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Ky Udhëzues Zbatimi u përgatit nga Komiteti i Praktikave të Vogla dhe të Mesme i 
Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (IFAC). Komiteti përfaqëson interesat 
e kontabilistëve profesionistë që veprojnë në praktikat e vogla dhe të mesme dhe 
profesionistëve të tjerë që ofrojnë shërbime për entitetet e vogla dhe të mesme.

Ky publikim mund të shkarkohet falas nga faqja e internetit të IFAC: www.ifac.org. Teksti 
i miratuar është ai i botuar në gjuhën Angleze.

Misioni i IFAC është që t’i shërbejë interesit publik, të forcojë profesionin kontabël në të 
gjithë botën dhe të kontribuojë në zhvillimin e ekonomive të fuqishme ndërkombëtare 
duke vendosur dhe nxitur zbatimin e standardeve profesionale me cilësi të lartë, 
përparimin e konvergjencës ndërkombëtare të këtyre standardeve dhe duke folur hapur 
për çështjet me interes publik ku ekspertiza e profesionit është më se e nevojshme.

E drejta e autorit (Copyright) © Tetor 2010 e Federatës Ndërkombëtare të 
Kontabilistëve (IFAC). Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Jepet leje për të bërë 
kopje të këtij dokumenti me kusht që këto kopje të përdoren në klasat akademike ose 
për përdorim personal dhe nuk shiten ose shpërndahen, dhe me kusht që çdo kopje ka 
tekstin e mëposhtëm: “E drejta e autorit © Tetor 2010 i takon Federatës Ndërkombëtare 
të Kontabilistëve (IFAC). Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Përdorur me lejen e IFAC.” 
Përndryshe, për të riprodhuar, ruajtur, ose transmetuar, apo për përdorime të tjera të 
ngjashme të këtij dokumenti duhet të merret leje me shkrim nga IFAC, me përjashtim të 
rasteve të lejuara nga ligji. Kontakto permissions@ifac.org.
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Parathënie

1. Si të Përdorim Udhëzuesin

2. SNA-të e Qartësuara

Koncepte Bazë

3. Auditimi i Bazuar në Rrezik – Vështrim 
 i Përgjithshëm

4. Etika, SNA-të dhe Kontrolli i Cilësisë

5. Kontrolli i Brendshëm – Qëllimi 
 dhe Elementët Përbërës

6. Pohimet e Pasqyrave Financiare

7. Materialiteti dhe Rreziku i Auditimit

8. Procedurat e Vlerësimit të Rrezikut

9. Reagimi ndaj Rreziqeve të Vlerësuara

10. Procedurat e Mëtejshme të Auditimit

11. Çmuarjet Kontabël

12. Palët e Lidhura

13. Ngjarjet e Mëvonshme

14. Vijimësia

15. Përmbledhje e Kërkesave të SNA-ve të Tjera

16. Dokumentimi i Auditimit

17. Formimi i një Opinioni mbi Pasqyrat Financiare

Përmbajtje

Të ndryshëm

SNKC 1, 200, 220

315

315

320

240, 315

240, 300, 330, 500

350, 505, 520

540

550

560

570

250, 402, 501, 510, 
600, 610, 620, 720

SNKC 1, 220, 230, 
240, 300, 315, 330

700

Numri 
i faqes

Referuar SNA 
KryesoreVëllimi 1

5

8

15

23

24

43

60

90

98

110

121

135

161

173

186

195

206

249

264
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Parathënia

1. Si të Përdorim Udhëzuesin

2. Hyrje në Rastet e Studimit

FAZA 1: Vlerësimi i Rrezikut

3. Vlerësimi i Rrezikut – Vështrim i Përgjithshëm 

Veprime Paraprake

4. Pranimi dhe Vazhdimi Angazhimit 

Planifi kimi i Auditimit

5. Strategjia e Përgjithshme e Auditimit

6. Përcaktimi dhe Përdorimi i Materialitetit

7. Diskutimet e Grupit të Angazhimit

Kryerja e Procedurave të Vlerësimit të Rrezikut

8. Rreziku i Vetvetishëm - Identifi kimi 

9. Rreziku i Vetvetishëm - Vlerësimi

10. Rreziqet e Rëndësishëm

11. Njohja e Kontrollit të Brendshëm

12. Vlerësimi i Kontrollit të Brendshëm

13. Komunikimi i Mangësive në Konrollin e Brendshëm 

14. Përfundimi i Fazës së Vlerësimit të Rrezikut

FAZA 2: Reagimi ndaj Rrezikut

15. Reagimi ndaj Rrezikut - Vështrim i Përgjithshëm

16. Plani Reagues i Auditimit

17. Përcaktimi i Shtrirjes së Testimit

Përmbajtje

Referuar SNAVëllimi 2

SNKC 1, 210, 220, 300

300

320, 450

240, 300, 315

240, 315

240, 315

240, 315, 300

240, 315

315

265

315

-

260, 300, 330, 500

330, 500, 530
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18. Dokumentimi i Punës së Kryer

19. Deklarimet me Shkrim

FAZA 3: Raportimi

20. Raportimi - Vështrim i Përgjithshëm

21. Vlerësimi i Evidencës së Auditimit

22. Komunikimi me Personat që janë 
 Ngarkuar me Qeverisjen

23. Rezervat në Raportin e Audituesit

24. Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe Çështjes Tjetër 

25. Informacioni Krahasues

230, 500

580

-

220, 330, 450, 520, 540

260, 450

705

706

710
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Parathënie

Botimi i dytë i këtij udhëzuesi u publikua nga Komiteti i Praktikave të Vogla dhe të 
Mesme (PVM) të IFAC për t’i ardhur në ndihmë praktikuesve në auditimin e entiteteve 
të vogla dhe të mesme (EVM), dhe për të nxitur zbatimin e vazhdueshëm të Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit (SNA).

Edhe pse i përgatitur nga Instituti Kanadez i Kontabilistëve të Çertifi kuar (CICA), 
Udhëzuesi është përgjegjësi e plotë e Komitetit të PVM të IFAC. Stafi  i Bordit të 
Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Dhënies së Sigurisë (BSNAS) dhe një 
panel këshillues me anëtarë të marrë nga organizma të ndryshëm të IFAC kanë asistuar 
në rishikimin e këtij Udhëzuesi.

Udhëzuesi jep udhëzime jo detyruese lidhur me zbatimin e SNA-ve. Ai nuk duhet të 
konsiderohet si një zëvendësues i SNA-ve, por si një shtesë që synon që t’i vijë në 
ndihmë praktikuesve për të kuptuar dhe për të zbatuar në mënyrë të vazhdueshme këto 
standarde në auditimin e EVM-ve. Udhëzuesi nuk trajton të gjitha aspektet e SNA-ve, 
dhe nuk duhet të përdoret me synimin për të përcaktuar ose për të nxjerrë në pah 
pajtueshmërinë me SNA-të. 

Qëllimi i Udhëzuesit është që të shpjegojë dhe të ilustrojë se si të zhvillosh një të 
kuptuar më të thellë të një auditimi që kryhet në pajtim me SNA-të. Ai ofron një 
metodë auditimi të thjeshtë “si të veprosh” të cilën praktikuesit mund ta përdorin kur 
ndërmarrin një auditim të bazuar në rrezik të një EVM-je. Së fundmi ai duhet t’i ndihmojë 
praktikuesit në kryerjen e auditimeve të EVM-ve me një cilësi të lartë dhe me kosto 
efektive, dhe në këtë mënyrë t’i ndihmojë ata që t’i shërbejnë sa më mirë interesave të 
publikut. Udhëzuesi do të përdoret fi llimisht nga organizmat anëtare, fi rmat e auditimit, 
dhe të tjerë si një bazë për edukimin dhe kualifi kimin e kontabilistëve profesionistë dhe 
studentëve.

Organizmat anëtare të IFAC dhe fi rmat mund ta përdorin Udhëzuesin, ose ashtu siç 
është ose të përshtatur sipas nevojave të tyre dhe juridiksionit ku veprojnë. Ai siguron 
një bazë nga e cila organizmat anëtare dhe të tjerët mund të zhvillojnë produkte si për 
shembull materiale kualifi kimi, programe auditimi, pyetësorë dhe formularë të ndryshëm.  

Komiteti i PVM-ve i IFAC i mirëpret lexuesit e interesuar që të vizitojnë Qendrën 
Ndërkombëtare të Praktikave të Vogla dhe të Mesme (www.ifac.org/smp), e cila ofron 
një koleksion publikimesh dhe materialesh të tjera pa pagesë.

Sylvie Voghel

Kryetare, Komiteti i PVM të IFAC
Tetor 2010

Shënim: ‘Kërkesë për komente’ nuk është përkthyer.
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Deklaratë Refuzimi

Ky Udhëzues është ideuar për t’i ardhur në ndihmë praktikuesve për zbatimin e 
Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të) gjatë auditimit të entiteteve të 
vogla dhe të mesme, por nuk ka si synim që të zëvendësojë SNA-të. Për më tepër, 
një praktikues duhet që ta përdorë Udhëzuesin nën dritën e gjykimit të tij/të saj 
profesional dhe fakteve dhe rrethanave të përfshira në një auditim të caktuar. 
IFAC e shkarkon veten nga ndonjë përgjegjësi ose detyrim që mund të krijohet 
në mënyrë direkte ose indirekte, si pasojë e përdorimit dhe e zbatimit të këtij 
Udhëzuesi.
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Qëllimi i këtij Udhëzuesi është që të japë udhëzime praktike për praktikuesit që kryejnë 
angazhime auditimi për entitetet e vogla dhe të mesme (EVM-ët). Megjithatë, asnjë 
material në udhëzues nuk duhet të përdoret si një zevendësues i:

• Leximit dhe kuptimit të SNA-ve
Konsiderohet e mirëqënë që praktikuesit të kenë lexuar tekstin e Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të) siç paraqitet në botimin e vitit 2010 Manuali i 
Deklaratave Ndërkombëtare të Kontrollit të Cilësisë, Auditimit, Rishikimit, Sigurive 
të Tjera dhe Shërbimeve të Lidhura (Manuali i IFAC), i cili mund të shkarkohet 
falas nga faqja e publikimeve dhe e burimeve të IFAC www.ifac.org/publications. 
SNA 200.19 thekson që audituesi duhet të ketë një njohje të të gjithë tekstit të një 
SNA-je, përfshirë zbatimin e tij dhe materialeve të tjera shpjeguese, për të kuptuar 
objektivat e tij dhe për ta zbatuar në mënyrën e duhur. SNA-të, si dhe pyetjet më të 
shpeshta dhe materiale të tjera mbështetëse, mund të merren gjithashtu nga Qëndra 
e Qartësimeve në faqen www.ifac.org/clarity-center/index.

