë mënyrën se si rreziqet lindin, objektivat, politikat dhe proceset për 
menaxhimin e këtyre rreziqeve dhe metodat e përdorura për matjen e tyre.

(A125). Audituesi mund të përdorë pohimet ashtu siç ato janë paraqitur më sipër, ose t’i 
shprehë ndryshe, duke siguruar që të gjitha aspektet e mësipërme janë trajtuar. Për 
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shembull, audituesi mund të zgjedhë që të kombinojë pohimet për transaksionet 
dhe ngjarjet me pohimet për tepricat e llogarive. (lëvizur tek paragrafi 123 a)

...

Procesi i Identifikimit të Rreziqeve të Anomalisë Materiale (Ref: Para. 26(a))

(A127). Informacionet e mbledhura gjatë kryerjes së procedurave të vlerësimit 
të rrezikut, përfshirë evidencën e auditimit të marrë gjatë vlerësimit të 
ndërtimit dhe funksionimit të kontrolleve, përdoret si evidencë auditimi për 
të mbështetur vlerësimin e rrezikut. Vlerësimi i rrezikut përcakton natyrën, 
afatet dhe shtrirjen e procedurave të mëtejshme të auditimit që duhet të 
kryhen. Kur identifikon rreziqet e anomalisë materiale në pasqyrat financiare, 
audituesi ushtron skepticizmin profesional në pajtim me SNA 200 23

A128.  Shtojca 2 paraqet shembuj të kushteve dhe ngjarjeve që tregojnë për 
ekzistencën e rreziqeve të anomalisë materiale, përfshirë rreziqet e anomalisë 
materiale në lidhje me informacionet shpjeguese.

A128a.  Sikurse shpjegohet në SNA 320,24 materialiteti dhe rreziku i auditimit 
mbahen parasysh kur vlerësohen rreziqet e anomalisë materiale në klasat e 
transaksioneve, tepricat në llogari dhe informacionet shpjeguese. Përcaktimi 
i materialitetit nga audituesi është çështje e gjykimit profesional dhe ndikohet 
nga perceptimi i audituesit për nevojat që kanë për raportimin financiar, 
përdoruesit e pasqyrave financiare.25

A128b.  Shqyrtimi nga audituesi i informacioneve shpjeguese në pasqyrat financiare, 
kur ai identifikon rreziqet përfshin informacionet shpjeguese sasiore dhe 
cilësore, anomalitë e të cilëve mund të jenë materiale (d.m.th. në përgjithësi 
anomalitë konsiderohen materiale në se ato në mënyrë të arsyeshme mund 
të parashikohet të influencojnë veprimet ekonomike të përdoruesve të marra 
mbi bazën e pasqyrave financiare në tërësi). Në varësi nga rrethanat e entitetit 
dhe të angazhimit, shembuj të informacioneve shpjeguese që do të kenë 
aspekte cilësore dhe që mund të jenë të përshtatshëm për të vlerësuar rreziqet 
e anomalisë materiale, jepen në informacionet shpjeguese për:

•	 Likuiditetin dhe marrëveshjet e borxhit të një entiteti në vështirësi 
financiare;

•	 Ngjarjet ose rrethanat që kanë çuar në njohjen e një humbje nga 
zhvlerësimi;

•	 Burimet kryesore të çmuarjes së pasigurisë, përfshirë supozimet për të 
ardhmen;

23  SNA 200, Objektivat e përgjithshme të audituesit të pavarur dhe kryerja e një auditimi në 
pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, paragrafi 15

24  SNA 320, Materialiteti në planifikimin dhe në kryerjen e një Auditimi, paragrafi A1
25  SNA 320, paragrafi 4
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•	 Natyra e një ndryshimi në politikën kontabël dhe në informacionet e tjera 
shpjeguese që kërkohen nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar, 
kur për shembull, kërkesat e reja të raportimit financiar parashikohet të 
kenë ndikim të rëndësishëm në pozicionin financiar dhe performancën 
financiare të entitetit;

•	 Marrëveshjet e pagesave që bazohen në aksione, përfshirë informacionet 
rreth mënyrës së njohjes dhe përcaktimit të shumave dhe të informacioneve 
të tjera shpjeguese;

•	 Palët e lidhura dhe transaksionet me palët e lidhura.

Konsiderata të veçanta për entitetet më të vogla

A128c.  Dhënia e informacioneve shpjeguese në pasqyrat financiare të entiteteve të 
vogla mund të jetë më e kufizuar ose më pak komplekse (për shembull, disa 
kuadro të raportimit financiar lejojnë që entitetet më të vogla të japin më pak 
informacione shpjeguese në pasqyrat financiare. Megjithatë, kjo nuk e çliron 
audituesin nga përgjegjësia për të siguruar njohjen e entitetit dhe të mjedisit 
të tij, përfshirë kontrollin e brendshëm, përsa lidhet me informacionet 
shpjeguese.

…

Anomalitë materiale

A131a. Anomalitë potenciale në pasqyrat individuale dhe informacionet shpjeguese 
të tyre, mund të gjykohen materiale për shkak të madhësisë, natyrës ose 
rrethanave. (Ref: Para. 26(d))

Shtojca 2
(Ref: Para. A40, A128)

Kushtet dhe Ngjarjet që Mund të Tregojnë për Rreziqe të Anomalisë 
Materiale 
Më poshtë janë paraqitur shembuj të kushteve dhe ngjarjeve që mund të tregojnë 
ekzistencën e rreziqeve të anomalisë materiale në pasqyrat financiare. Këta shembuj 
mbulojnë një gamë të gjerë të kushteve dhe të ngjarjeve; megjithatë, jo të gjitha kushtet 
dhe ngjarjet janë të përshtatshme për çdo angazhim auditimi dhe lista e shembujve 
nuk është domosdoshmërisht e plotë. 

•	 Operacionet realizohen në rajone që janë ekonomikisht jo të qëndrueshme për 
shembull, vendet me zhvlerësim të ndjeshëm të monedhës apo ekonomitë me 
inflacion të lartë. 

•	 Operacionet janë të ekspozuara ndaj tregjeve të paqëndrueshëm (apo të 
ndryshueshëm) për shembull, tregtimet e marrëveshjeve të ardhshme. 
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•	 Operacionet që janë subjekt i një shkalle të lartë dhe komplekse të rregullimit. 

•	 Çështjet e vijimësisë dhe të likuiditetit, përfshirë humbjen e konsumatorëve të 
rëndësishëm. 

•	 Kufizime në disponueshmërinë e kapitalit dhe të kreditit. 

•	 Ndryshime në sektorin e ekonomisë ku vepron entiteti.

•	 Ndryshime në hallkat e furnizimeve. 

•	 Zhvillimi apo ofrimi i produkteve apo shërbimeve të reja, apo zhvendosja drejt 
linjave të reja të biznesit. 

•	 Zgjerimi në rajone të reja.

•	 Ndryshime në entitet të tilla si blerje të mëdha apo riorganizime ose ndonjë 
ngjarje tjetër e pazakontë. 

•	 Entitetet apo segmentet e biznesit ka të ngjarë të shiten. 

•	 Ekzistenca e aleancave komplekse apo sipërmarrjeve të përbashkëta (joint 
ventures).

•	 Përdorimi i financimeve jashtë-bilancit, entitetet për qëllime të veçanta, dhe 
marrëveshje të tjera komplekse të financimit. 

•	 Transaksione të rëndësishme me palët e lidhura. 

•	 Mungesa e personelit me aftësitë e duhura mbi raportimin kontabël dhe 
financiar. 

•	 Ndryshimet në personelin kryesor, përfshirë largimin e drejtuesve ekzekutivë 
kryesorë. 

•	 Dobësitë në kontrollin e brendshëm, veçanërisht ato që nuk janë trajtuar nga 
drejtimi. 

•	 Ekzistojnë incentiva që drejtimi dhe punonjësit të përfshihen në raportim 
financiar mashtrues.

•	 Jo koherenca midis strategjisë së sistemit TI të entitetit dhe strategjisë së 
biznesit të tij. 

•	 Ndryshime në mjedisin e sistemit TI. 

•	 Instalimi i sistemeve të reja të rëndësishme të TI që lidhen me raportimin 
financiar. 

•	 Investigimi i rezultateve operacionale apo financiare nga agjencitë rregullatore 
apo qeveritare. 

•	 Anomalitë e së kaluarës, historiku i gabimeve, apo rregullimet në fund të 
periudhës në një masë të konsiderueshme. 
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•	 Një masë e konsiderueshme e transaksioneve jo-rutinë apo jo-sistematike, 
përfshirë transaksionet midis kompanive dhe transaksionet e të ardhurave në 
vlera të mëdha në fund të periudhës. 

•	 Transaksionet e regjistruara bazuar në qëllimin e drejtimit për shembull, 
ri financimi i borxhit, aktivet për shitje dhe klasifikimi i letrave me vlerë të 
tregtueshme. 

•	 Zbatimi i deklarimeve të reja kontabël. 

•	 Përllogaritjet kontabël që përfshijnë procese komplekse. 

•	 Ngjarjet apo transaksionet që bazohen në pasigurinë e treguesve të rëndësishëm, 
përfshirë çmuarjet kontabël dhe informacionet përkatëse shpjeguese. 

•	 Lënia jashtë, ose fshehja e informacioneve të rëndësishme në informacionet 
shpjeguese.

•	 Paditë gjyqësore të pazgjidhura dhe detyrimet e kushtëzuara për shembull, 
garancitë e shitjeve, garancitë financiare dhe trajtimet e rregullimeve mjedisore. 
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SNA 320, Materialiteti në planifikimin dhe në kryerjen e një auditimi

Hyrje
...

Materialiteti në kontekstin e një auditimi

6. Në planifikimin e auditimit, audituesi gjykon në lidhje me madhësinë e 
anomalitë që do të quhen materiale. Ky gjykim përbën bazën për:
(a)  Përcaktimin e natyrës, afatit dhe shtrirjes së procedurave të vlerësimit të 

rrezikut;
(b)  Identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve të anomalisë materiale, dhe
(c)  Përcaktimin e natyrës, afatit dhe shtrirjes së procedurave të mëtejshme të 

auditimit.

 Materialiteti i përcaktuar gjatë planifikimit të auditimit nuk është medoemos 
një madhësi nën të cilën anomalitë e pakorrigjuara, individualisht apo në 
grup, gjithmonë do të vlerësohen si jo materiale. Rrethanat që lidhen me disa 
anomali mund të bëjnë që audituesi t’i vlerësojë ato si materiale edhe në qoftë 
se ato janë poshtë nivelit të materialitetit. Ndonëse Nuk është e mundur të 
hartohen praktike në përcaktimin e procedurave të auditimit për të zbuluar 
të gjitha anomalitë që mund të jenë materiale vetëm për shkak të natyrës së 
tyre. Megjithatë, vlerësimi i natyrës së anomalive potenciale në informacionet 
shpjeguese duhet për të hartuar procedurat e auditimit që adresojnë rreziqet 
e anomalisë materiale26 (21). Veç kësaj, kur vlerëson efektin në pasqyrat 
financiare të të gjitha anomalive të pakorrigjuara, audituesi shqyrton jo vetëm 
madhësinë, por edhe natyrën e anomalive të pakorrigjuara, dhe rrethanat e 
veçanta të ndodhjes së tyre, kur bën vlerësimin e efektit të tyre në pasqyrat 
financiare27. (Ref: Para. A1a)

...