• Përdorimit të gjykimit profesional
Gjykimi profesional kërkohet bazuar në faktet dhe rrethanat e veçanta të përfshira 
në fi rmë dhe çdo angazhim të caktuar, dhe ku kërkohet interpretimi i një standardi të 
caktuar.

Ndërsa pritet që praktikat e vogla dhe të mesme (PVM-ët) të jenë një grup përdorues i 
konsiderueshëm, ky Udhëzues ka si synim që të ndihmojë të gjithë praktikuesit të venë në 
zbatim SNA-të në auditimet e EVM-ve.

Ky Udhëzues mund të përdoret për të:
• Zhvilluar një kuptim më të thellë të një auditimi të kryer në pajtim me SNA-të;
• Përgatitur një manual për personelin (i plotësuar sipas nevojave me kërkesat 

lokale dhe procedurat e një fi rme) për t’u përdorur si një referencë e 
përditshme, dhe si bazë për temat e kualifi kimit, si dhe për studim individual dhe 
diskutim; dhe

• Për të dhënë siguri që personeli përdor një metodë të përshtatshme për 
planifi kimin dhe kryerjen e auditimit.

Ky Udhëzues shpesh i referohet një ekipi auditimi, që nënkupton përfshirjen e më 
shumë se një audituesi në kryerjen e angazhimit të auditimit. Megjithatë, në angazhimet 

1. Si të përdorim Udhëzuesin
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e auditimit të kryera nga një person i vetëm (praktikuesi) zbatohen gjithashtu të njëjtat 
parime të përgjithshme.

1.1 Riprodhimi, Përkthimi dhe Përshtatja e Udhëzuesit

IFAC inkurajon dhe lehtëson riprodhimin, përkthimin, dhe përshtatjen e publikimeve 
të tij. Palët e interesuara për riprodhimin, përkthimin, ose përshtatjen e këtij udhëzuesi 
duhet të kontaktojnë me permissions@ifac,org.

1.2 Përmbatja dhe Organizimi

Në vend të përmbledhjes së çdo SNA-je, ky Udhëzues është organizur në dy vëllime si 
në vijim:

• Vëllimi 1 – Koncepte Bazë
• Vëllimi 2 – Udhëzues Praktik

Ky është Vëllimi 1 i Udhëzuesit, i cili jep një vështrim të përgjithshëm të të gjithë procesit 
të auditimit dhe trajton konceptet kryesore të auditimit si për shembull materialiteti, 
pohimet, kontrolli i brendshëm, procedurat e vlerësimit të rrezikut, dhe përdorimi i 
procedurave të mëtejshme të auditimit në përgjigje të rreziqeve të vlerësuara. Ai përfshin 
gjithashtu një përmbledhje të kërkesave të SNA-ve duke u përqëndruar në:

• Fusha të veçanta si çmuarjet kontabël, palët e lidhura, ngjarjet e mëvonshme, 
vijimësia, dhe të tjera;

• Kërkesat e dokumentimit; dhe
• Formimi i një opinioni mbi pasqyrat fi nanciare.

Vëllimi 2 i Udhëzuesit e vë theksin në mënyrën e zbatimit të koncepteve të nënvizuara 
në Vëllimin 1. Ai ndjek etapat tipike që përfshihen në kryerjen e një auditimi, duke fi lluar 
me pranimin e klientit, planifi kimin dhe vlerësimin e rrezikut, dhe më pas me përgjigjen 
ndaj rrezikut, vlerësimin e evidencës së auditimit të marrë, dhe formimin e një opinioni 
të përshtatshëm auditimi.

Për të evituar përsëritjen, Vëllimi 2 nuk përmend kërkesat e SNA-ve që trajtojnë çështje 
të veçanta auditimi si çmuarjet, palët e lidhura, ngjarjet e mëvonshme, vijimësia, dhe SNA 
të tjera të ndryshme. Vëllimi 1 i përmbledh këto kërkesa në kapituj të ndarë ose si pjesë 
e Kapitullit 15 i cili titullohet “Përmbledhje e Kërkesave të SNA-ve të Tjera”.

Përmbledhje e Mënyrës së Organizimit 

Çdo kapitull në të dy vëllimet e këtij Udhëzuesi është organizuar sipas formatit të 
mëposhtëm:

• Titulli i  Kapitullit

• Grafi ku i Procesit të Auditimit – Ekstrakt
Shumë nga kapitujt përmbajnë një ekstrakt nga skema e procesit të auditimit (kur 
është e përshtatshme) për të nënvizuar veprime të veçanta të trajtuara në kapitull.
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• Përmbajtja e Kapitullit
Këtu paraqitet përmbajtja dhe qëllimi i kapitullit.

• SNA-të Përkatëse
Shumë nga kapitujt në këtë Udhëzues fi llojnë me disa paragrafë nga SNA-të që 
kanë të bëjnë me përmbajtjen e kapitullit. Këta paragrafë përmbajnë kërkesa 
përkatëse dhe, në disa raste, objektiva (shpeshherë të nënvizuar më vete nëse/kur 
një kapitull fokusohet kryesisht në një SNA të caktuar), përkufi zime të zgjedhura, 
dhe materiale të ndryshme për t’u zbatuar. Përfshirja e këtyre paragrafëve nuk 
nënkupton që materialet e tjera në SNA që nuk përmenden në mënyrë specifi ke, 
ose SNA-të e tjera që kanë të bëjnë me çështjen në fjalë nuk duhet të merren në 
konsideratë. Paragrafët në Udhëzues mbështeten vetëm në gjykimin e autorëve 
lidhur me çfarë konsiderohet përkatëse në përmbajtjen e çdo kapitulli të veçantë. 
Për shembull, kërkesat e SNA-ve 200, 220, dhe 300 zbatohen gjatë gjithë procesit 
të auditimit, por janë trajtuar në mënyrë specifi ke në një ose dy kapituj.

• Vështrim i Përgjithshëm dhe Materiali i Kapitullit
Vështrimi i përgjithshëm në çdo kapitull paraqet:
- Paragrafë nga SNA-të e zbatueshme; dhe
- Një përmbledhje të asaj çfarë trajtohet në kapitull.
Vështrimi i përgjithshëm pasohet nga një diskutim më i detajuar i çështjes në 
fjalë, dhe nga një udhëzim/metodologji hap pas hapi lidhur me faktin se si mund të 
zbatohet SNA-ja përkatëse. Këtu përfshihen gjithashtu disa referime të kryqëzuara 
të SNA-ve të zbatueshme. Ndërsa Udhëzuesi fokusohet tërësisht tek SNA-të (me 
përjashtim të SNA-ve të serisë 800) që zbatohen në auditimet e informacionit 
historik fi nanciar, referim i bëhet gjithashtu edhe Kodit të Etikës për Profesionistët 
Kontabël të publikuar nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për 
Profesionistët Kontabël (Kodi i BSNEPK), dhe Standardit Ndërkombëtar të Kontrollit 
të Cilësisë 1 (SNKC 1), Kontrolli i Cilësisë për Firmat që Kryejnë Auditime dhe Rishikime 
të Pasqyrave Financiare dhe Angazhime të Tjera të Sigurisë dhe të Shërbimeve të Lidhura.

• Çështje për t’u patur në vëmendje
Një numër çështjesh për t’u patur në vëmendje janë përfshirë në të gjithë 
Udhëzuesin. Ato japin udhëzime praktike lidhur me çështje auditimi që mund të 
anashkalohen lehtë, ose trajtime të rasteve kur audituesit e kanë të vështirë të 
kuptojnë dhe të zbatojnë koncepte të caktuara.  

• Shembuj Rastesh Studimi
Për të treguar se si zbatohen SNA-të në praktikë, Vëllimi 2 i Udhëzuesit përfshin 
2 raste studimi. Në fund të pjesës më të madhe të kapitujve në Vëllimin 2, 
diskutohen dy metoda të mundshme për dokumentimin e mënyrës së zbatimit të 
kërkesave të SNA-ve. Ju lutem referojuni Vëllimit 2, Kapitulli 2 të këtij Udhëzuesi 
për detaje në lidhje me rastet e studimit.

Qëllimi i rasteve studimore dhe dokumentacionit të paraqitur janë thjesht për 
ilustrim. Dokumentacioni i paraqitur është një ekstrakt i vogël nga një dosje tipike 
auditimi, dhe ai nënvizon vetëm një mënyrë të mundshme për të qenë në pajtim 
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me kërkesat e SNA-ve. Të dhënat, analizat, dhe komentimi i bërë përfaqësojnë 
vetëm disa nga rrethanat dhe konsiderata që audituesi duhet të trajtojë në një 
auditim të caktuar. Si gjithmonë, audituesi duhet të ushtrojë gjykimin profesional.