Zbatimi dhe Materiale të tjera Shpjeguese
Materialiteti në kontekstin e një Auditimi (Ref: Para. 6)

A1a.  Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve të anomalisë materiale (23) përfshin 
përdorimin e gjykimit profesional për të identifikuar ato klasa të transaksioneve, 
teprica llogarish dhe informacione shpjeguese, përfshirë informacionet 
shpjeguese cilësore, të cilat mund të kenë anomali materiale (që do të thotë se 
në përgjithësi, informacionet financiare do të konsiderohen materiale në se ato, 
në mënyrë të arsyeshme parashikohet të influencojnë vendimet ekonomike të 
përdoruesve të marra mbi bazën e pasqyrave financiare në tërësi). Kur vlerëson 

26  Shiko SNA 315 (i rishikuar), Identifikimi dhe vleresimi i Rreziqeve të Anomalisë Materiale 
nëpërmjet Njohjes së Entitetit dhe Mjedisit të tij, paragrafët A128a – A128b

27  SNA 450, paragrafi A16
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nëse anomalitë në informacionet shpjeguese cilësore mund të jenë materiale, 
audituesi mund të identifikojë faktorët e mëposhtëm:
•	 Rrethanat e entitetit për periudhën (për shembull, entiteti mund të ketë 

realizuar një kombinim të rëndësishëm biznesi gjatë kësaj periudhe);
•	 Kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar, përfshirë ndryshimet e tij (për 

shembull, një standard i ri i raportimit financiar mund të kërkojë informacione 
shpjeguese cilësore të reja, të cilat janë të rëndësishëm për entitetin);

•	 Informacionet shpjeguese cilësore, të cilët janë të rëndësishëm për 
përdoruesit e pasqyrave financiare, për shkak të natyrës së entitetit (për 
shembull, rreziqet e dhënies së informacioneve shpjeguese për likuiditetin 
mund të jenë të rëndësishëm për përdoruesit e pasqyrave financiare të një 
institucioni financiar)28.

...

Përcaktimi i materialitetit dhe i performancës së tij në momentin e planifikimit 
të auditimit
....

Niveli ose nivelet e materialitetit për klasat e veçanta të transaksioneve, tepricat në 
llogari ose informacionet shpjeguese të dhëna (Ref: Para. 10)

A10.  Faktorët që mund të tregojnë për ekzistencën e një ose më shumë klasave të 
veçanta të transaksioneve, tepricave në llogari ose informacioneve shpjeguese, 
për të cilat anomalitë në shuma më të vogla se materialiteti për pasqyrat 
financiare në tërësi pritet, në mënyrë të arsyeshme, që të ndikojnë në vendimet 
ekonomike të marra nga përdoruesit bazuar në pasqyrat financiare, përfshijnë 
si në vijim:
•	 Nëse ligji, rregulli apo kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar 

ndikojnë në pritshmëritë e përdoruesve në lidhje me matjen ose dhënien 
e informacioneve shpjeguese për zëra të caktuara (për shembull, 
transaksionet midis palëve të lidhura, shpërblimi i anëtarëve të drejtimit 
dhe i personave që janë të ngarkuar me qeverisjen) dhe analizat e 
ndjeshmërisë për çmuarjet kontabël me vlerën e drejtë që ka një pasiguri 
të lartë çmuarje.

•	 Dhënien e informacioneve shpjeguese kryesore në lidhje me sektorin e 
ekonomisë, ku vepron entiteti (për shembull, kostot e kërkimit dhe të 
zhvillimit në një kompani farmaceutike).

•	 Nëse vëmendja është e përqendruar në një aspekt të veçantë të biznesit 
të entitetit për të cilin është dhënë informacion shpjegues veçmas në 
pasqyrat financiare (për shembull, një biznes i blerë rishtas).informacionet 
shpjeguese për segmentet në një kombinim biznesi të rëndësishëm).

28  Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A2 
dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.
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SNA 330, Reagimet e audituesit ndaj rreziqeve të vlerësuara

Kërkesat
...

Procedurat Thelbësore

...

Procedurat Thelbësore që Lidhen me Procesin e Mbylljes së Pasqyrave Financiare

20.  Në lidhje me procesin e mbylljes së pasqyrave financiare, procedurat thelbësore 
të auditimit duhet të përfshijnë:

(a)  Rakordimin e informacioneve të pasqyrave financiare me të dhënat e 
regjistrave të kontabilitetit, përfshirë, verifikimin dhe rakordimin e të 
dhënave në informacionet shpjeguese, pavarësisht nëse këto informacione 
janë marrë nga brenda apo jashtë librave kontabël të përgjithshëm dhe 
ndihmës; dhe

(b)  Ekzaminimin e regjistrimeve materiale në ditar dhe të veprimeve 
rregulluese të tjera, të bëra gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare. (Ref: 
Para. A52)

...

Mjaftueshmëria e Paraqitjes dhe e Dhënies së Informacioneve Shpjeguese, së 
pasqyrave financiare

24.  Audituesi duhet të kryejë procedurat e auditimit për të vlerësuar nëse paraqitja 
e përgjithshme e pasqyrave financiare, përfshirë këtu edhe informacionet e 
dhëna në shënimet shpjeguese, është në pajtim me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit financiar. Kur bën një vlerësim të tillë, audituesi do të vlerësojë nëse 
pasqyrat financiare janë paraqitur në atë mënyrë, që reflekton si duhet: 

•	 Klasifikimin dhe përshkrimin e informacionit financiar dhe të 
transaksioneve, ngjarjeve e kushteve bazë; dhe

•	 Paraqitjen, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare (Ref: Para. 
A59)

...

Dokumentimi

30.  Dokumentacioni i audituesit duhet të demonstrojë se pasqyrat financiare janë 
në përputhje me ose rakordojnë me regjistrat bazë të kontabilitetit, përfshirë 
verifikimin ose rakordimin e të dhënave në informacionet shpjeguese, 
pavarësisht nëse këto informacione janë siguruar nga brenda apo jashtë librave 
kontabël të përgjithshëm dhe ndihmës. 
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...

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
…

Procedurat e Auditimit që i Përgjigjen Rreziqeve të Vlerësuara të Anomalisë 
Materiale në Nivel Pohimi

Afatet

...

A13. Përveç kësaj, disa procedura të auditimit mund të kryhen vetëm në ose pas 
periudhës së fundit të vitit, për shembull: 

•	 Verifikimi ose rakordimi i informacionit në pasqyrat financiare me të dhënat 
ku bazohen regjistrat kontabël, përfshirë verifikimin ose rakordimin e 
informacioneve shpjeguese, pavarësisht nëse ky informacion është marrë 
nga brenda ose nga jashtë librave kontabël të përgjithshëm ose ndihmës;

•	 Ekzaminimi i rregullimeve të bëra gjatë përgatitjes së pasqyrave 
financiare; dhe

•	 Procedurat që kryhen për t’ju përgjigjur një rreziku që entiteti mund të 
ketë nënshkruar kontrata shitje të parregullta në fund të periudhës, apo që 
transaksionet mund të mos jenë finalizuar. 

A14.  Faktorë të tjerë të mëtejshëm, që ndikojnë në konsideratat e audituesit kur 
kryen procedurat e auditimit përfshijnë sa vijon:

•	 Mjedisin e kontrollit.

•	 Kohën kur informacioni i duhur është disponibël (për shembull, dosjet 
elektronike mund të mbishkruhen, ose procedurat që duhet të vëzhgohen 
mund të ndodhin vetëm në momente kohore të caktuara).

•	 Natyrën e rrezikut (për shembull, në qoftë se ka një rrezik për të paraqitur 
të ardhura të fryra për të përmbushur parashikimet e bëra për të ardhurat 
përmes hartimit të marrëveshjeve false të shitjes, audituesi mund të 
dëshirojë të ekzaminojë kontratat që janë në fuqi në datën e mbylljes së 
vitit).

•	 Periudhën apo datën me të cilën lidhet evidenca e auditimit.

•	 Afatet e përgatitjes së pasqyrave financiare, veçanërisht për ato 
informacione shpjeguese që japin shpjegime të mëtejshme rreth shumave 
të regjistruara në pasqyrën e pozicionit financiar, pasqyrën e të ardhurave 
gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve neëkapital ose pasqyrën e 
flukseve të parasë.

...



AMENDIMET KONFORMUESE NË SNA-TË E TJERA

215 AMENDIMET KONFORMUESE

Procedurat Thelbësore (Ref: Para. 18)

...

Procedurat Thelbësore që Lidhen me Procesin e Mbylljes së Pasqyrave Financiare 
(Ref: Para. 20(b))

A52.  Natyra dhe gjithashtu, shtrirja e procedurave thelbësore që lidhen me procesin 
e mbylljes së pasqyrave financiare, ekzaminimit të audituesit për regjistrimet 
në ditar dhe për rregullimet e tjera varen nga natyra dhe kompleksiteti i procesit 
të raportimit financiar të entitetit dhe nga rreziqet përkatëse të anomalisë 
materiale. 

...

Mjaftueshmëria e Paraqitjes dhe e Dhënies së Informacioneve Shpjeguese  së 
Pasqyrave Financiare (Ref: Para. 24) 

A59. Vlerësimi i paraqitjes së duhur përgjithshme, marrëveshjeve dhe përmbajtjes, 
të pasqyrave financiare, përfshirë edhe shënimet përkatëse, që lidhen qoftë 
me pasqyrat financiare individuale të përgatitura në një mënyrë që reflekton 
klasifikimin dhe përshkrimin e duhur të informacionit financiar dhe formën, 
marrëveshjen, dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe shënimeve që ju 
bashkëngjiten atyre. Kjo përfshin, për shembull vlerësimin e terminologjinë e 
përdorur, sikurse kërkohet nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar, nivelin 
e detajeve të dhëna, detajet e shumave të dhëna, klasifikimin e elementeve në 
pasqyra, bashkimin dhe ndarjen e shumave dhe bazën e shumave të shpallura. 
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SNA 450, Vlerësimi i anomalive të identifikuara gjatë auditimit

Përkufizimet
4.  Për qëllime të SNA-ve, termat e mëposhtme kanë kuptimin e dhënë në vijim:

(a)  Anomali – Një diferencë midis shumës së raportuar, klasifikimit, 
paraqitjes ose dhënies së shpjegimit, që kërkohet për një element të 
pasqyrës financiare për të qenë në pajtueshmëri me kuadrin e zbatueshëm 
të raportimit financiar. Anomalitë mund të vijnë nga gabimi ose mashtrimi. 
(Ref: Para. A1)

 Kur audituesi shpreh një opinion për faktin nëse pasqyrat financiare janë 
përgatitur në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, ose japin një 
pamje të vërtetë dhe të drejtë, anomalitë përfshijnë gjithashtu, rregullimet 
e shumave, të klasifikimeve, paraqitjeve dhe shpjegimeve, të cilat sipas 
gjykimit të audituesit janë të nevojshme për pasqyrat financiare, me 
qëllim që ato të paraqiten në mënyrë të drejtë ose të japin një pamje të 
vërtetë dhe të drejtë.

...