Rasti i parë studimor bazohet në një entitet fi ktiv të quajtur Depha Furniture. 
Kjo është një fabrikë lokale e zotëruar nga një familje që merret me prodhimin e 
mobiljeve me 10 punëtorë me kohë të plotë. Entiteti ka një strukturë organizative 
të thjeshtë, pak nivele drejtuese, dhe një mënyrë të drejtpërdrejtë të procesimit 
të transaksioneve. Funksioni i kontabiltetit të entitetit përdor një paketë programi 
standard të zakonshëm. 

Rasti i dytë studimor bazohet në një entitet tjetër të quajtur Kumar & Co. Ky 
është një mikro-entitet me dy të punësuar me kohë të plotë plus pronarin dhe një 
llogaritar me kohë të pjesshme.

Publikime të tjera të IFAC

Udhëzuesi i Kontrollit të Cilësisë për Praktikat e Vogla dhe të Mesme mund të lexohet së 
bashku me këtë Udhëzues. Ai mund të shkarkohet pa pagesë nga faqja e publikimeve 
dhe burimeve të IFAC në adresën http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-
practices-committee/implementation-guides 
  
1.3 Fjalori i Termave

Udhëzuesi përdor shumë nga termat siç përcaktohen në Kodin e BSNEK, Fjalori i 
Termave, dhe SNA-të (siç janë në përmbajtje të Manualit të Deklaratave Ndërkombëtare 
të Kontrollit të Cilësisë, Auditimit, Rishikimit, Sigurive të Tjera dhe Shërbimeve të 
Lidhura të IFAC të vitit 2010). Të gjithë si ortakët ashtu edhe personeli duhet të jenë në 
dijeni të këtyre termave.

Udhëzuesi përdor gjithashtu termat që jepen në vijim:

Kontrollet Anti-Mashtrim

Këto janë kontrolle të hartuar nga drejtimi për të parandaluar ose zbuluar dhe për të 
korigjuar mashtrimet. Në lidhje me refuzimin nga drejtimi, këto kontrolle mund të mos e 
parandalojnë ndodhjen e një mashtrimi, por mund të veprojnë si një siguri dhe mund ta 
bëjnë kryerjen e një mashtrimi më të vështirë për t’u fshehur. Shembuj tipikë janë:

• Politika dhe procedura që nënkuptojnë përgjegjësi shtesë, si për shembull 
miratimin me nënshkrim për regjistrimet kontabël;

• Të drejta hyrjeje të pëmirësuara për të dhëna dhe transaksione të ndjeshme;
• Alarme pa zhurmë;
• Raporte për pasaktësi dhe përjashtime;
• Gjurmë të dokumentuara për auditimin;
• Plane emergjence në rast mashtrimi;
• Procedura të burimeve njerëzore siç janë identifi kimi/monitorimi i individëve që 

paraqesin mundësi mashtrimi mbi një nivel mesatar (për shembull, një mënyrë 
jetesë jashtë mase luksoze); dhe
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• Mekanizma për raportimin e mashtrimeve të mundshme duke ruajtur 
anonimitetin.

  
Kontrolle në Nivel Entiteti

Kontrollet në nivel entiteti trajtojnë rreziqet e përhapura. Ato vendosin “tonin e 
drejtimit” të një organizate dhe përcaktojnë pritshmëritë për mjedisin e kontrollit. Këto 
kontrolle zakonisht janë më pak të prekshëm në krahasim me kontrollet që zbatohen 
në nivel transaksionesh, por kanë një ndikim dhe një infl uencë të përhapur dhe të 
rëndësishme mbi të gjithë kontrollet e tjerë të brendshëm. Si të tillë, ato formojnë bazën 
e rëndësishme mbi të cilën ngrihen të gjithë kontrollet e tjerë të brendshëm (nëse ka). 
Shembuj të kontrolleve në nivel entiteti përfshijnë angazhimin e drejtimit ndaj sjelljes 
etike, qëndrimet ndaj kontrollit të brendshëm, punësimi dhe aftësia e personelit të 
punësuar, dhe anti-mashtrimi dhe raportimi për fundin e periudhës. Këto kontrolle do të 
kenë ndikim në të gjitha proceset e tjera të biznesit brenda entitetit.

Drejtimi

Personi/at që kanë përgjegjësi ekzekutive për drejtimin e operacioneve të entitetit. Për 
disa entitete, në disa juridiksione, drejtimi përfshin disa ose të gjithë personat e ngarkuar 
me qeverisjen-për shembull, anëtarët ekzekutivë të një bordi qeverisjeje, ose një pronar-
drejtues.

Personat që Janë Ngarkuar me Qeverisjen (PNQ)

Personi(at) ose organizata(t) (për shembull një bord i të besuarve të korporatës), që ka 
përgjegjësinë për mbikëqyrjen e drejtimit strategjik të entitetit dhe detyrimet në lidhje 
me përgjegjshmërinë e entitetit. Këtu përfshihet mbikëqyrja e proçesit të raportimit 
fi nanciar. Për disa  entitete, në disa  juridiksione, personat e ngarkuar me qeverisjen 
mund të përfshijnë personelin e drejtimit, për shembull anëtarët ekzekutivë të një bordi 
qeverisje të një entiteti të sektorit privat apo publik, ose një pronar-drejtues.

Pronari-Drejtues

Ky term i referohet zotëruesve të një entiteti të përfshirë çdo ditë në drejtimin e 
entitetit. Në shumicën e rasteve, pronari-drejtues është gjithashtu edhe personi i 
ngarkuar me qeverisjen e entitetit.
 
Praktikat/Firmat e Vogla dhe të Mesme të Kontabilitetit (PVM)

Praktikat/Firmat e Kontabilitetit që kanë karakateristikat e mëposhtme: klientët e tyre 
janë kryesisht entitete të vogla dhe të mesme (EVM); përdorin burime të jashtme për të 
kompensuar burimet teknike të brendshme të kufi zuara; punësojnë një numër të kufi zuar 
personeli profesional. Karakteristikat e EVM-ve variojnë nga një juridiksion në një tjetër.
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1.4   Shkurtesat e Përdorura në Udhëzues

AR Accounts receivable   
LLA Llogaritë e arkëtueshme

Assertions - Pohimet       
(combined) - (të kombinuara)
 C=Completeness  -  P=Plotësia
 E=Existence  -  E=Ekzistenca
 A=Accuracy and cutoff -  S=Saktësia dhe ndarja e periudhave
 V=Valuation  -  V=Vlerësimi

CAATs Computer Assisted Audit Techniques 
TAANK-et Teknikat e Auditimit të Asistuara nga  Kompjuterat

CU Currency units  
NJM Njësi monetare

FS Financial statements
PF Pasqyrat fi nanciare

HR Human resources
BNJ Burimet njerëzore

IAASB  International Auditing and Assurance Standards Board 
BSNAS  Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Dhënies së Sigurisë

IC Internal Control
KB Kontrolli i Brendshëm

Pesë elemenët përbërës të kontrollit të brendshëm janë si vijojnë:
CA Control activities  - AK Aktivitetet e kontrollit
CE Control environment  - MK Mjedisi i kontrollit
IS Information systems  - SI Sistemet e informacionit
MO Monitoring   - MK Mbikëqyrja
RA Risk assessment  - VR Vlerësimi i rrezikut

IESBA Code IESBA Code of Ethics for Professional Accountants 
Kodi i BSNEK  Kodi i Etikës për Profesionistët Kontabël i BSNEK

IFAC International Federation of Accountants
FNK Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve

IFRS International Financial Reporting Standards
SNRF  Standardet Ndëkombëtare të Raportimit Financiar

ISAs International Standards on Auditing 
SNA-të Standardet Ndërkombëtare të Auditimit

ISAEs International Standards on Assurance Engagements
SNAS- të  Standardet Ndërkombëtare të Angazhimeve të Sigurisë

IAPSs International Auditing Practice Statements 
DPNA- të  Direktivat e Praktikave Ndërkombëtare të Auditimit

ISQCs International Standards on Quality Control 
SNKC- të  Standardet Ndërkombëtare të Kontrollit të Cilësisë
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ISREs International Standards on Review Engagements
SNAR- të  Standardet Ndërkombëtare të Angazhimeve të Rishikimit 

ISRSs International Standards on Related Services
SNSL-të  Standardet Ndërkombëtare të Shërbimeve të Lidhura  

IT Information technology  
TI Teknlogjia e informacionit

PC Personal Computer  
KP Kompjuter personal

R&D Research and development 
K&ZH Kërkim dhe zhvillim

RMM Risk of material misstatement 
RRAM Rreziku i anomalisë materiale

RAPs  Risk assessment procedures 
PVRR Procedurat e vlerësimit të rrezikut

SME Small- and medium- sized entities
EVM Entitetet e vogla dhe të mesme

SMP  Small- and medium- sized (accounting) practices
PVM Praktikat e vogla dhe të mesme (të kontabilitetit)

TOC Tests of controls  
TEK Testet e kontrolleve

TCWG Those charged with governance 
PNQ Personat që janë ngarkuar me qeverisjen

WP Work papers, Working papers 
FP Fletët e punës 
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2. SNA-të e Qartësuara

Në Mars të vitit 2009, BSNAS njoftoi përfundimin e programit të saj për rritjen e 
qartësisë të SNA-ve të saja (Projekti i Qartësisë). Ky program përfshiu zbatimin e 
marrëveshjeve të reja të hartimit për të gjitha SNA-të, qoftë si pjesë e një rishikimi 
thelbësor ashtu edhe të një rihartimi të kufi zuar, për të refl ektuar marrëveshjet e reja 
dhe çështjet e qartësisë në përgjithësi. Audituesit tani kanë në dispozicion 36 SNA të reja 
të rishikuara dhe të qartësuara dhe një SNKC të qartësuar.