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
Përkufizimi i Anomalisë (Ref: Para. 4(a))

A1.  Anomalitë mund të rrjedhin nga:

(a)  Një pasaktësi në mbledhjen ose përpunimin e të dhënave me të cilat janë 
përgatitur pasqyrat financiare;

(b)  Një mungesë e një shume ose informacioni shpjegues, përfshirë 
informacionet shpjeguese të pamjaftueshme ose të paplota dhe ato 
informacione shpjeguese që kërkohen për të plotësuar objektivat e 
dhënies së informacioneve shpjeguese sipas disa kuadrove të zbatueshme 
të raportimit financiar;29

(c)  Një çmuarje kontabël e pasaktë që rrjedh nga mos marrja parasysh apo 
keqinterpretimi i fakteve; dhe

(d)  Gjykimet e drejtimit që kanë të bëjnë me çmuarjet kontabël që audituesi 
i konsideron të paarsyeshme ose përzgjedhjen dhe zbatimin e politikave 
kontabël që audituesi i konsideron të papërshtatshme;

(e)  Një klasifikim, grupim apo ndarje e papërshtatshme e informacionit, dhe

29  Për shembull, Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 7 (SNRF), Instrumentet 
financiare, Dhënia e informacioneve shpjeguese, paragrafi 42H, shprehet se “Një entitet 
duhet të japë informacione shpjeguese për çdo informacion shtesë që ai e gjykon të 
nevojshëm për të përmbushur objektivat e dhënies së informacioneve shpjeguese të 
parashikuara në këtë paragraf...”
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(f)  Për pasqyrat financiare të përgatitura sipas një kuadri të paraqitjes së drejtë, 
nga lënia jashtë e një informacioni shpjegues për pasqyrat financiare, që 
duhet për të arritur paraqitjen e drejtë, përtej informacioneve shpjeguese 
të kërkuara në mënyrë specifike nga kuadrot e raportimit financiar.30

Shembuj të anomalive qe rrjedhin nga mashtrimi janë dhënë në SNA 24031

Akumulimi i Anomalive të Identifikuara (Ref: Para. 5)

“Krejt i parëndësishëm”

A2.  Audituesi mund të caktojë një shumë poshtë të cilës anomalitë do të jenë krejt 
të parëndësishme dhe nuk do të lindë nevoja të akumulohen, sepse audituesi 
pret që akumulimi i shumave të tilla, në mënyrë të qartë, nuk do të ketë një 
efekt material në pasqyrat financiare. Paragrafi 5 i këtij SNA-je kërkon që 
audituesi të akumulojë anomalitë e identifikuara gjatë auditimit, përveç atyre 
që janë krejt të parëndësishme. Termi “krejt i parëndësishëm” nuk është një 
mënyrë shprehjeje tjetër për termin “jo material”. Çështjet Anomalitë që janë 
krejt të parëndësishme do të jenë tërësisht të ndryshme (më të vogla) nga 
madhësia, ose tërësisht me natyrë të ndryshme nga ato që do të kishin qenë 
përcaktuar si materiale tetit të përcaktuar në përputhje me SNA 320, dhe do 
të jenë çështje dhe do të jenë anomali krejt të parëndësishme, qoftë të marra 
individualisht ose në total, qoftë të gjykuara nga ndonjë kriter në lidhje me 
madhësinë, natyrën ose rrethanat. Kur ka ndonjë pasiguri nëse një ose më 
shumë zëra janë krejt të parëndësishëm, çështja anomalia konsiderohet të mos 
jetë krejt e parëndësishme.

Anomalitë ne pasqyrat individuale

A2a.  Audituesi mund të caktojë një shumë poshtë të cilës anomalitë e shumave në 
pasqyrat financiare individuale do të ishin krejt të parëndësishme, kështu që 
nuk do kishte nevojë të bashkoheshin, sepse audituesi parashikon që akumulimi 
(bashkimi) i këtyre shumave në mënyrë të qartë nuk do të ketë një efekt 
material në pasqyrat financiare. Megjithatë, anomalitë e shumave që janë mbi 
shumat e caktuara, akumulohen/bashkohen, siç kërkohet nga paragrafi 5 i këtij 
SNA-je. Veç kësaj anomalitë që lidhen me shumat mund të mos jenë krejt të 
parëndësishme kur gjykohet në kriteret e natyrës ose të rrethanave, dhe kur është 
kështu, ato akumulohen, sikurse kërkohet nga paragrafi 5 i këtij SNA-je.32

30  Për shembull, SNRF-të kërkojnë që një entitet të japë informacione shpjeguese shtesë, kur 
pajtueshmëria me kërkesat specifike në SNRF-te eshtë e pamjaftueshme për të bërë të mundur 
që përdoruesit të kuptojnë, impaktin që kanë transaksione të veçanta, ose ngjarje apo kushte të 
tjera në pozicionin financiar dhe performancën financiare të entitetit (Standardi Ndërkombëtar 
i Kontabilitetit 1 , Paraqitja e Pasqyrave Financiare, paragrafi 17(c)).

31  SNA 240, Përgjegjësitë e audituesit lidhur me mashtrimin në një auditim të pasqyrave 
financiare, paragrafët A1-A6

32  Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A3 
dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.
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Anomalitë në informacionet shpjeguese

A2b. Anomalitë në informacionet shpjeguese gjithashtu, mund të jenë krejt të 
parëndësishme qoftë individualisht ose të bashkuara dhe nëse ato gjykohen 
sipas ndonjë kriteri si madhësia, natyra ose rrethanat. Edhe anomalitë në 
informacionet shpjeguese që nuk janë krejt të parëndësishme, akumulohen për 
të ndihmuar audituesin të vlerësojë efektin e këtyre anomalive në informacionet 
shpjeguese përkatëse dhe pasqyrat financiare në tërësi. Paragrafi A13a i këtij 
SNA-je jep shembuj se kur një anomali në informacionet shpjeguese cilësore 
mund të jetë materiale.

Akumulimi i anomalive

A2c.  Anomalitë, që lidhen me natyrën ose rrethanat, të cilat janë akumuluar siç 
përshkruhet në paragrafët A2a-A2b, nuk mund të bashkohen, sikurse një gjë 
e tillë mund të bëhet në rastin e anomalive të shumave. Megjithatë, audituesi 
kërkohet sipas paragrafit 11 të këtij SNA-je, të vlerësojë këto anomali 
individualisht dhe të bashkuara (d.m.th. në mënyrë kolektive bashkë me 
anomalitë e tjera) për të përcaktuar nëse ato janë materiale.

A3. Për të ndihmuar audituesin në vlerësimin e efektit të anomalive të akumuluara 
gjatë auditimit dhe në komunikimin e këtyre anomalive drejtuesve dhe 
personave të ngarkuar me qeverisjen, mund të jetë e dobishme të bëhet dallimi 
në mes anomalive faktike, anomalive në gjykim dhe anomalive të projektuara.

•	 Anomalitë faktike janë anomali për të cilat nuk ka dyshim.

•	 Anomalitë në gjykim janë dallimet që lindin nga gjykimet e drejtimit, 
përfshirë ato që lidhen me njohjen, matjen, paraqitjen dhe informacionet 
shpjeguese në pasqyrat financiare në lidhje me çmuarjet kontabël që 
audituesi i konsideron të paarsyeshme, ose (përfshirë zgjedhjen apo 
zbatimi i politikave kontabël) që audituesi i konsideron të paarsyeshme 
ose të papërshtatshme.

•	 Anomalitë e projektuara janë çmuarja më e mirë, e bërë nga audituesi, 
e anomalive në popullatë, që përfshijnë projektimin e anomalive të 
identifikuara në kampionët e auditimit për tërë popullatën nga e cila janë 
marrë. Në SNA 53033 jepet udhëzimi për përcaktimin e anomalive të 
projektuara dhe vlerësimin e rezultateve.

Komunikimi dhe Korrigjimi i Anomalive (Ref: Para. 8–9)

A7.  Komunikimi në kohë i anomalive tek niveli i duhur i drejtimit është i 
rëndësishëm pasi e mundëson drejtimin të vlerësojë nëse zërat klasat e 
transaksioneve, tepricat e llogarisë dhe informacionet shpjeguese janë keq 
paraqitur kanë anomali, informon audituesin nëse nuk është dakord, dhe për 
të marrë masat e nevojshme. Zakonisht, niveli i duhur i drejtimit është ai që 

33  SNA 530, Zgjedhja në Auditim, paragrafët 14-15
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ka përgjegjësinë dhe autoritetin për të vlerësuar anomalitë dhe për të marrë 
veprimet e nevojshme.

...

Vlerësimi i Efektit të Anomalive të Pakorrigjuara (Ref: Para. 10–11)

A13. Çdo anomali individuale e një shume shqyrtohet që të vlerësohet efekti i saj 
mbi klasat përkatëse të transaksioneve, tepricat në llogari ose informacionet 
shpjeguese, duke përfshirë edhe nëse është tejkaluar niveli i materialitetit për 
këtë klasë të veçantë të transaksioneve, tepricat ose informacionet shpjeguese, 
nëse ka.

A13a.  Veç kësaj, shqyrtohet çdo anomali individuale e një informacioni shpjegues 
cilësor, për të vlerësuar efektet e tij mbi informacionet shpjeguese përkatëse, si 
edhe efektin e përgjithshëm mbi pasqyrat financiare në tërësi. Përcaktimi nëse 
një anomali e një informacioni shpjegues cilësor, është materiale, në kontekstin 
e kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar dhe të rrethanave specifike të 
entitetit, është një çështje që kërkon ushtrimin e gjykimit profesional. Disa 
shembuj kur anomali të tilla mund të jenë materiale janë:
•	 Përshkrime të pasakta ose të paplota të informacionit për objektivat, 

politikat dhe proceset e menaxhimit të kapitalit, për entitete që kryejnë 
veprimtari bankare dhe të sigurimit.

•	 Mungesë informacioni rreth ngjarjeve ose rrethanave që kanë çuar në një 
humbje nga zhvlerësimi (për shembull një përkeqësim i konsiderueshëm 
afatgjatë në kërkesën për një metal ose një mall) në një entitet që kryen 
veprimtari minerare.

•	 Përshkrime të pasakta për një politikë kontabël në lidhje me një element 
të rëndësishëm në pasqyrën e pozicionit financiar, pasqyrën e të ardhurave 
gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital ose në pasqyrën e 
flukseve të parasë.

•	 Përshkrim i pamjaftueshëm i ndjeshmërisë së një kursi këmbimi në një 
entitet që ndërmerr veprimtari tregtare ndërkombëtare.34

A13b. Kur përcakton nëse anomalitë e pakorrigjuara janë materiale për nga natyra, 
sipas paragrafit 11 të këtij SNA-je, audituesi konsideron anomalitë në shuma 
dhe në informacionet shpjeguese. Këto anomali mund të konsiderohen 
materiale individualisht ose kur merren të kombinuara me anomalitë e tjera. Për 
shembull, në varësi të anomalive të identifikuara në informacionet shpjeguese, 
audituesi mund të konsiderojë nëse:
(a)  gabimet e identifikuara janë të vazhdueshme ose të përhapura, ose
(b)  një numër i anomalive të identifikuara janë të lidhura me të njëjtën 

çështje, dhe të konsideruara bashkërisht mund të ndikojnë në njohjen e 
kësaj çështje nga përdoruesit.

34  Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A14 
dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.
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 Shqyrtimi i anomalive të akumuluara gjithashtu, është i dobishëm kur 
vlerësohen pasqyrat financiare në pajtim me paragrafin 13(d) të SNA 700 (i 
rishikuar)35, i cili kërkon që audituesi të vlerësojë nëse paraqitja e përgjithshme 
e pasqyrave financiare dëmtohet nga përfshirja e informacionit, i cili ose nuk 
është i përshtatshëm ose pengon njohjen/kuptimin e duhur të çështjes së 
shpjeguar.