Struktura e SNA-ve të Qartësuara

SNA-të e qartësuara kanë një strukturë të përbashkët, siç paraqitet më poshtë:

Elementi i SNA-së Komentet

Hyrje

Objektivat

Përkufi zimet

Një shpjegim i qëllimit dhe objektit të SNA-së, duke përfshirë 
faktin sesi SNA-ja lidhet me SNA të tjera, tematikën e SNA-së, 
çfarë pritet nga audituesi dhe të tjerët, dhe kontekstin mbi të 
cilin bazohet SNA-ja. 

Objektivat që duhen arritur nga audituesi si rezultat i 
pajtueshmërisë me kërkesat e SNA-së. Për të arritur objektivat 
e përgjithshme të audituesit, audituesit i kërkohet që të 
përdorë objektivat që citohen në SNA-në përkatëse gjatë 
planifi kimit dhe kryerjes së auditimit, duke patur parasysh 
lidhjet ndërmjet SNA-ve.  SNA 200.21 kërkon që audituesi të:
(a) Përcaktojë nëse ndonjë procedurë auditimi, përveç atyre 

të kërkuara nga SNA-të është e nevojshme për zbatim të 
objektivave të përcaktuara në SNA-të, dhe

(b) Vlerësojë nëse është siguruar evidenca e nevojshme e 
auditimit.

Një përshkrim i kuptimeve që u janë dhënë termave të caktuar 
për qëllime të SNA-ve. Këto kuptime jepen për të ndihmuar në 
zbatimin dhe interpretimin e qëndrueshëm të SNA-ve. Ato nuk 
kanë si synim që të mbivendosin përkufi zimet që mund të jenë 
përcaktuar për qëllime të tjera, si për shembull kuptimet që jepen 
në ligje dhe rregullore. Përveçse kur përcaktohet ndryshe, këto 
terma kanë të njëjtat kuptime në të gjitha SNA-të.
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Kërkesat

Zbatimi dhe 
Materiale të tjera 
Shpjeguese

Shtojcat

Ky seksion thekson kërkesat specifi ke të audituesit. Çdo 
kërkesë përmban fjalën “duhet”. Për shembull SNA 200.15 
përmban kërkesat e mëposhtme:

“Audituesi duhet të planifi kojë dhe të kryejë një auditim me 
skepticizëm profesional, duke pranuar se mund të ekzistojnë 
rrethana që mund të shkaktojnë që pasqyrat fi nanciare të kenë 
anomali materiale.”

Zbatimi dhe materialet e tjera shpjeguese paraqesin shpjegime 
të mëtejshme të kërkesave të SNA-ve, dhe udhëzime për 
zbatimin e tyre. Në veçanti, ky seksion mund të:
• Shpjegojë më qartë çfarë nënkupton një kërkesë ose çfarë 

synon të trajtojë ajo;
• Aty ku është e përshtatshme, përfshin konsiderata të 

veçanta për entitetet më të vogla; dhe
• Përfshin shembuj të procedurave që mund të jenë të 

përshtatshme për rrethanat. Megjithatë procedurat e 
zgjedhura nga audituesi kërkojnë përdorimin e gjykimit 
profesional  bazuar në rrethanat e veçanta të entitetit dhe 
rreziqet e vlerësuara të anomalisë materiale.

Duhet patur parasysh që ky udhëzues në vetvete nuk vendos 
një kërkesë, ai ka të bëjë me zbatimin e duhur të kërkesave 
të SNA-ve. Zbatimi dhe materialet e tjera shpjeguese mundet 
të japin gjithashtu informacion bazë në lidhje me çështjet e 
trajtuara në një SNA.

Shtojcat janë pjesë e zbatimit dhe materialeve të tjera 
shpjeguese. Qëllimi dhe përdorimi i synuar i një shtojce 
shpjegohen gjatë tekstit të SNA-së përkatëse, ose brenda titullit 
dhe hyrjes të vetë shtojcës.
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2.1 Indeksi i SNA-ve dhe Referencat e Kryqëzuara

Kuadri i SNA-ve paraqitet si më poshtë:

Standardet Ndërkombëtare të Kontrollit të Cilësisë SNKC-ët 1-99

Kuadri Ndërkombëtar 
për Angazhimet e Sigurisë (auditim & rishikim)

Standardet Ndërkom-
bëtare  të Shërbimeve të 
Lidhura (përpilimi, etj.)

Informacioni Financiar 
Historik

Informacioni Tjetër 
Financiar 

Standardet 
Ndërkombëtare 

të Angazhimeve të 
Sigurisë 

SNAS-të 3000- 3699

Standardet 
Ndërkombëtare 
të Shërbimeve të 

Lidhura 
SNSL-të 4000- 4699

Standardet 
Ndërkombëtare të 

Auditimit 
SNA-të 100- 999

Direktivat e 
Praktikave 

Ndërkom-bëtare të 
Auditimit DPNA-të 

1000- 1999

Standardet 
Ndërkombëtare 

të Angazhimeve të 
Rishikimit

SNAR-të 2000- 2699

Tabela në vijim kryqëzon referencat e SNA-ve (të përshtatshme për auditimin e EVM-
ëve) dhe të SNKC 1 me kapitujt korrespondues në Udhëzues. Duhet patur parasysh që 
shumë SNA (siç është për shembull përdorimi i procedurave analitike) zbatohen në faza 
të ndryshme të auditimit. Kjo tabelë përfshin vetëm referencat ndaj kapitujve kryesorë 
në Udhëzues, ku trajtohen kërkesat e SNA-ve. Një pjesë e informacionit të SNA-ve 
trajtohet edhe në kapituj të tjerë, duke ditur faktin që shumë nga kërkesat e SNA-ve 
kanë zbatim në shumë kapituj (siç është për shembull përdorimi i gjykimit profesional).

Referenca e 
SNA/SNKC 1

Vëllimi dhe Kapitujt
V1 = Vëllimi 1
V2 = Vëllimi 2

SNKC 1 V1-4, 16

V2-4

Kontrolli i Cilësisë për Firmat që Kryejnë Auditime 
dhe Rishikime të Pasqyrave Financiare dhe 
Angazhime të Tjera të Sigurisë dhe të Shërbimeve 
të Lidhura
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Referenca e 
SNA/SNKC 1

Vëllimi dhe Kapitujt
V1 = Vëllimi 1
V2 = Vëllimi 2

200

210

220

230

240

250

260

265

300

315

320

330

402

450

500

501

505

510

V1-3, 4

V2-4

V1-16, V2-4, 21

V1-4, 16, V2-18

V1-8, 9, 16
V2-7, 8, 9, 10

V1-15

V2-16, 22

V2-13

V1-9, 16
V2-4, 5, 7, 10, 16

V1-3, 5, 6, 8, 16
V2-7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14

V1-7, V2-6

V1-3, 9, 10, 16
V2-16, 17, 21

V1-15

V2-6, 21, 22

V1-9, V2-16, 17, 18

V1-15

V1-10

V1-15

Objektivat e Përgjithshme të Audituesit të Pavarur 
dhe Kryerja e një Auditimi në Përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit

Rënia Dakord me Kushtet e Angazhimit të 
Auditimit

Kontrolli i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave 
Financiare

Dokumentimi i Auditimit

Përgjegjësitë e Audituesit Lidhur me Mashtrimin në 
një Auditim të Pasqyrave Financiare

Mbajtja Parasysh e Ligjeve dhe e Rregullave në një 
Auditim të Pasqyrave Financiare

Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen

Komunikimi i Mangësive në Kontrollin e 
Brendshëm Personave të Ngarkuar me Qeverisjen 
dhe Drejtimin

Planifi kimi i Auditimit të Pasqyrave Financiare

Identifi kimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalisë 
Materiale Nëpërmjet Njohjes së Entitetit dhe 
Mjedisit të Tij

Materialiteti në Planifi kimin dhe në Kryerjen e një 
Auditimi

Reagimet e Audituesit Ndaj Rreziqeve të 
Vlerësuara

Konsiderata Auditimi për një Entitet që Përdor një 
Organizatë Shërbimi

Vlerësimi i Anomalive të Identifi kuara gjatë 
Auditimit

Evidenca e Auditimit

Evidenca e Auditimit – Konsiderata të Veçanta për 
Zëra të Zgjedhur

Konfi rmimet nga të Tretët

Angazhimet e Auditimit për Herë të Parë – 
Tepricat e Çeljes
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Referenca e 
SNA/SNKC 1

Vëllimi dhe Kapitujt
V1 = Vëllimi 1
V2 = Vëllimi 2

520

530

540

550

560

570

580

600

610

620

700

705

706

710

720

800

805

810

Procedurat Analitike

Zgjedhja në Auditim

Auditimi i Çmuarjeve Kontabël, Përfshirë Çmuarjet 
Kontabël të Vlerës së Drejtë si dhe Dhënia e 
Informacioneve Përkatëse

Palët e Lidhura

Ngjarjet e Mëvonshme

Vijimësia

Deklarimet me Shkrim

Konsiderata të Veçanta - Auditimi i Pasqyrave 
Financiare të Grupit (Duke Përfshirë Punën e 
Audituesit të Entitetit të Kontrolluar)

Përdorimi i Punës së Audituesve të Brendshëm

Përdorimi i Punës së Ekspertit të Audituesit

Formimi i një Opinioni dhe Raportimi mbi Pasqyrat 
Financiare

Opinioni me Rezerva në Raportin e Audituesit të 
Pavarur

Paragrafët që Theksojnë Çështjen dhe Paragrafët 
për Çështje të Tjera në Raportin e Audituesit të 
Pavarur

Informacionet Krahasuese – Shifrat 
Korresponduese dhe Pasqyrat Financiare 
Krahasuese

Përgjegjësitë e Audituesit në Lidhje me 
Informacionet e Tjera në Dokumentet që 
Përmbajnë Pasqyrat Financiare të Audituara

Konsiderata të Veçanta – Auditimet e Pasqyrave 
Financiare të Përgatitura Sipas Kuadreve për 
Qëllime të Veçanta

Konsiderata të Veçanta – Auditimet e Pasqyrave 
Financiare të Vetme dhe Elementëve, Llogarive ose 
Zërave të Veçantë të një Pasqyre Financiare

Angazhimet për të Raportuar mbi Pasqyrat 
Financiare të Përmbledhura

V1-10, V2-21

V2-17

V1-11, V2-21

V1-12

V1-13

V1-14

V2-19

V1-15

V1-15

V1-15

V1-3, 17

V2-23

V2-24

V2-25

V1-15

Nuk trajtohet në 
Udhëzues

Nuk trajtohet në 
Udhëzues

Nuk trajtohet në 
Udhëzues
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SNA 800, 805, dhe 810 u konsideruan të kenë aktualisht një zbatim të kufi zuar në auditimet 
e EVM-ëve, për rrjedhojë ky botim i Udhëzuesit nuk i trajton ato në mënyrë specifi ke.

Tabela në vijim kryqëzon kapitujt e Udhëzuesit me kapitujt kryesorë të SNA-ve të 
trajtuara.

Shënim: Kjo tabelë paraqet vetëm një kryqëzim referencash të përgjithshëm. Shumë kapituj 
në këtë Udhëzues mbulojnë aspekte të trajtuara nga më shumë se një SNA i caktuar.

Kapitulli Referenca  e SNA/
SNKC 1

V1-3

V1-4

V1-5

V1-6

V1-7

V1-8

V1-9

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V2-4

V2-5

V2-6

V2-7

V2-8

Të ndryshme

SNKC 1, 
200, 220

315

315

320

240, 315

240,300
330,500

330, 505, 520

540

550

560

570

250, 402, 501,
510, 600, 610,

620, 720

SNKC 1, 220
230, 240, 300,

315, 330

700

SNKC 1, 210, 
220, 300

300

320, 450

240, 300, 315

240, 315

Auditimi i Bazuar në Rrezik – Vështrim i 
Përgjithshëm

Etika, SNA-të, dhe Kontrolli i Cilësisë

Kontrolli i Brendshëm- Qëllimi dhe Elementët

Pohimet e Pasqyrave Financiare

Materialiteti dhe Rreziku i Auditimit

Procedurat e Vlerësimit të Rrezikut

Reagimi ndaj Rreziqeve të Vlerësuara

Procedurat e Mëtejshme të Auditimit

Çmuarjet Kontabël

Palët e Lidhura

Ngjarjet e Mëvonshme

Vijimësia

Përmbledhje e Kërkesave të SNA-ve të Tjera

Dokumentimi i Auditimit

Formimi i  një Opinioni mbi Pasqyrat Financiare

Pranimi i Klientit dhe Vazhdimësia

Strategjia e Përgjithshme e Auditimit

Përcaktimi dhe Përdorimi i Materialitetit

Diskutimet e Ekipit të Angazhimit

Rreziku i Vetvetishëm - Identifi kimi

Titulli
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Kapitulli Referenca  e SNA/
SNKC 1

Titulli

240, 315

240, 315, 300

315

315

265

315

260, 300, 330,
500

330, 500, 530

230,500

580

220, 330, 450, 
520, 540

260, 450

705

706

710

Rreziku i Vetvetishëm - Vlerësimi

Rreziqet e Rëndësishme

Njohja e Kontrollit të Brendshëm

Vlerësimi i Kontrollit të Brendshëm

Komunikimi i Mangësive në Konrollin e Brendshëm

Përfundimi i Fazës së Vlerësimit të Rrezikut

Plani Reagues i Auditimit

Përcaktimi i Shtrirjes së Testimit

Dokumentimi i Punës së Kryer

Deklarimet me Shkrim

Vlerësimi i Evidencës së Auditimit

Komunikimi me Personat që janë Ngarkuar me 
Qeverisjen

Modifi kimet e Raportit të Audituesit

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe Çështjes 
Tjetër

Informacioni Krahasues

V2-9

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

2.2 Procesi i Auditimit

Metoda e auditimit e përdorur në këtë Udhëzues është ndarë në tre faza – vlerësimi i 
rrezikut, reagimi ndaj rrezikut dhe raportimi. Figura në vijim ilustron natyrën e secilës 
fazë dhe lidhjet ndërmjet aktiviteteve dhe fazave.
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Ri
sk

 R
es

po
ns

e

Design overall
responses and
further audit
procedures

Develop
appropriate
responses to
the assessed RMM3  

Implement responses
to assessed RMM3

Reduce audit risk
to an acceptably
low level  

Evaluate the audit
evidence obtained

Determine what
additional audit work
(if any) is required

Form an opinion
based on audit 

ndings

Signi cant decisions

Signed audit opinion

is
k 

A
ss

es
sm

en
t

Plan the audit
Develop an overall
audit strategy and
audit plan2

f m p el ry
engagement

activities

i whethe to
accept engagement

Perform
risk assessment

procedures

Identify/assess RMM3

through understanding 
the entity

 

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

New/revised risk factors
and audit procedures

Changes in materiality

Communications 
on audit  ndings

Conclusions on audit 
procedures performed

Figura 2.2-1 
R

ap
o

rt
im

i
P

ër
gj

ig
ja

 n
da

j R
re

zi
ku

t
V

le
rë

si
m

i i
 R

re
zi

ku
t

Kryej aktivitetet 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Vendos nëse do ta 
pranosh angazhimin

Zhvillo një strategji 
të përgjithshme 
auditimi dhe planin 
e auditimit2

Identifi ko/vlerëso 
RRAM3 nëpërmjet 
njohjes së entitetit

Lista e faktorëve të rrezikut
Pavarësia
Letra e Angazhimit

Materialiteti
Diskutimet e ekipit të angazhimit
Strategjia e pergjithshme e 
auditimit

Rreziqet e biznesit & 
mashtrimit përfshirë rreziqet 
e rëndësishëm

Hartimi / zbatimi i 
kontrolleve të brendshëm të 
përshtatshëm

RRAM3 i vlerësuar në:
- Nivel të P/F
- Nivel pohimi

Përditëso strategjinë e 
përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RRAM3 
e vlerësuar dhe procedurat e 
mëtejshme të auditimit 

Puna e kryer
Gjetjet e auditimit
Mbikëqyrja e personelit
Rishikimi i fl etëve të punës 

Faktorët e rinj/të rishikuar 
të rrezikut dhe procedurat e 
auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimet e gjetjeve të 
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e 
auditimit të kryera
 

Vendime të rëndësishme
Opinioni i auditimit i 
fi rmosur

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
audititmit

Përgatit raportin e 
audituesit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë? 

Po

Jo

Përcakto çfarë pune 
auditimi shtesë 
kërkohet (nëse duhet)

Vlerëso evidencën 
e auditimit të 

marrë

Zbato reagimet 
ndaj RRAM3 të 

vlerësuar

Zvogëlo rrezikun 
e auditimit në një 
nivel të ulët të 
pranueshëm

Harto reagimet 
e përgjithshme 
dhe procedurat 
e mëtejshme të 

auditimit

Zhvillo reagimet e 
duhura ndaj RRAM3 
të vlerësuar

1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit të kërkuar.
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.
3. RRAM = Rreziku i anomalisë materiale.
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Vëllimi 1

Koncepte Bazë
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3. Auditimi i bazuar në rrezik 
    – Vështrim i përgjithshëm

Përmbajtja e kapitullit

Paragrafi  #

Objektivat e audituesit, elementët bazë dhe mënyra e 
kryerjes së auditimit bazuar në rrezik.

200.11

Disa

Objektivat e përgjithshme të audituesit për kryerjen e një 
auditimi të pasqyrave fi nanciare, janë: 
(a) Të arrijë siguri të arsyeshme për faktin nëse pasqyrat 

fi nanciare në tërësi nuk kanë anomali materiale, qoftë për 
shkak të mashtrimit ose të gabimit, gjë që bën të mundur 
që audituesi të shprehë një opinion për faktin nëse pasqyrat 
fi nanciare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, 
në përputhje me një kuadër të zbatueshëm të raportimit 
fi nanciar; dhe

(b) Të raportojë mbi pasqyrat fi nanciare dhe të komunikojë siç 
kërkohet nga SNA-të, në përputhje me gjetjet e audituesit.

SNA-të përkatëse

Objektivi (objektivat) e SNA-ve

Tabela 3.0-1

Planifi kimi i 
auditimit

Kryerja e 
procedurave të 
vlerësimit të rrezikut

Përcaktimi i proce-
durave të mëtejshme 
të auditimit

Kryerja e proce-
durave të mëtejshme 
të auditimit

Vlerësimi i 
evidencës së marrë 
të auditimit

Përgatitet raporti i 
audituesit

R
ap

o
rt

im
i

P
ër

gj
ig

jia
 n

da
j r

re
zi

ku
t

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

200.3 Qëllimi i një auditimi është që të rrisë shkallën e besimit në 
pasqyrat fi nanciare nga ana e përdoruesve të synuar. Kjo arrihet 
nëpërmjet shprehjes nga audituesi të një opinioni nëse pasqyrat 
fi nanciare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në 



25

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

200.5 Si bazë për opinionin e audituesit, SNA-të kërkojnë që 
audituesi të marrë siguri të arsyeshme lidhur me faktin nëse 
pasqyrat fi nanciare në tërësi nuk kanë anomali materiale, 
për shkak të mashtrimit apo gabimit. Siguria e arsyeshme 
është një nivel i lartë i sigurisë. Ajo arrihet kur audituesi ka 
siguruar evidencën e nevojshme të auditimit për të zvogëluar 
rrezikun e auditimit (dmth, rreziku që audituesi të shprehë 
një opinion të papërshtatshëm kur pasqyrat fi nanciare në të 
vërtetë përmbajnë anomali materiale) në një nivel të ulët të 
pranueshëm. Megjithatë, për shkak të ekzistencës së kufi zimeve 
të vetvetishme të një auditimi, të cilat bëjnë që shumica e 
evidencës së auditimit mbi të cilën audituesi nxjerr konkluzionet 
dhe bazon opinionin e tij, të jetë me natyrë që çon më shumë në 
deduktime dhe jo në përfundime, siguria e arsyeshme nuk është 
një nivel absolut i sigurisë. (Ref: Para A28-A52.)