...

Vlerësimi i Efektit të Anomalive të Pakorrigjuara (Ref: Para. 10–11)

A16. Në varësi të rrethanave, audituesi mund të vlerësojë si materiale disa anomali, 
individualisht ose të marra së bashku me anomali të tjera të akumuluara gjatë 
auditimit, edhe nëse ato janë më të vogla se sa materialiteti për pasqyrat 
financiare në tërësi. Rrethanat që mund të ndikojnë në këtë vlerësim përfshijnë 
shkallën në të cilën anomalia:
....

•	 Ndikon në informacionet e tjera të përfshira në raportin vjetor të entitetit 
që komunikohen në dokumente që përmbajnë pasqyrat financiare të 
audituara (për shembull, informacioni i përfshirë në “Trajtimi dhe analiza 
e drejtimit” ose “Rishikimi operativ dhe financiar”), gjë që në mënyrë 
të arsyeshme pritet të ndikojë në vendimet ekonomike të përdoruesve të 
pasqyrave financiare. SNA 72036 (i rishikuar) trajton marrjen parasysh të 
përgjegjësive të audituesit në lidhje me nga audituesi të informacionet 
e tjera, për të cilat ai nuk ka detyrimin të raportojë, në dokumente që 
përmbajnë pasqyrat financiare e audituara. 

A17.  SNA 24037 shpjegon se si pasojat e një anomalie që është, ose mund të 
jetë, rezultat i mashtrimit duhet të shqyrtohen në lidhje me aspekte të tjera 
të auditimit, edhe nëse madhësia e anomalisë nuk është materiale në lidhje 
me pasqyrat financiare. Në varësi të rrethanave, anomalitë materiale në 
informacionet shpjeguese, mund të jenë edhe tregues të mashtrimit, dhe për 
shembull mund të lindin nga:
•	 informacione shpjeguese çorientuese rrjedhojë e paragjykimeve në 

gjykimet e drejtimit; ose
•	 informacione shpjeguese dublikatë ose jo informuese që kanë për qellim 

të pengojnë një kuptim të duhur të çështjeve në pasqyrat financiare.
 Kur konsideron ndikimet e anomalive në klasat e transaksioneve, tepricat 

e llogarisë dhe informacionet shpjeguese, audituesi ushtron skepticizmin 
profesional në pajtim me SNA 200.38

35  SNA 700, (i rishikuar), Formimi i një Opinioni dhe Raportimi mbi Pasqyrat Financiare
36  SNA 720 (i rishikuar), Përgjegjësitë e Audituesit në Lidhje me Informacionet e Tjera në 

Dokumentet që Përmbajnë Pasqyrat Financiare të Audituara.”
37  SNA 240, paragrafi 35
38       SNA 200, paragrafi 15
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SNA 500, Evidenca e auditimit

Përkufizimet
5.  Për qëllime të SNA-ve, termat në vijim kanë kuptimet që u janë dhënë si më 

poshtë: 

(a)  Evidenca e auditimit – Informacioni i përdorur nga audituesi për arritjen e 
konkluzioneve mbi të cilat mbështetet opinioni i tij. Evidenca e auditimit 
përfshin informacionet që përmbajnë regjistrat kontabël, të cilët përdoren 
për përgatitjen e pasqyrave financiare dhe informacionet të tjera e 
siguruara nga burime të tjera. 
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SNA 510, Angazhimet fillestare të auditimit—tepricat e çeljes

Aneks 

(Ref: Para. A8) 

Ilustrime të Raporteve të Audituesve me Opinione të Modifikuara 
Shënim: Në të gjitha këto raporte audituesi, ilustruese, në pajtim me SNA 700 (i 
rishikuar), seksioni i opinionit është zhvendosur në fillim të raportit dhe seksioni i 
Bazës për opinionin është pozicionuar menjëherë pas seksionit të opinionit. Gjithashtu, 
fjalia e parë dhe e fundit që u përfshi në seksionin e përgjegjësive të audituesit, tani 
është përfshirë si pjesë përbërëse e seksionit të ri të Bazës për opinionin. 

Ilustrimi 1: Për qëllime të këtij raporti të audituesit, ilustrues, supozohen 
rrethanat e mëposhtme: Rrethanat e përshkruara në paragrafin A8(a) 
përfshijnë sa më poshtë: 

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të listuar ose jo, që përdor një kuadër të paraqitjes së 
drejtë. Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet 
SNA 60039).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e 
përgjegjësisë së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 21040.

•	 Audituesi nuk ka vëzhguar numërimin fizik të inventarit në fillim të 
periudhës aktuale dhe e ka patur të pamundur të marrë evidencën e 
nevojshme të auditimit lidhur me tepricat e çeljes së inventarit. 

•	 Efektet e mundshme të pamundësisë për të siguruar evidencën e 
nevojshme të auditimit lidhur me tepricat e çeljes të inventarit janë 
konsideruar materiale por jo të përhapura për performancën financiare 
dhe flukset e parave të entitetit.41 

•	 Pozicioni financiar në fund të vitit është paraqitur në mënyrë të drejtë.

39  SNA 600, Konsiderata të veçanta – Auditimi i pasqyrave financiare të grupit (duke përfshirë 
punën e audituesit të entitetit të kontrolluar)

40 SNA 210, Rënia dakord me kushtet e angazhimit te auditimit
41  Nëse efektet e mundshme, sipas gjykimit të audituesit konsiderohen të jenë materiale dhe 

prekin performancën financiare dhe flukset e parasë të entitetit, audituesi do të refuzojë 
dhënien e një opinioni mbi performancën financiare dhe flukset e parave.
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•	 Në këtë juridiksion të veçantë, ligji dhe rregullat e ndalon audituesin të 
japë një opinion me rezervë në lidhje me performancën financiare dhe 
flukset e parave dhe një opinion të pa modifikuar lidhur me pozicionin 
financiar. 

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin, janë ato që janë 
në fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar)42

•	 Audituesi nuk kërkohet dhe as ka vendosur të komunikojë çështjet 
kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.43

•	 Audituesi ka siguruar të gjithë informacionet e tjera para datës 
së raportit të audituesit dhe nuk ka identifikuar ndonjë anomali 
materiale në këto informacione.

•	 Pasqyrat financiare përmbajnë shifrat korresponduese, dhe pasqyrat 
financiare të periudhës së mëparshme u audituan nga audituesi 
i mëparshëm. Audituesi nuk ndalohet nga ligji ose rregullat të 
referojë audituesin e mëparshëm në raportin e tij lidhur me shifrat 
korresponduese dhe ai ka vendosur të veprojë në këtë mënyrë

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi të 
tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të 
vendit përkatës).

42  SNA 570 (i rishikuar), Vijimësia
43  SNA 701, Komunikimi i çështjeve kryesore të auditimit në raportin e audituesit të pavarur
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për Aksionarët e Shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare44 
Opinioni me rezervë

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të mundshme të çështjes së përshkruar 
në seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tonë, pasqyrat financiare 
bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e 
vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të Shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, 
dhe performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në 
pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin me rezervë

Ne u emëruam auditues të shoqërisë me datën 30 Qershor 20X1, kështu që nuk mundëm 
të marrim pjesë dhe të vëzhgojmë inventarizimin fizik në fillim të vitit. Ne nuk ishim 
në gjendje të bindeshim me mjete alternative lidhur me sasitë e inventarit gjendje 
me datën 31 Dhjetor 20X0. Meqenëse çeljet e inventarit përfshihen në përcaktimin e 
performancës dhe të flukseve të parasë, ne nuk ishim në gjendje të përcaktonim nëse 
do të kishin qenë të nevojshme të bëheshin korrigjime, në lidhje me fitimin për vitin, 
të raportuar në pasqyrën financiare të të ardhurave gjithpërfshirëse dhe flukset neto 
të parasë nga aktivitetet e shfrytëzimit, të raportuar në pasqyrën e flukseve të parasë.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë me 
rezervë.

44  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset, kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.
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Çështje të tjera

Pasqyrat financiare të Shoqërisë për vitin që mbyllet me datën 31 Dhjetor 20X0, kanë 
qënë audituar nga një auditues tjetër, i cili me datën 31 Mars 20X1 ka shprehur një 
opinion pa rezervë mbi këto pasqyra 

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull, 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

[Raportimi në përputhje me kërkesat e raportimit në SNA 720 (i rishikuar) – shiko 
Ilustrimin 1 në shtojcën 2 të SNA 720 (i rishikuar).] 

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare45

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)46 – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 
(i rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 
[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e audituesit] 

[Data]

45  Në këto raporte auditimi ilustruese termat drejtimi ose personat e ngarkuar me qeverisjen 
mund të jetë e nevojshme të zëvendësohen nga terma të tjerë që janë të përshtatshëm në 
kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një juridiksion të caktuar.

46  SNA 700 (i rishikuar), Formimi i një opinioni dhe raportimi mbi pasqyrat financiare
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Ilustrimi 2:  Për qëllime të këtij raporti të audituesit, ilustrues, supozohen 
rrethanat e mëposhtme:
•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 

të një entiteti të pa listuar që përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje me 
SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Audituesi nuk ka vëzhguar numërimin fizik të inventarit në fillim të 
periudhës aktuale dhe e ka patur të pamundur të marrë evidencën e 
nevojshme të auditimit lidhur me tepricat e çeljes së inventarit. 

•	 Efektet e mundshme të pamundësisë për të siguruar evidencën e nevojshme 
të auditimit lidhur me tepricat e çeljes të inventarit janë konsideruar të 
jenë materiale por jo të përhapura për performancën financiare dhe flukset 
e parave të entitetit47. 

•	 Pozicioni financiar në fund të vitit është paraqitur në mënyrë të drejtë.
•	 Për rrethanat konsiderohet i përshtatshëm një opinion me rezervë në 

lidhje me performancën financiare dhe flukset e parasë dhe një opinion i 
pa modifikuar lidhur me pozicionin financiar.

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit për 
të vijuar veprimtarinë, sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Audituesi nuk kërkohet dhe përndryshe nuk ka vendosur të komunikojë 
çështjet kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701.

•	 Audituesi ka siguruar të gjithë informacionet e tjera para datës së raportit 
të audituesit dhe nuk ka identifikuar ndonjë anomali materiale në këto 
informacione.

•	 Pasqyrat financiare përmbajnë shifrat korresponduese, dhe pasqyrat 
financiare të periudhës së mëparshme u audituan nga audituesi i mëparshëm. 
Audituesi nuk ndalohet nga ligji ose rregullat të referojë audituesin e 
mëparshëm në raportin e audituesit lidhur me shifrat korresponduese dhe 
ai ka vendosur të veprojë në këtë mënyrë.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare ndryshojnë 
nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka përgjegjësi të tjera 
për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të vendit 
përkatës).

47  Nëse efektet e mundshme sipas gjykimit të audituesit konsiderohen të jenë materiale dhe 
prekin performancën financiare dhe flukset e parasë të entitetit, audituesi do të refuzojë 
dhënien e një opinioni mbi performancën financiare dhe flukset e parave.
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për Aksionarët e Shoqërisë tregtare ABC [ose një adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare48 
Opinionet

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Opinione me rezervë mbi performancën financiare dhe flukset e parasë

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të mundshme të çështjes se përshkuar 
në seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tonë, pasqyra financiare e 
të Ardhurave gjithpërfshirëse dhe pasqyra e flukseve të parasë bashkëlidhur paraqesin 
drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) 
performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet me datën 31 Dhjetor 
20X1, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Opinion mbi pozicionin financiar

Sipas opinionit tonë, pasqyra e pozicionit financiar bashkëlidhur, paraqet drejt, në 
të gjitha aspektet materiale, (ose jep pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin 
financiar të Shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, në pajtim me SNRF-të.

Baza për opinionet, përfshirë Bazën për opinionin me rezervë për performancën 
financiare dhe flukset e parasë

Ne u emëruam auditues të Shoqërisë me datën 30 Qershor 20X1, kështu që nuk mundëm 
të marrim pjesë dhe të vëzhgojmë inventarizimin fizik në fillim të vitit. Ne nuk ishim 
në gjendje të bindeshim me mjete alternative lidhur me sasitë e inventarit gjendje 
me datën 31 Dhjetor 20X0. Meqenëse çeljet e inventarit përfshihen në përcaktimin 
e performancës dhe flukseve të parasë, ne nuk ishim në gjendje të përcaktonim nëse 
do të kishin qenë të nevojshme të bëheshin axhustime në lidhje me fitimin për vitin 
të raportuar në pasqyrën financiare të të ardhurave gjithpërfshirëse dhe flukset neto 
të parasë nga aktivitetet e shfrytëzimit të raportuar në pasqyrën e flukseve të parasë.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 

48  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.
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në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë pa rezervë 
për pozicionin financiar dhe për opinionin e auditimit me rezervë për performancën 
financiare dhe flukset e parasë.

Çështje të tjera

Pasqyrat financiare të Shoqërisë për vitin që mbyllet me datën 31 Dhjetor 20X0, kanë 
qenë audituar nga një auditues tjetër i cili me datën 31 Mars 20X1 ka shprehur një 
opinion pa rezervë mbi këto pasqyra. 

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

[Raportimi në përputhje me kërkesat e raportimit në SNA 720 (i rishikuar) – shiko 
Ilustrimin 1 në shtojcën 2 të SNA 720 (i rishikuar).]

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare49

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 
[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

 [Nënshkrimi, në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e Audituesit] 

[Data]

49  Ose terma te tjerë që janë te përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një 
juridiksion të caktuar.
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SNA 540, Auditimi i çmuarjeve kontabël, përfshirë çmuarjet kontabël 
të vlerës së drejtë si dhe shpjegimet përkatëse

Kërkesat
Sigurimi i njohjes për mënyrën se si drejtimi identifikon çmuarjet, përfshirë çmuarjet 
me vlerën e drejtë dhe informacionet shpjeguese përkatëse (Ref: Para. 8(b))

...

19.  Kërkesat për informacion drejtuar drejtuesve lidhur me ndryshimet në rrethanat 
mund të përfshijnë për shembull, kërkesat nëse:

•	 Entiteti ka qenë angazhuar në lloje të reja transaksionesh që mund të çojnë 
në bërjen e çmuarjeve kontabël.

•	 Kanë ndryshuar kushtet e transaksioneve që çojnë në çmuarje kontabël.

•	 Politikat kontabël në lidhje me çmuarjet kontabël kanë ndryshuar, 
si rrjedhojë e ndryshimeve që kanë ndodhur në kërkesat e kuadrit të 
zbatueshëm të raportimit financiar ose ndryshe.

•	 Kanë ndodhur ndryshime rregullatore ose të tjera që janë jashtë kontrollit 
të drejtimit, të cilat mund të kërkojnë që drejtimi të rishikojë, ose të bëjë 
çmuarje kontabël të reja.

•	 Janë krijuar kushte ose kanë ndodhur ngjarje të reja që mund të çojnë në 
nevojën e bërjes së çmuarjeve kontabël të rishikuara ose të reja.

...

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese 
Procedura të Tjera Analitike në Përgjigje të Rrezikut të Rëndësishëm (Ref: 
Para.15)

Kriteret e Njohjes dhe Matjes

Njohja e Çmuarjeve Kontabël në Pasqyrat Financiare (Ref: Para.17(a))

...

A114. Sa i takon çmuarjeve kontabël që nuk janë njohur në pasqyrat financiare, 
fokusi i vlerësimit të audituesit është nëse kriteret e njohjes sipas kuadrit të 
zbatueshëm të raportimit financiar janë zbatuar apo jo. Edhe në rastin kur një 
çmuarje kontabël nuk është njohur dhe audituesi konkludon që ky qëndrim 
është i përshtatshëm, mund të jetë e nevojshme që rrethanat në lidhje me këtë 
çmuarje kontabël të paraqiten në pasqyrat financiare. Kur është e zbatueshme, 
audituesi mundet gjithashtu, të konkludojë se një çmuarje kontabël e cila ka 
qenë identifikuar si çmuarje me një pasiguri të lartë, është një çështje kryesore 
e auditimit që duhet të komunikohet në raportin e audituesit në pajtim me SNA 
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70150 ose ai mund të shikojë të arsyeshme të përfshijë në raportin e audituesit 
një paragraf që thekson një çështje (shiko SNA 706 (i rishikuar)51 SNA 70652 
përcakton kërkesat dhe jep udhëzime në lidhje me paragrafë të tillë. Nëse 
çështja është përcaktuar si çështje kryesore e auditimit, SNA 706 (i rishikuar) 
e ndalon audituesin të përfshijë një paragraf që thekson një çështje në raportin 
e audituesit.53

50  SNA 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit të Pavarur
51 SNA 706 (i rishikuar), Paragrafët që Theksojnë Çështjen dhe Paragrafët për Çështje të 

Tjera në Raportin e Audituesit të Pavarur
52  SNA 706 Paragrafët që Theksojnë Çështjen dhe Paragrafët për Çështje të Tjera në 

Opinionin e Audituesit të Pavarur
53  SNA 706 (i rishikuar), paragrafi 8(b)
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SNA 560, Ngjarjet e mëvonshme

Hyrje
Objekti i këtij SNA-je

1.  Ky Standard Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) trajton përgjegjësitë e audituesit 
në lidhje me ngjarjet e mëvonshme në auditimin e pasqyrave financiare. Ai nuk 
merret me çështjet që lidhen me përgjegjësitë e audituesit për informacionet e 
tjera të siguruara pas datës së raportit të audituesit, të cilat janë trajtuar në SNA 
720 (i rishikuar)54. Megjithatë, këto informacione të tjera mund të nxjerrin në 
dritë një ngjarje të mëvonshme që është brenda objektit të këtij SNA. (Ref: 
Para. A1)

...

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese

Objekti i këtij SNA-je (Ref: Para. 1)

A1. Kur pasqyrat financiare të audituara ju janë bashkëngjitur dokumenteve të tjerë 
mbas publikimit të pasqyrave financiare (që janë të ndryshme nga raportet që 
përfshihen brenda objektit të SNA 720 (i rishikuar), audituesi mund të ketë 
përgjegjësi shtesë në lidhje me ngjarjet e mëvonshme, të cilat ai duhet t’i marrë 
parasysh, të tilla si kërkesat ligjore apo rregullatore që përfshijnë ofrimin e 
letrave me vlerë për publikun në juridiksionin në të cilin ofrohen letrat me 
vlerë. Për shembull, audituesit mund t’i kërkohet të kryejë procedura auditimi 
shtesë deri në datën e dokumentit të ofertës përfundimtare. Këto procedura 
mund të përfshijnë ato të cilave u referohen paragrafët 6 dhe 7 për t’u kryer 
deri në datën e ose afër datës efektive të dokumentit të ofertës përfundimtare 
dhe që lidhen me dokumentin e ofertës për të vlerësuar nëse informacionet e 
tjera në dokumentin e ofertës janë të njëjta me informacionet financiare për të 
cilat audituesi ka dijeni.

...

Faktet për të Cilat Audituesi Merr Dijeni mbas Datës së Raportit të Audituesit 
Por Përpara datës së Publikimit të Pasqyrave Financiare

Ndikimet e informacioneve të tjera që nga audituesi njihen pas datës së raportit të 
audituesit (Ref: Para.10)

A10a.  Megjithëse audituesi nuk ka asnjë detyrim të kryejë ndonjë procedurë auditimi 
në lidhje me pasqyrat financiare pas datës së raportit të audituesit, por para 
datës së hartimit të pasqyrave financiare, SNA 720 (i rishikuar) përmban 
kërkesa dhe udhëzime lidhur me informacionet e tjera të siguruara pas datës 

54  SNA 720 (i rishikuar), Përgjegjësitë e audituesit në lidhje me informacionet e tjera
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se lëshimit të raportit të audituesit, të cilat mund të përfshijnë informacionet e 
tjera të siguruara pas datës se raportit të audituesit, por para datës së hartimit të 
pasqyrave financiare55. 

Faktet me të cilat audituesi njihet pas publikimit të pasqyrave financiare

Ndikimet e informacioneve të tjera që njihen nga audituesi pas datës së hartimit të 
pasqyrave financiare (Ref:Para. 14)

A16a.  Detyrimi i audituesit në lidhje me informacionet e tjera të siguruara pas datës 
së raportit të audituesit, janë trajtuar në, SNA 720 (i rishikuar). Megjithëse 
audituesi nuk ka asnjë detyrim të kryejë ndonjë procedurë auditimi në lidhje 
me pasqyrat financiare pas datës së publikimit të pasqyrave financiare. SNA 
720 (i rishikuar) përmban kërkesa dhe udhëzime lidhur me informacionet e 
tjera të siguruara pas datës se raportit të audituesit56.)

55  Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A11 
dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.

56  Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A17 
dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.
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SNA 580, Deklarimet me shkrim
Shënim: Kur SNA-të u qartësuan, të gjitha kishin të njëjtën datë të hyrjes në fuqi. Tani 
që disa SNA (Standarde të raportimit të reja ose të rishikuara) kanë datë të ndryshme 
të hyrjes në fuqi, fraza “në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare të periudhave që 
fillojnë me datën 15 Dhjetor 2009 e më pas....” në shtojcën e SNA 580, duhet të fshihet.

Shtojca 1 
(Ref: Para. 2)

Lista e SNA-ve që Përmbajnë Kërkesa për Deklarimet me Shkrim
Kjo shtojcë liston paragrafët në SNA-të e tjera, të cilët kanë hyrë në fuqi për auditimet 
e pasqyrave financiare të periudhave që kanë filluar më 15 Dhjetor 2009 e në vijim, që 
përmbajnë kërkesa specifike për deklarimet me shkrim. Lista nuk zëvendëson nevojën 
për të marrë në konsideratë kërkesat e tjera dhe zbatimin e tyre si dhe materialet e tjera 
shpjeguese në përmbajtje të SNA-ve të tjera. 

...

• SNA 720 (i rishikuar), Përgjegjësitë e audituesit në lidhje me Informacionet e 
tjera - paragrafi 13(c)

Shtojca 2
(Ref: Para. A21)

Një letër deklarimi ilustruese

Letra ilustruese e deklarimit në vijim përfshin deklarime me shkrim që kërkohen nga 
ky standard dhe nga SNA të tjerë në fuqi për auditimet e pasqyrave financiare për 
periudhat që kanë filluar më 15 Dhjetor 2009 e në vijim. Në këtë ilustrim, supozohet 
që kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar janë është Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar; kërkesa e SNA 57057 për të marrë një deklarim me shkrim nuk 
është e vlefshme; dhe nuk ka përjashtime për deklarimet me shkrim të kërkuara. Nëse 
do të kishte përjashtime, do të ishte e nevojshme që deklarimet të modifikoheshin për 
të reflektuar këto përjashtime.