Paragrafi  # Objektivi (objektivat) e SNA-ve

përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar. Në 
përputhje me kuadrin e përdorur për qëllime të përgjithshme, 
opinion i shpreh nëse pasqyrat fi nanciare janë paraqitur në 
mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, ose japin 
një pamje të vërtetë dhe të drejtë në përputhje me kuadrin. 
Një auditim i kryer në përputhje me SNA-të dhe me kërkesat 
përkatëse etike, i jep mundësinë audituesit të formojë këtë 
opinion. (Ref: Para A1)

200.A34 Rreziqet e anomalisë materiale mund të ekzistojnë në dy nivele:
• Në nivelin e përgjithshëm të pasqyrave fi nanciare
• Në nivel pohimi për klasat e transaksioneve, tepricat në 

llogari dhe paraqitjet.

220.A40 Zakonisht SNA-të nuk i referohen rrezikut të vetvetishëm dhe 
rrezikut të kontrollit veç e veç, por një vlerësimi të kombinuar 
të “rreziqeve të anomalive materiale”. Megjithatë, audituesi 
mund të bëjë vlerësime të veçanta ose të kombinuara të 
rrezikut të vetvetishëm dhe të kontrollit në varësi të teknikave 
të auditimit të preferuara ose metodologjive dhe konsideratave 
praktike. Vlerësimi i rreziqeve të anomalisë materiale mund të 
shprehet në terma sasiorë, të tilla si në përqindje, ose në terma 
josasiorë. Në çdo rast, nevoja që audituesi të bëjë vlerësime të 
përshtatshme të rrezikut është më e rëndësishme se metodat e 
ndryshme me të cilat ato mund të bëhen.

200.A45 Audituesi nuk pritet dhe nuk mund të zvogëlojë rrezikun 
e auditimit në zero dhe për këtë arsye, nuk mund të arrijë 
sigurinë absolute që pasqyrat fi nanciare nuk përmbajnë anomali 
materiale për shkak të mashtrimit apo gabimit. Kjo është për 
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Paragrafi  # Objektivi (objektivat) e SNA-ve

shkak se një auditim ka kufi zime të vetvetishme, të cilat bëjnë 
që shumica e evidencave të auditimit mbi të cilën audituesi 
nxjerr përfundimet dhe bazon opinionin e audituesit, për nga 
natyra të jetë më tepër bindëse se sa vendimtare. Kufi zimet e 
vetvetishme të një auditimi rrjedhin nga:
• Natyra e raportimit fi nanciar;
• Natyra e proçedurave të auditimit; dhe
• Nevoja që auditimi të kryhet brenda një periudhe kohe të 

arsyeshme dhe me një kosto të arsyeshme.

3.1 Vështrim i përgjithshëm 

Objektivat e përgjithshme të audituesit për kryerjen e një auditimi të bazuar në rrezik 
janë:

• Të arrijë siguri të arsyeshme për faktin nëse pasqyrat fi nanciare në tërësi nuk kanë 
anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose të gabimit, gjë që bën  të 
mundur që audituesi të shprehë një opinion nëse pasqyrat fi nanciare janë përgatitur, 
në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me një kuadër të zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar; dhe

• Të raportojë mbi pasqyrat fi nanciare dhe të komunikojë siç kërkohet nga SNA-të, në 
përputhje me gjetjet e audituesit.

Siguri e arsyeshme

SNA-të kërkojnë që audituesi të arrijë një siguri të arsyeshme për faktin nëse pasqyrat 
fi nanciare në tërësi nuk kanë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose të 
gabimit.

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë por jo absolut i sigurisë. Ajo arrihet kur 
audituesi ka siguruar evidencën e nevojshme të auditimit për të zvogëluar rrezikun 
e auditimit (që është, rreziku që audituesi të shprehë një opinion të papërshtatshëm 
kur pasqyrat fi nanciare në të vërtetë përmbajnë anomali materiale) në një nivel të ulët 
të pranueshëm. Audituesi nuk mund të japë siguri absolute për shkak të kufi zimeve 
të vetvetishme që ekzistojnë gjatë kryerjes së një auditimi. Kjo vjen ngaqë shumica e 
evidencave të auditimit (mbi të cilën audituesi nxjerr konkluzionet dhe bazon opinionin e 
tij) është më tepër bindëse sesa përfundimtare. 

Kufi zimet e vetvetishme të një auditimi

Tabela e mëposhtme nënvizon disa nga kufi zimet e vetvetishme të punës së kryer të 
auditimit.
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Kufi zimet Arsyet

Përgatitja e pasqyrave fi nanciare përfshin:
• Gjykimin e bërë nga drejtimi në zbatimin e kuadrit të 

zbatueshëm të raportimit fi nanciar; dhe 
• Vendimet ose vlerësimet subjektive (të tilla si çmuarjet) të 

bëra nga drejtimi duke përfshirë një sërë interpretimesh ose 
gjykimesh të pranueshme.

Shumica e punës së audituesit për të formuar opinionin e tij 
konsiston në marrjen dhe vlerësimin e evidencës së auditimit. Kjo 
evidencë tenton të jetë me karakter bindës dhe jo përfundimtare.

Evidenca e auditimit merret kryesisht nga proçedurat e auditimit 
të kryera përgjatë auditimit. Ajo mund të përfshijë, gjithashtu, 
informacione të marra nga burime të tjera të tilla si:
• Auditimet e mëparshme;
• Proçedurat e kontrollit të cilësisë të një fi rme për pranimin dhe 

vazhdimin e marrëdhënieve me klientin;
• Regjistrat kontabël të entitetit; dhe
• Evidenca e auditimit e përgatitur nga një ekspert i punësuar ose 

i angazhuar nga entiteti.

Proçedurat e auditimit, ndonëse të planifi kuara mirë, nuk do të 
zbulonin çdo gabim. Merrni parasysh sa vijon:
• Çdo kampion prej më pak se 100% e popullatës paraqet 

rrezikun që ndonjë gabim nuk do të zbulohet;
• Drejtimi apo të tjerë mund të mos japin, me qëllim apo pa 

qëllim, informacion të plotë të nevojshëm. Mashtrimi mund të 
përfshijë skema të sofi stikuara dhe të organizuara me kujdes 
për ta fshehur atë; dhe

• Proçedurat e auditimit të përdorura për të mbledhur evidencë 
auditimi mund të mos arrijnë të zbulojnë që një pjesë e 
informacionit mungon. 

Rëndësia / vlera e informacionit fi nanciar tenton të zvogëlohet me 
kalimin e kohës, kështu që duhet të vendoset një ekuilibër midis 
besueshmërisë së informacionit dhe kostos së tij.
Përdoruesit e pasqyrave fi nanciare presin që audituesi të formojë 
opinionin e tij brenda një periudhe kohe të arsyeshme dhe me një 
kosto të arsyeshme. Si pasojë, është e pamundur të adresohet i 
gjithë informacioni që mund të ekzistojë, ose të ndiqet çdo çështje 
në mënyrë shteruese, me supozimin se informacioni është i gabuar 
ose mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta.

Tabela 3.1-1

Natyra e 
Raportimit 
Financiar

Natyra e 
evidencës së 
nevojshme të 
auditimit

Natyra e 
proçedurave 
të auditimit

Raportimi 
fi nanciar në 
kohën e duhur
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Qëllimi i auditimit

Qëllimi i punës së audituesit dhe i opinionit të dhënë zakonisht kufi zohen me faktin 
nëse pasqyrat fi nanciare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje 
me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar. Për këtë arsye, një raport pa rezerva 
i audituesit nuk jep asnjë siguri për qëndrueshmërinë e ardhshme të entitetit dhe as për 
efi çensën ose efektivitetin me të cilën drejtuesit kanë kryer punët e entitetit. 

Çdo zgjerim i kësaj përgjegjësie bazë të auditimit, siç kërkohet nga ligjet e vendit dhe 
rregulloret e tregjeve të letrave me vlerë, do të kërkonte që audituesi të ndërmarrë 
punë të mëtejshme dhe të modifi kojë ose të zgjerojë raportin e audituesit në përputhje 
me rrethanat.

Anomalitë materiale

Një anomali materiale (totali i të gjitha anomalive të pakorrigjuara dhe i paraqitjeve në 
pasqyrat fi nanciare të cilat mungojnë ose janë të pasakta, duke përfshirë edhe mungesat 
e informacionit) ka ndodhur kur pritet që të ndikojë në vendimet ekonomike të cilat 
merren nga përdoruesit dhe që bazohen në pasqyrat fi nanciare.

Pohimet 

Pohimet janë paraqitjet që bëhen nga drejtimi, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, 
që janë të trupëzuara në pasqyrat fi nanciare. Ato kanë të bëjnë me njohjen, matjen, 
paraqitjen dhe dhënien e informacioneve shpjeguese për elementë të ndryshëm (shumat 
dhe paraqitjet) të pasqyrave fi nanciare. Për shembull, pohimi i plotësisë ka të bëjë 
me faktin që të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin rregjistruar janë 
rregjistruar. Ato përdoren nga audituesi për të marrë parasysh llojet e ndryshme të 
anomalive potenciale që mund të ndodhin.