(Stema e Entitetit)

(Për Audituesin)         

(Data)

57  SNA 570 (i rishikuar), Vijimësia



AMENDIMET KONFORMUESE NË SNA-TË E TJERA

234AMENDIMET KONFORMUESE

Kjo letër e deklarimeve jepet në lidhje me auditimin tuaj të pasqyrave financiare të 
shoqërisë ABC për vitin që përfundon më 31 Dhjetor, 20XX58 me qëllimin e shprehjes 
së një opinioni nëse pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të sinqertë, në të gjitha 
aspektet materiale (ose japin një pamje të vërtetë dhe të sinqertë) në pajtim me 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

Ne konfirmojmë që (sipas njohurisë dhe besimit tonë më të mirë, kemi bërë kërkesa 
për informacion të tilla që i kemi konsideruar të nevojshme me qëllimin për të qënë të 
informuar ashtu siç duhet): 

Pasqyrat Financiare

•	 Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona, të përcaktuara në kushtet e 
angazhimit të auditimit me datën [vendos datën], për përgatitjen e pasqyrave 
financiare në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar; 
veçanërisht pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, (ose japin një 
pamje të vërtetë dhe të sinqertë) në pajtim me to.

•	 Supozimet e rëndësishme që kemi përdorurnë bërjen e vlerësimeve kontabël, 
përfshirë ato të matura me vlerën e çmuar drejt, janë të arsyeshme. (SNA 540).

•	 Marrëdhëniet dhe transaksionet me palët e lidhura janë kontabilizuar në 
mënyrën e duhur dhe janë paraqitur në pajtim me kërkesat e Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. (SNA 550)

•	 Të gjitha ngjarjet e mëvonshme tej datës së pasqyrave financiare dhe për të 
cilat Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar kërkojnë rregullim 
ose paraqitje, janë rregulluar ose janë paraqitur në pasqyrat financiare. (SNA 
560)

•	 Efekti i anomalive të pakorrigjuara, më vete ose bashkërisht, mbi pasqyrat 
financiare si një e tërë është jo material. Një listë me anomalitë e pakorrigjuara 
do ta gjeni bashkëngjitur letrës së deklarimit. (SNA 450)

•	 [Ndonjë çështje tjetër që audituesi e konsideron të nevojshme (shiko paragrafin 
A10 të këtij SNA-je).]

Informacioni i Dhënë

•	 Ne ju kemi dhënë juve59:

58  Në rastet kur audituesi raporton për më shumë se një periudhë, audituesi e rregullon datën 
në mënyrë që letra t’i përkasë të gjitha periudhave të mbuluara nga raporti i audituesit.

59  Nëse audituesi ka përfshirë në letrën e angazhimit të auditimit, çështje të tjera që lidhen me 
përgjegjësitë e drejtimit, sipas SNA 210, Rënia dakord me kushtet e angazhimit të auditimit, 
ai duhet të mbajë parasysh që këto çështje te përfshihen edhe në deklarimet me shkrim të 
drejtimit ose të personave të ngarkuar me qeverisjen.
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o Të drejta hyrjeje në të gjithë informacionin që ne e mendojmë të lidhur 
me përgatitjen e pasqyrave financiare, si për shembull regjistrimet, 
dokumentacionin dhe çështje të tjera;

o Informacion shtesë të kërkuar nga ju për qëllime të auditimit; dhe

o Të drejta hyrjeje të pakufizuara tek personat brenda entitetit prej të 
cilëve ju e përcaktuat si të rëndësishme marrjen e evidencës së auditimit. 

•	 Të gjitha transaksionet janë hedhur në regjistrat kontabël dhe janë paraqitur në 
pasqyrat financiare.

•	 Ne ju kemi paraqitur juve rezultatet e vlerësimit tonë për riskun që pasqyrat 
financiare të përmbajnë anomali materiale si pasojë e mashtrimit. (SNA 240)

•	 Ne ju kemi paraqitur juve të gjithë informacionin lidhur me mashtrimin ose 
dyshimin për mashtrim për të cilin ne jemi në dijeni dhe që ka ndikim mbi 
entitetin dhe që përfshin:

o Drejtimin;

o Punonjës që kanë rol të rëndësishëm në kontrollin e brendshëm; ose

o Të tjerë punonjës ku mashtrimi mund të ketë një efekt material mbi 
pasqyrat financiare. (SNA 240)

•	 Ne ju kemi paraqitur juve të gjithë informacionin lidhur me supozime apo 
dyshime për mashtrim që kanë ndikim mbi pasqyrat financiare të entitetit të 
raportuar nga punonjës, ish-punonjës, analistë, rregullatorë ose të tjerë. (SNA 
240)

•	 Ne ju kemi paraqitur juve të gjitha situatat e njohura të pa pajtueshmërisë ose 
dyshimit për pa pajtueshmëri me ligjet dhe rregullat, efektet e të cilave duhen 
patur parasysh gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare. (SNA 250)

•	 Ne ju kemi paraqitur juve identitetin e palëve të lidhura të entitetit dhe të 
gjitha marrëdhëniet dhe transaksionet me palët e lidhura, për të cilat ne jemi 
në dijeni. (SNA 550)

•	 [Ndonjë çështje tjetër që audituesi e konsideron të nevojshme (shiko paragrafin 
A11 të këtij SNA-je).]
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SNA 600, Konsiderata të veçanta - auditimi i pasqyrave financiare të 
grupit (duke përfshirë punën e audituesit të entitetit të kontrolluar)

Shtojca 1 
(Ref:. Para A19)

Ilustrim i Raportit të Audituesit kur ekipi i angazhimit të grupit nuk 
është në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të auditimit mbi të 
cilën të bazojë opinionin e auditimit të grupit.
Shënim: Në të gjitha këto raporte audituesi ilustruese, seksioni i opinionit është 
zhvendosur në fillim në pajtim me SNA 700 (i rishikuar) dhe seksioni i Bazës për 
opinionin është pozicionuar menjëherë pas seksionit të opinionit. Gjithashtu, fjalia e 
parë dhe e fundit që u përfshi në seksionin e përgjegjësive të audituesit, tani është e 
përfshirë si pjesë përbërëse e seksionit të ri të Bazës për opinionin. 

Ilustrim: - Shembull i një opinioni me rezervë kur ekipi i angazhimit të grupit 
nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të auditimit mbi të 
cilën të bazojë opinionin e auditimit të grupit.

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të konsoliduara të një entiteti të pa listuar, që përdor një kuadër të 
paraqitjes së drejtë. Auditimi është auditim i një grupi (d.m.th. kur 
zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur nga drejtimi 
i entitetit në përputhje me SNRF-të (një kuadër për qëllime të 
përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e 
përgjegjësisë së drejtimit për pasqyrat financiare të konsoliduara, 
sipas SNA 210.

•	 Ekipi i angazhimit të grupit nuk është në gjendje të sigurojë evidencën 
e nevojshme të auditimit në lidhje me një komponent të rëndësishëm 
të njohur me metodën e kapitalit (njohur me shumen 15 milion dollarë 
ne pasqyrën e pozicionit financiar, e cila reflekton një total të aktiveve 
prej 60 milion dollarë), për shkak se ekipi i angazhimit të grupit 
nuk pati akses në regjistrat kontabël tek drejtimi ose tek audituesi i 
komponentit.
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•	 Ekipi i angazhimit të grupit i ka lexuar pasqyrat financiare të 
komponentit të datës 31 Dhjetor 20X1, përfshirë raportin e audituesit 
mbi to dhe ka mbajtur parasysh informacionet financiare përkatëse të 
mbajtura nga menaxhimi i grupit në lidhje me komponentin.

•	 Sipas gjykimit të ortakut të angazhimit të ekipit, efektet e kësaj 
pamundësie për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit, në 
pasqyrat financiare të grupit, janë materiale por jo të përhapura60.

•	 Kodi i Etikës i Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për 
profesionistët kontabël përfshin të gjitha kërkesat përkatëse etike që 
zbatohen për auditimin.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë sipas SNA 570 (i rishikuar).

•	 Audituesi nuk kërkohet, dhe ai nuk ka vendosur të komunikojë 
Çështjet kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701. 

•	 Audituesi i ka siguruar informacionet e tjera para datës së raportit 
të audituesit dhe opinioni me rezervë mbi pasqyrat financiare të 
konsoliduara ndikon edhe në këto informacione.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare të 
konsoliduara ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave financiare të konsoliduara.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare të konsoliduara, audituesi 
ka edhe përgjegjësi të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas 
legjislacionit lokal (të vendit përkatës).

60  Nëse, në gjykimin e partnerit të angazhimit të grupit, efekti, në pasqyrat financiare të grupit, 
për shkak të pamundësisë për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit, është material 
dhe i përhapur, ortaku i angazhimit të grupit do të refuzojë të japë opinionin në pajtim me 
SNA 705 (i rishikuar).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e Shoqërisë Tregtare ABC [ose një Adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi auditimin e pasqyrave financiare te konsoliduara61

Opinioni me rezervë

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara të Shoqërisë Tregtare ABC 
dhe filialeve të saj (Grupi), të cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar të 
konsoliduar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse të 
konsoliduara, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë 
për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë 
një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të mundshme të çështjes së përshkruar 
në seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tonë, pasqyrat financiare  të 
konsoliduara bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin 
pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të shoqërisë me datën 31 
Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në 
këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin me rezervë

Investimi i Shoqërisë ABC në shoqërine tregtare XYZ, një pjesëmarrje e huaj e blerë 
gjatë vitit dhe e njohur me metodën e kapitalit, është paraqitur në shumënj 15 milion 
dollarë në pasqyrën financiare të konsoliduar të pozicionit financiar me datën 31 
Dhjetor 20X1, dhe pjesa e Shoqërisë ABC në të ardhurat neto të XYZ në shumën 1 
milion dollarë është përfshirë në pasqyrën financiare të konsoliduar të të ardhurave 
gjithëpërfshirëse për vitin që mbyllet me këtë datë. Ne nuk ishim në gjendje të 
siguronim evidencën e nevojshme të auditimit lidhur me vlerën kontabël të investimit 
të Shoqërisë ABC në pjesëmarrjen XYZ me datën 31 Dhjetor 20X1 dhe pjesën e 
ABC në të ardhurat neto të XYZ për vitin, për shkak se ne na u refuzua aksesi në 
informacionet financiare, kontakti me drejtuesit dhe audituesit e XYZ. Për pasojë ne 
nuk ishim në gjendje të përcakonim nëse ishte i nevojshëm të bëhej ndonje korrigjim 
në këto shuma.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit tonë ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin 
e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Grupi në përputhje me kërkesat e 
Kodit të Etikës të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për profesionistët 
kontabël dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto 
kërkesa (Kodi i BSNEPK). Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 

61  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.
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është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë me 
rezervë.

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

[Raportimi në përputhje me kërkesat e raportimit që jepen në SNA 720 (i rishikuar) 
shiko Ilustrimin 6 në shtojcën 2 të SNA 720 (i rishikuar). Paragrafi i fundit i seksionit 
të informacioneve të tjera në ilustrimin 6 do të përshtatet për të përshkruar çështjet 
specifike që çojnë në opinion me rezervë, i cili gjithashtu ka efekte në informacionet 
e tjera].

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare të konsoliduara62

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)63 – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 
(i rishikuar).] 

Përgjegjësitë e Audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar). Nuk do të përfshihen vetëm dy paragrafët e fundit që lidhen me auditimet 
e entiteteve të listuara.]

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).]

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e Audituesit] 

[Data]

62  Në këto raporte auditimi ilustruese, termat drejtimi ose personat e ngarkuar me qeverisjen 
mund të jetë e nevojshme të zëvendësohen me terma të tjerë që janë të përshtatshëm, në 
kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një juridiksion të caktuar.

63  SNA 700 (i rishikuar) Formimi i një opinioni dhe raportimi mbi pasqyrat financiare
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SNA 710. Informacionet krahasuese – shifrat korresponduese dhe 
pasqyrat financiare krahasuese
Kërkesat
Raporti i audituesit

Shifrat Korresponduese 

Pasqyrat Financiare të Periudhës së Mëparshme nuk Kanë Qënë Audituar 

14.  Nëse pasqyrat financiare të periudhës së mëparshme nuk kanë qënë audituar, 
audituesi, në raportin e audituesit, në një paragraf për Çështje të Tjera, do të 
tregojë se shifrat korresponduese nuk janë audituar. Megjithatë, kjo deklaratë 
nuk e çliron audituesin nga kërkesa për të siguruar evidencën e nevojshme të 
auditimit për faktin që tepricat e çeljes nuk përmbajnë anomali që ndikojnë 
materialisht pasqyrat financiare të periudhës aktuale (Ref: Para. A7a).

...

Pasqyrat Financiare Krahasuese 

...

16.  Kur në lidhje me auditimin e periudhës aktuale raportohet mbi pasqyrat 
financiare të periudhës së mëparshme, në qoftë se opinioni i audituesit mbi 
këto pasqyra financiare të periudhave të mëparshme ndryshon nga opinioni 
i shprehur prej audituesit të mëparshëm, audituesi duhet të shpjegojë arsyet 
thelbësore për diferencat në opinion në një paragraf për Çështje të Tjera, në 
pajtim me SNA 706 (i rishikuar).

Pasqyrat financiare të Periudhës së Mëparshme nuk janë Audituar 

19.  Nëse pasqyrat financiare të periudhës së mëparshme nuk janë audituar, 
audituesi duhet të deklarojë në një paragraf për çështje të tjera, që pasqyrat 
financiare krahasuese nuk janë audituar. Megjithatë, kjo deklaratë nuk do 
ta çlirojë audituesin nga kërkesa për të siguruar evidencën e nevojshme të 
auditimit që tregon se tepricat e çeljes nuk përmbajnë anomali që ndikojnë 
materialisht në pasqyrat financiare të periudhës aktuale. (Ref. Para A12)

...

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese 
Raportimi i Audituesit

Shifrat Korresponduese 

Pasqyrat financiare të Periudhës së Mëparshme nuk janë Audituar (Ref: Para. 14) 
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A7a.  Kur audituesi nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të 
auditimit në lidhje me tepricat e çeljes, sipas SNA 705 (i rishikuar)64, audituesi 
kërkohet të shprehë sipas rastit, një opinion me rezervë ose një opinion kundër 
mbi pasqyrat financiare në pajtim me SNA 705 (i rishikuar).

 Nëse audituesi ka hasur në një vështirësi të madhe në sigurimin e evidencës 
së nevojshme të auditimit që tregon se tepricat e çeljes nuk kanë anomali 
që ndikon në mënyrë materiale në pasqyrat financiare të periudhës aktuale, 
audituesi mund ta përcaktojë këtë çështje si një çështje kryesore e auditimit në 
pajtim me SNA 701 (i rishikuar)65 66.

...

Pasqyrat Financiare krahasuese

...

Pasqyrat Financiare të Periudhës së Mëparshme nuk janë Audituar (Ref: Para. 19) 

A12.  Kur audituesi nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme të 
auditimit në lidhje me tepricat e çeljes, sipas SNA 705 (i rishikuar), audituesi 
kërkohet të shprehë, sipas rastit, një opinion me rezervë ose një opinion kundër 
mbi pasqyrat financiare në pajtim me SNA 705 (i rishikuar). Nëse audituesi ka 
hasur vështirësi të madhe në sigurimin e evidencës së nevojshme të auditimit 
që tregon se tepricat e çeljes nuk kanë anomali që ndikon në mënyrë materiale 
në pasqyrat financiare të periudhës aktuale, audituesi mund ta përcaktojë këtë 
çështje si një çështje kryesore e auditimit në pajtim me SNA 701 (i rishikuar)

Shtojcë

Raporte të audituesit, ilustruese
Shënim: Në të gjitha këto raporte audituesi ilustruese, seksioni i opinionit është 
zhvendosur në fillim në pajtim me SNA 700 (i rishikuar) dhe seksioni i Bazës për 
opinionin është pozicionuar menjëherë pas seksionit të opinionit. Gjithashtu, fjalia e 
parë dhe e fundit që u përfshi në seksionin e përgjegjësive të audituesit, tani është e 
përfshirë si pjesë përbërëse e seksionit të ri të Bazës për opinionin. 

64  SNA 705 (i rishikuar), Modifikimet e opinionit në raportin e audituesit te pavarur
65  SNA 701, Komunikimi i çështjeve kryesore të auditimit në raportin e audituesit të pavarur
66  Kur të hyjnë në fuqi amendimet konformuese, ky paragraf do të numërtohet paragrafi A8 

dhe po kështu do të ri-numërtohen të gjithë paragrafët vijues.
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Ilustrim1 – Shifrat korresponduese (Ref: Para. A5)

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi qe kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të pa listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600)67.

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 21068.

•	 Raporti i audituesit mbi periudhën e mëparshme, i lëshuar më parë, 
përmban një opinion me rezervë.

•	 Çështja që ka çuar në rezervë nuk është zgjidhur.

•	 Efektet, ose efektet e mundshme të çështjes në shifrat e periudhës aktuale 
janë materiale dhe kërkojnë një modifikim të raportit të audituesit në 
lidhje me shifrat e periudhës aktuale.

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit për 
të vijuar veprimtarinë sipas SNA 570 (i rishikuar).69

•	 Audituesi nuk kërkohet, dhe ai nuk ka vendosur të komunikojë Çështjet 
kryesore të auditimit në pajtim me SNA 70170. 

•	 Audituesi nuk ka siguruar informacionet e tjera para datës së raportit të 
audituesit.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare ndryshojnë 
nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare të 
konsoliduara.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka edhe përgjegjësi të 
tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të vendit 
përkatës).

67  SNA 600, Konsiderata të veçanta – Auditimi i pasqyrave financiare të grupit (duke përfshirë 
punën e audituesit të entitetit të kontrolluar)

68  SNA 210, Rënia dakord me kushtet e angazhimit të auditimit 
69  SNA 570 (i rishikuar), Vijimësia
70  SNA 701, Komunikimi i çështjeve kryesore të auditimit në raportin e audituesit të pavarur
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e Shoqërisë tregtare ABC [ose një Adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e pasqyrave financiare71

Opinioni me rezervë

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të mundshme të çështjes së përshkruar 
në seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tonë, pasqyrat financiare 
bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e 
vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të Shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, 
dhe performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në 
pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin me rezervë

Sikurse trajtohet në shënimin X të pasqyrave financiare, në pasqyra nuk është përfshirë 
asnjë shumë për amortizimin, çka përbën një devijim nga SNRF-të. Një gjë e tillë 
është rrjedhojë e vendimit të drejtimit në fillim të vitit të mëparshëm financiar, dhe 
ka bërë që ne të japim rezervë në opinionin tonë mbi pasqyrat financiare të atij viti. 
Bazuar në metodën lineare të amortizimit dhe normën vjetore prej 5% për ndërtesat e 
20% për makineritë e pajisjet, humbja për vitin duhet të ishte shtuar me xxx në 20X1 
dhe xxx në 20X0, AAM-të duhet të ishin zvogëluar me amortizimin e akumuluar prej 
xxx në 20X1 dhe xxx në 20X0 dhe humbja e akumuluar duhet të ishte rritur me prej 
xxx në 20X1 dhe xxx në 20X0.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë me 
rezervë.

71  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.
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Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare të konsoliduara72

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).]

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e Audituesit] 

[Data]

72  Në këto raporte auditimi ilustruese, termat drejtimi ose personat e ngarkuar me qeverisjen 
mund të jetë e nevojshme të zëvendësohen me terma të tjerë që janë të përshtatshëm, në 
kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një juridiksion të caktuar.
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Ilustrim 2 – Shifrat korresponduese (Ref: Para. A5).

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të pa listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Raporti i audituesit mbi periudhën e mëparshme, i lëshuar me parë, 
përmban një opinion me rezervë.

•	 Çështja që ka çuar në rezervë nuk është zgjidhur.

•	 Efektet ose efektet e mundshme në shifrat e periudhës aktuale nuk janë 
materiale por kërkojnë një modifikim në opinionin e audituesit për shkak 
të efekteve ose efekteve të mundshme të çështjeve të pazgjidhura në 
krahasimin e shifrave të periudhës aktuale dhe shifrave korresponduese

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit për 
të vijuar veprimtarinë sipas SNA 570 (i rishikuar) (71).

•	 Audituesi nuk kërkohet, dhe ai nuk ka vendosur të komunikojë Çështjet 
kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701. 

•	 Audituesi nuk ka siguruar ndonjë informacion tjetër para datës së 
raportit të audituesit.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare ndryshojnë 
nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka edhe përgjegjësi të 
tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të vendit 
përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e Shoqërisë tregtare ABC [ose një Adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e pasqyrave financiare73

Opinioni me rezervë

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të mundshme të çështjes së përshkruar 
në seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tonë, pasqyrat financiare 
bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e 
vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, 
dhe performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në 
pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin me rezervë

Për shkak se ne u emëruam auditues të Shoqërisë gjatë vitit 20X0, nuk mundëm 
të marrim pjesë dhe të vëzhgojmë inventarizimin fizik në fillim të periudhës ose 
të bindeshim me mjete alternative lidhur me sasitë e inventarit. Meqenëse çeljet e 
inventarit ndikojnë në përcaktimin e rezultateve të operacioneve, ne nuk ishim në 
gjendje të përcaktonim nëse do të kishin qenë të nevojshme të bëheshin axhustime 
në rezultatet e shfrytëzimit dhe në tepricën e çeljes të fitimeve të mbartura për 20X0. 
Për rrjedhojë opinioni ynë për pasqyrat financiare të periudhës që përfundon me 31 
Dhjetor 2-X0 u modifikua. Opinioni ynë mbi pasqyrat financiare të periudhës aktuale 
gjithashtu është modifikuar, për shkak të efekteve të mundshme të kësaj çështje në 
krahasimin e shifrave të periudhës aktuale dhe shifrave korresponduese.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë me 
rezervë.

73  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.



AMENDIMET KONFORMUESE NË SNA-TË E TJERA

247 AMENDIMET KONFORMUESE

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare të konsoliduara74

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e Audituesit] 

[Data]

74  Ose terma të tjera që janë të përshtatshme në kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një 
juridiksion të caktuar.
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Ilustrim 3 – Shifrat korresponduese (Ref: Para. A7).

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të pa listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se duhet të jepet një opinion pa rezervë (i pastër).

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit për 
të vijuar veprimtarinë sipas SNA 570 (i rishikuar) (71).

•	 Audituesi nuk kërkohet, dhe ai nuk ka vendosur të komunikojë Çështjet 
kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701. 