3.2 Rreziku i auditimit

Rreziku i auditimit është rreziku që audituesi të shprehë një opinion auditimi të 
papërshtatshëm, kur në të vërtetë pasqyrat fi nanciare përmbajnë anomali materiale. 
Objektivi i auditimit është që ta reduktojë këtë rrezik auditimi deri në një nivel të ulët të 
pranueshëm.

Rreziku i auditimit ka dy elementë, siç është ilustruar më poshtë.

Rreziku  Natyra

Pasqyrat fi nanciare mund të 
përmbajnë një anomali materiale. 

Audituesi mund të mos arrijë të 
zbulojë një anomali materiale në 
pasqyrat fi nanciare. 

Rreziqet e 
vetvetishëm dhe 
të kontrollit

Rreziku i 
mos-zbulimit

Burimi

Objektivat/operacionet e entitetit 
dhe planifi kimi/zbatimi i kontrollit 
të brendshëm nga ana e drejtimit.

Natyra dhe shtrirja e 
proçedurave të kryera nga 
audituesi.
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Natyra     Përshkrimi

Dyshimi që një pohim për një
klasë transaksioni, tepricë 
llogarie, ose paraqitje, mund të 
përmbajë një anomali që mund 
të jetë materiale, individualisht 
ose së bashku me anomali të  
tjera, para se të gjykohet për 
kontrollet përkatëse. 

Rreziku që një anomali mund 
të ketë ndodhur në një pohim 
për një klasë transaksioni, 
tepricë llogarie ose paraqitje 
dhe që mund të jetë materiale, 
si individualisht, ashtu dhe 
kur bashkohet me anomali 
të tjera, nuk do të mund të 
parandalohet, ose zbulohet 
dhe korrigjohet në kohë nga 
kontrolli i brendshëm i entitetit.

Rreziku i  
vetvetishëm 

Rreziku i 
kontrollit

Shpjegimi 

Kjo përfshin ngjarjet ose kushtet
(e brendshme apo të jashtme) 
që mund të çojnë në një anomali 
(gabim apo mashtrim) në pasqyrat 
fi nanciare. Burimet e rrezikut 
(shpesh të kategorizuar si rreziqe 
biznesi apo mashtrimi) mund të 
rrjedhin nga objektivat e entitetit, 
natyra e operacioneve të tij / 
industrisë, mjedisi rregullator në 
të cilin vepron dhe madhësia dhe 
kompleksiteti i entitetit.

Drejtimi planifi kon kontrolle 
për të zvogëluar efektin e 
një faktori të vetvetishëm të 
specifi kuar (rreziku i biznesit 
apo i mashtrimit). Një entitet i 
vlerëson rreziqet e tij (vlerësimi i 
rrezikut) dhe pastaj ndërton dhe 
zbaton kontrolle të përshtatshme 
për të zvogëluar ekspozimin e tij 
ndaj rrezikut deri në një nivel të 
lejueshëm (të pranueshëm).
Kontrollet mund të jenë:
•  të shtrirë në natyrë, të tillë 

si qëndrimi i drejtimit ndaj 
kontrollit, angazhimi për të 
punësuar njerëz të aftë dhe 
parandalimi i mashtrimit. 
Këto quhen në përgjithësi 
kontrolle në nivel entiteti; 
dhe

Për të reduktuar rrezikun e auditimit deri në një nivel të ulët të pranueshëm, audituesi 
duhet të:
• Vlerësojë rreziqet e anomalive materiale; dhe 
• Kufi zojë rrezikun e mos-zbulimit. Kjo mund të arrihet duke kryer proçedura që iu 

përgjigjen rreziqeve të vlerësuara të anomalive materiale, si në nivelin e pasqyrave 
fi nanciare dhe në nivel pohimi për klasat e transaksioneve, tepricat e llogarive dhe 
paraqitjet. 

Përbërësit e Rrezikut të Auditimit

Përbërësit kryesorë të rrezikut të auditimit janë përshkruar në tabelën e mëposhtme.

Tabela 3.2-2
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Natyra     Përshkrimi

Rreziku që proçedurat e kryera 
nga audituesi për të reduktuar 
rrezikun e auditimit në një nivel 
të ulët të pranueshëm, nuk 
do të arrijnë të zbulojnë një 
anomali materiale që ekziston 
dhe që mund të jetë materiale, 
si individualisht, ashtu edhe kur 
bashkohet me anomali të tjera.

Rreziku i mos-
zbulimit

Shpjegimi 

•  specifi ke për fi llimin, 
përpunimin ose regjistrimin 
e një transaksioni të veçantë. 
Këto quhen shpesh kontrolle 
të proçesit të biznesit, 
në nivel aktiviteti ose 
transaksioni. 

Audituesi vlerëson rreziqet e 
anomalive materiale (rrezikun e 
vetvetishëm dhe të kontrollit) 
në nivel pasqyrash fi nanciare dhe 
nivel pohimi. 
Më pas zhvillohen  proçedurat 
e auditimit  për të zvogëluar 
rrezikun e auditimit në një nivel 
të ulët të pranueshëm. Kjo 
përfshin shqyrtimin e rrezikut 
potencial të:
•  Përzgjedhjes së një 

proçedure auditimi të 
papërshtatshme;

•  Keqzbatimit të një proçedure 
auditimi të përshtatshme; ose 

•  Keqinterpretimit të 
rezultateve nga një 
proçedurë auditimi.

Shënim: SNA-të e përkufi zojnë rrezikun e anomalisë materiale në nivel pohimi si 
të përbërë nga dy elementë: rreziku i vetvetishëm dhe rreziku i kontrollit. 
Rrjedhimisht, SNA-të zakonisht nuk i referohen rrezikut të vetvetishëm dhe 
rrezikut të kontrollit veç e veç, por më tepër një vlerësimi të kombinuar 
të “rreziqeve të anomalisë materiale”. Megjithatë, audituesi mund të bëjë 
vlerësime të veçanta ose të kombinuara të rrezikut të vetvetishëm dhe të 
rrezikut të kontrollit, në varësi të teknikave të auditimit të preferuara ose të 
metodologjive dhe konsideratave praktike.
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Shënim: 

Gjatësia e shiritave në tabelë do të ndryshojë bazuar në rrethanat e veçanta dhe profi lin 
e rrezikut të entitetit.

TE MBAHET PARASYSH
Shumë rreziqe të vetvetishme mund të rezultojnë në të dy rreziqet në atë të 
biznesit dhe të mashtrimit. Kur ndodh një gjë e tillë, listohen dhe vlerësohen veçmas 
faktorët e rrezikut për mashtrimin nga faktorët e rrezikut të biznesit. Përndryshe 
është e mundur që përgjigja e auditimit do të adresojë vetëm elementin e rrezikut 
të biznesit dhe jo rrezikun e mashtrimit.

Ndarja e elementit të rrezikut të mashtrimit nga një rrezik i biznesit gjithashtu 
mundëson vlerësimin e mashtrimit në lidhje me të gjitha rreziqet e tjera të 
identifi kuara të mashtrimit. Kjo mund të ndihmojë për të zbuluar një model të 
pazakontë të ngjarjeve/transaksioneve për hetime, ose të një individi (p.sh.) me 
motivin, mundësinë dhe shpjegimin e arsyeshëm për të kryer mashtrimin. Për 
shembull, një sistem i ri i kontabilitetit mund të krijojë mundësinë për gabime 
(rreziku i biznesit), por gjithashtu mund të ofrojë një mundësi për dikë për të 
manipuluar rezultatet fi nanciare apo të përvetësojë fondet (rreziku i mashtrimit).

Përmbledhje e përbërësve të rrezikut të auditimit

Tabela 3.2-3 

Objektivat e entitetit

Përgatitja e pasqyrave fi nanciare që nuk kanë anomali materiale

 

Rrezik i ulët Rrezik i moderuar Rrezik i lartë

Rreziqe biznesi/mashtrimi që pengojnë arritjen e objektivave

Përgjigja e drejtimit:
Kontrolle të brendshme që zbusin rreziqet e identifi kuara

Rreziku i mbetur
i drejtimit

Ekspozimi ndaj rrezikut për 
mashtrime dhe gabime    

I ulët

Rrezik 
i vetvetishëm

Rreziku 
i kontrollit

Rreziku 
i anomalive 

materiale

I lartë
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Tabela 3.2-4

Objektivat e audituesit

Përcaktimi nëse pasqyrat financiare nuk kanë anomali materiale

 

   

    Rrezik i ulët Rrezik i lartëRrezik i moderuar

Ku mund të ndodhin anomalitë materiale tek pasqyrat financiare?

A i zbusin kontrollet e brendshme 
rreziqet e identifikuara? 

Proçedurat e auditimit të përcaktuara për t’iu përgjigjur 
rreziqeve të anomalive të identifikuara

Rreziku i vlerësuar 
i anomalive

Rreziku i auditimit i ulur në një 
nivel të ulët të pranueshëm

Rrezik 
i vetvetishëm

Rreziku 
i kontrollit

Rreziku 
i anomalive 

materiale

Ekspozimi ndaj rrezikut për 
mashtrime dhe gabime    

I ulët I lartë

Shënim: 

Gjatësia e shiritave në tabelë do të ndryshojë bazuar në rrethanat e veçanta dhe profilin 
e rrezikut të entitetit dhe natyra e përgjigjes së audituesit.