•	 Audituesi i ka siguruar të gjitha informacionet e tjera para datës së 
raportit të audituesit dhe nuk ka identifikuar ndonjë anomali materiale 
në këto informacione.

•	 Pasqyrat përmbajnë shifrat korresponduese dhe pasqyrat financiare të 
periudhës së mëparshme janë audituar nga audituesi paraardhës.

•	 Audituesi nuk ndalohet nga ligji ose rregullat të referojë audituesin e 
mëparshëm në raportin e audituesit lidhur me shifrat korresponduese dhe 
ai ka vendosur të veprojë në këtë mënyrë.

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare ndryshojnë 
nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka edhe përgjegjësi të 
tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të vendit 
përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e Shoqërisë tregtare ABC [ose një Adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e pasqyrave financiare75

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar 
të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare e flukset e 
parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë me 
rezervë.

Çështje të tjera

Pasqyrat financiare të Shoqërisë për vitin që mbyllet me datën 31 Dhjetor 20X0, kanë 
qenë audituar nga një auditues tjetër i cili me datën 31 Mars 20X1 ka shprehur një 
opinion pa rezervë mbi këto pasqyra. 

Informacione të tjera [ose një titull tjetër i përshtatshëm, si për shembull 
“Informacione të tjera të ndryshme nga pasqyrat financiare dhe Raporti i 
Audituesit mbi to”] 

[Raportimi në përputhje me kërkesat e raportimit në SNA 720 (i rishikuar) – shiko 
Ilustrimin 1 në shtojcën 2 të SNA 720 (i rishikuar).] 

75  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.
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Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare të konsoliduara76

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).]

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e Audituesit] 

[Data]

76  Ose terma të tjera që janë të përshtatshme në kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një 
juridiksion të caktuar.
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Ilustrim 4 – Pasqyrat financiare krahasuese (Ref: Para. A7)

Për qëllime të këtij raporti ilustrues të audituesit, supozohen rrethanat e 
mëposhtme:

•	 Auditimi që kryhet është për një paketë të plotë të pasqyrave financiare 
të një entiteti të pa listuar, që përdor një kuadër të paraqitjes së drejtë. 
Auditimi nuk është auditim i një grupi (d.m.th. nuk zbatohet SNA 600).

•	 Pasqyrat financiare janë përgatitur nga drejtimi i entitetit në përputhje 
me SNRF-të (një kuadër për qëllime të përgjithshme).

•	 Kushtet e angazhimit të auditimit reflektojnë përshkrimin e përgjegjësisë 
së drejtimit për pasqyrat financiare, sipas SNA 210.

•	 Audituesi kërkohet të raportojë si për pasqyrat financiare të periudhës 
aktuale, ashtu edhe për pasqyrat financiare të periudhës se mëparshme.

•	 Raporti i audituesit për periudhën e mëparshme ka përfshirë një opinion 
me rezervë.

•	 Çështja që ka çuar në opinion me rezervë ka mbetur e pazgjidhur.

•	 Efektet ose efektet e mundshme të çështjes në shifrat e periudhës aktuale 
janë materiale si për pasqyrat financiare të periudhës së mëparshme 
ashtu edhe të asaj aktuale dhe kërkojnë një modifikim në opinionin e 
audituesit.

•	 Kërkesat përkatëse etike që zbatohen për auditimin janë ato që janë në 
fuqi në juridiksionin përkatës (vendin përkatës).

•	 Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi ka arritur në 
përfundimin se nuk ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose 
kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e entitetit 
për të vijuar veprimtarinë sipas SNA 570 (i rishikuar) (71).

•	 Audituesi nuk kërkohet, dhe ai nuk ka vendosur të komunikojë Çështjet 
kryesore të auditimit në pajtim me SNA 701. 

•	 Audituesi nuk ka siguruar ndonjë informacion tjetër para datës së 
raportit të audituesit. 

•	 Ata që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e pasqyrave financiare 
ndryshojnë nga ata që janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
financiare.

•	 Përveç auditimit të pasqyrave financiare, audituesi ka edhe përgjegjësi 
të tjera për të raportuar, të cilat kërkohen sipas legjislacionit lokal (të 
vendit përkatës).
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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR 
Për aksionarët e Shoqërisë tregtare ABC [ose një Adresë tjetër e duhur] 

Raport mbi Auditimin e pasqyrave financiare77

Opinioni me rezervë

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të 
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve 
të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, 
përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të mundshme të çështjes së përshkruar 
në seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tonë, pasqyrat financiare 
bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e 
vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, 
dhe performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në 
pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinionin me rezervë

Sikurse trajtohet në shënimin X të pasqyrave financiare, në pasqyra nuk është përfshirë 
asnjë shumë për amortizimin, çka përbën një devijim nga SNRF-të. Një gjë e tillë 
është rrjedhojë e vendimit të drejtimit në fillim të vitit të mëparshëm financiar, dhe 
ka bërë që ne të japim rezervë në opinionin tonë mbi pasqyrat financiare të atij viti. 
Bazuar në metodën lineare të amortizimit dhe normën vjetore prej 5% për ndërtesat e 
20% për makineritë e pajisjet, humbja për vitin duhet të ishte shtuar me xxx në 20X1 
dhe xxx në 20X0, AAM-të duhet të ishin zvogëluar me amortizimin e akumuluar prej 
xxx në 20X1 dhe xxx në 20X0 dhe humbja e akumuluar duhet të ishte rritur me prej 
xxx në 20X1 dhe xxx në 20X0.

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 
detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat 
etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave financiare (të zbatueshme 
në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në 
përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë me 
rezervë.

77  Nëntitulli “Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare” nuk është i nevojshëm të 
vendoset kur raporti nuk përmban një nëntitull të dytë të emërtuar “Raport mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore”.
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Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen në lidhje 
me pasqyrat financiare78

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)(63) – shiko Ilustrimin 1 në SNA 
700 (i rishikuar).] 

Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar)– shiko Ilustrimin 1 në SNA 700 (i 
rishikuar).] 

Raport mbi Kërkesa të tjera Ligjore dhe Rregullatore 

[Raportimi në përputhje me SNA 700 (i rishikuar) – shiko Ilustrimin 2 në SNA 700 (i 
rishikuar).]

[Nënshkrimi në emër të firmës së auditimit, emrin personal të audituesit ose të dyja 
bashkë, cilado është e përshtatshme në juridiksionin e caktuar] 

[Adresa e Audituesit] 

[Data]

78  Ose terma te tjera qe janë te përshtatshme në kontekstin e kuadrit ligjor që zbatohet në një 
juridiksion të caktuar.



AMENDIMET KONFORMUESE NË SNA-TË E TJERA

254AMENDIMET KONFORMUESE

SNA 800, Konsiderata të veçanta – auditimet e pasqyrave financiare 
të përgatitura sipas kuadrove për qëllime specifike 

Përkufizimet 

7.  Referenca për “pasqyrat financiare” në këtë SNA ka kuptimin e “një pakete të 
plotë të pasqyrave financiare për qëllime specifike, e cila përfshin edhe shënimet 
përkatëse”. Shënimet përkatëse, zakonisht përfshijnë një përmbledhje të 
politikave të rëndësishme kontabël dhe të informacioneve të tjera shpjeguese. 
Kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar, përcaktojnë formën 
paraqitjen, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe përbëjnë një 
paketë të plotë të pasqyrave financiare. 
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SNA 805, Konsiderata të veçanta – auditimet e pasqyrave financiare 
të vetme dhe elementëve, llogarive ose zërave të veçantë të një pasqyre 
financiare 

Përkufizimet 

...

6.  Për qëllime të këtij SNA-je, referenca për:

(a)  “Elementin e një pasqyre financiare” ose “elementi” nënkupton “një 
element, llogari ose një zë të një pasqyre financiare;”

(b)  “Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar” nënkupton 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar të publikuara nga 
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit; dhe

(c)  Një pasqyrë financiare e vetme ose një element i veçantë i një pasqyre 
financiare përfshin edhe informacionet shpjeguese shënimet shoqëruese. 
Shënimet shoqëruese Informacionet shpjeguese përkatëse si rregull 
përfshijnë një përmbledhje të metodave kontabël më të rëndësishme 
dhe shpjegimet ose informacionet e tjera përshkruese shpjeguese që 
kanë të bëjnë me pasqyrën financiare ose me elementin.

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese 
Objekti i këtij SNA-je (Ref: Para. 1)

...

A2.  SNA 200 përcakton termin “pasqyra financiare” si një paraqitje e strukturuar e 
informacionit financiar historik, përfshirë informacionet shënimet shpjeguese 
shoqëruese, që ka për qëllim të komunikojnë burimet ekonomike ose detyrimet 
e një entiteti në një moment kohe të caktuar ose ndryshimet e ndodhura në 
to gjatë një periudhe kohe, në pajtim me një kuadër të caktuar të raportimit 
financiar. Termi “pasqyrat financiare”, si rregull i referohet një pakete të 
plotë të pasqyrave financiare, sikurse kërkohet nga kuadri i zbatueshëm 
i raportimit financiar, por mund t`i referohet edhe një pasqyre të vetme 
financiare. Informacionet shpjeguese përmbajnë informacione shpjeguese 
ose informacione të tjera përshkruese, të paraqitura sikurse kërkohet, ose që 
lejohen të jepen nga kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar në trupin e 
pasqyrës financiare, në shënimet apo që përfshihen brenda tyre përmes një 
reference të kryqëzuar.79

79  SNA 200, paragrafi 13(f)
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SNA 810, Angazhimet për të raportuar mbi pasqyrat financiare të 
përmbledhura

Kërkesat
Informacione të Tjera në Dokumentet që Përmbajnë Pasqyrat Financiare të 
Përmbledhura

24. Audituesi duhet të lexojë informacionet e tjeratë cilat përfshihen në paketën 
që përmban pasqyrat financiare të përmbledhura dhe raportin e audituesit 
për të vlerësuar nëse ka identifikuar mospërputhje të rëndësisë materiale, 
midis informacioneve të tjera dhe nëse ka ndonjë, me pasqyrave financiare 
të përmbledhura. Nëse gjatë leximit të informacioneve të tjera, audituesi 
identifikon një mospërputhje materiale, audituesi duhet të përcaktojë nëse 
pasqyrat financiare të përmbledhura apo informacionet e tjera duhet të 
rishikohen. Nëse gjatë leximit të informacioneve të tjera, audituesi bëhet 
i vetëdijshëm për një anomali materiale të dukshme, për rishikimin e 
informacioneve të tjera, audituesi duhet të diskutojë këtë çështje me drejtimin. 
(Ref: Para. A19)

...

Zbatimi dhe Materiale të Tjera Shpjeguese
A19.  SNA 720 (i rishikuar)80 përmban kërkesa dhe udhëzime në lidhje me 

përgjegjësitë e audituesit për leximin e informacionet e tjera në një angazhim 
të auditimit të pasqyrave financiare të përfshira në një dokument i cili përmban 
pasqyrat financiare të audituara dhe raportin përkatës të audituesit, si dhe duke 
ju përgjigjur mangësive materiale dhe anomalisë materiale të faktit. Përshtatur 
sipas nevojës me rrethanat përkatëse, ato mund të jenë të dobishme për 
zbatimin e kërkesave në paragrafin 24.

80  SNA 720 (i rishikuar), Përgjegjësitë e audituesit në lidhje me informacionet e tjera
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