Paragrafi #

200.15

200.16

200.17

Audituesi duhet të planifikojë dhe të kryejë një auditim me 
skepticizëm profesional, duke pranuar se mund të ekzistojnë 
rrethanat që mund të shkaktojnë që pasqyrat financiare të kenë 
anomali materiale. (Ref:Para.A18-A22)

Audituesi do të ushtrojë gjykimin profesional në planifikimin 
dhe kryerjen e një auditimi të pasqyrave financiare. (Ref: Para.
A23-A27)

Për të arritur sigurinë e arsyeshme, audituesi duhet të sigurojë 
evidencën e nevojshme të auditimit për të zvogëluar rrezikun 
e auditimit në një nivel të ulët të pranueshëm, që do ta bëjë 
audituesin të nxjerrë konkluzione të arsyeshme mbi të cilat të 
bazojë opinionin e audituesit. (Ref:Para.A28-A52)

Referencat  përkatëse nga SNA-të

3.3 Si të kryhet një auditim i bazuar në rrezik
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Paragrafi #

200.21 Për të arritur objektivat e përgjithshme të auditimit, ky i fundit 
do të përdorë objektivat e përcaktuara në SNA-të përkatëse 
për planifikimin dhe kryerjen e auditimit, duke mbajtur parasysh 
marrëdhëniet që ekzistojnë midis SNA-ve, për të: (Ref:Para.
A67-A69)

(a) Përcaktuar nëse ndonjë proçedurë auditimi, përveç 
atyre të kërkuara nga SNA, është e nevojshme për 
zbatimin e objektivave të përcaktuara në SNA-të dhe 
(Ref:Para.A70)

(b) Vlerësuar nëse është siguruar evidencë e nevojshme e 
auditimit. (Ref:Para.A71)

Referencat  përkatëse nga SNA-të

Një auditim i bazuar në rrezik ka tre hapa kryesorë, siç ilustrohet më poshtë.

Tabela 3.3-1

Hapat (Fazat) Përshkrimi

Kryerja e proçedurave të vlerësimit të rrezikut për të identifikuar 
dhe vlerësuar rreziqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare

Hartimi dhe kryerja e proçedurave të mëtejshme të auditimit që i 
përgjigjen rreziqeve të vlerësuara të anomalisë materiale, si në nivel 
pasqyrash financiare, ashtu dhe në nivel pohimi.

Ky përfshin:
• Formimin e një opinioni të bazuar në evidencën e përftuar të 

auditimit; dhe
• Përgatitjen dhe nxjerrjen e një raporti që është në përshtatje me 

konkluzionet e arritura.

Vlerësimi i 
rrezikut

Përgjigjja ndaj 
rrezikut

Raportimi 

Një mënyrë e thjeshtë për të përshkruar tre elementët është ilustruar më poshtë.

Tabela 3.3-2

R
ap

o
rt

im
i

Çfarë ngjarjesh* 
mund të kenë 
ndodhur që 
kanë shkaktuar 
anomali në 
pasqyrat 
financiare

A ndodhin* 
ngjarjet e 
identifikuara prej 
të cilave rrjedhin 
anomali materiale 
në pasqyrat 
financiare?

Çfarë opinion 
auditimi, bazuar 
në evidencën e 
marrë, është i 
përshtatshëm 
për pasqyrat 
financiare?

  
 

P
ër

gj
ig

jja
  

nd
aj

 r
re

zi
ku

t

V
le

rë
si

m
i 

i r
re

zi
ku

t

*Një “ngjarje” është thjesht një faktor rreziku i biznesit ose mashtrimit (shih përshkrimin në 
Tabelën 3.2-2) se, nëse në të vërtetë ka ndodhur, do të ndikojë negativisht në aftësinë e entitetit 
për të arritur objektivin e saj për përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali 
materiale, që rrjedhin nga gabimet dhe mashtrimet. Këtu do të përfshiheshin edhe rreziqet që 
rezultojnë nga mungesa e kontrollit të brendshëm për të zbutur mundësinë për anomali materiale 
në pasqyrat financiare.
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Detyrat e ndryshme të përfshira në secilën nga këto tre faza janë të përshkruara më 
poshtë. Çdo fazë është trajtuar me hollësi në kapitujt vijues të këtij Udhëzuesi.

Vlerësimi i Rrezikut

Paragrafi #

315.3 Audituesi duhet të planifikojë dhe të kryejë një auditim me 
skepticizëm profesional, duke pranuar se mund të ekzistojnë 
rrethanat që mund të shkaktojnë që pasqyrat financiare të kenë 
anomali materiale. (Ref:Para.A18-A22)

Objektivi (-vat) e SNA-së

Tabela 3.3-3

 

Aktiviteti

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Qëllimi Dokumentacioni 1

Kryhen aktivitetet 
paraprake të 
angazhimit

Vendoset nëse 
do pranohet 
angazhimi

Listimi i faktorëve të 
rrezikut
Pavarësia 
Letra e angazhimit 

Planifikohet 
auditimi

Zhvillohet një 
strategji auditimi e 
përgjithshme dhe 
plan auditimi 2

Materialiteti 
Diskutime të ekipit të 
auditimit 
Strategjia e përgjithshme 
e auditimit

Kryhen 
proçedurat e 
vlerësimit të 
rrezikut

Identifikohen/
vlerësohen RAM3  
nëpërmjet njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe 
të mashtrimit përfshirë 
rreziqet e rëndësishme

Hartimi / implementimi 
i kontrolleve të 
brendshme përkatëse

RAM i vlerësuar në:
• nivel PF;
• Nivel pohimi

Shënimet:
1. Referohu SNA 230 për një listë më të plotë të dokumenatcionit që kërkohet.
2. Planifikimi (SNA300) është një proces i vazhdueshëm dhe përsëritës gjatë gjithë auditimit
3. RAM = Rreziqet e anomalive materiale
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Një fazë e vlerësimit efektiv të rrezikut do të përfshijë si në vijim.

Tabela 3.3-4

Përshkrimi 

Përfshirja që 
në hapat e parë 
të auditimit 
të anëtarëve 
të ekipit të 
auditimit me 
më shumë 
përvojë

Theksimi në 
“Skepticizmin 
Profesional”

Planifi kimi 

Diskutimet 
e ekipit dhe 
komunikimi i 
vazhdueshëm

Kërkesat 

Ortaku i angazhimit dhe anëtarët e tjerë me më shumë përvojë 
të ekipit të angazhimit kërkohet të jenë të përfshirë në mënyrë 
aktive në planifi kimin e auditimit, si dhe në planifi kimin dhe 
pjesëmarrjen në diskutimin mes anëtarëve të ekipit të angazhimit. 
Kjo do të sigurojë që plani i auditimit të ketë avantazhin e përvojës 
dhe njohurive të tyre. Vini re se SNA-të zakonisht i referohen 
termit “auditues” si personit(at) që kryejnë angazhimin. Kur një 
SNA synon një kërkesë apo përgjegjësi të plotësohet nga ortaku 
angazhimit, përdoret termi “ortak angazhimi” e jo “audituesi”.

Audituesi nuk mund të pritet që të shpërfi llë ngjarje të kaluara që 
lidhen me ndershmërinë dhe integritetin e drejtimit të entitetit 
dhe të personave të ngarkuar me qeverisjen. Megjithatë, besimi që 
drejtimi dhe personat e ngarkuar me qeverisjen janë të ndershëm 
dhe kanë integritet nuk e heq nevojën që audituesi të ruajë 
skepticizmin profesional, ose të lejojë që audituesi të jetë i kënaqur 
me evidencë auditimi më pak-se-bindëse, në kushtet kur arrihet 
siguria e arsyeshme e auditimit.

Koha e harxhuar në planifi kimin e auditimit (zhvillimi i strategjisë së 
përgjithshme të auditimit dhe të planit të auditimit) do të sigurojë 
që objektivat e auditimit janë përmbushur siç duhet dhe se puna e 
personelit të auditimit është gjithmonë e fokusuar në mbledhjen e 
evidencës në fushat më të rëndësishme ku mund të ketë anomali.

Një planifi kim i ekipit për diskutim/takim me ortakun e angazhimit 
aktual ofron një forum të rëndësishëm për:
• Informimin e personelit në lidhje me klientin në përgjithësi dhe 

diskutimi i zonave të mundshme të rrezikut;
• Diskutimi i efektivitetit të strategjisë së auditimit të 

përgjithshëm dhe plani i auditimit dhe bërja e ndryshimeve të 
nevojshme më pas;

• Shkëmbime mendimesh se si mund të ndodhë mashtrimi dhe 
më pas caktimi i një qëndrimi të përshtatshëm; dhe 

• Përcaktimi i detyrave gjatë auditimit dhe vendosja e afateve 
kohore.
Komunikimi i vazhdueshëm gjatë angazhimit midis anëtarëve 
të ekipit të auditimit është gjithashtu i rëndësishëm, pasi është 
pozitive për të diskutuar dhe adresuar çështjet e auditimit sapo 
ato të shfaqen, për të vënë në dukje çdo aktivitet të pazakontë, 
ose treguesit e mundshëm të mashtrimit. Kjo do të mundësojë 
komunikimin në kohë tek drejtimi dhe, kur është e nevojshme, 
ndryshime në strategjinë e auditimit dhe proçedurat e tij. 
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Përshkrimi 

Fokusi në 
identifi kimin e 
rrezikut

Aftësia për 
të vlerësuar 
përgjigjen(-et) 
e drejtimit ndaj 
rrezikut

Përdorimi 
i gjykimit 
profesional

Kërkesat 

Hapi më i rëndësishëm në një proçes të vlerësimit të rrezikut është 
të identifi kohen të gjitha rreziqet përkatëse. Në qoftë se faktorët 
e rrezikut të biznesit dhe mashtrimit nuk janë identifi kuar nga 
audituesi, ata nuk do të vlerësohen ose dokumentohen dhe nuk do 
të jepet një përgjigje e përshtatshme nga auditimi (nëse kërkohet). 
Kjo është arsyeja pse proçedurat e mirë-projektuara të vlerësimit 
të rrezikut janë kaq të rëndësishme për efektivitetin e auditimit. 
Këto proçedura vlerësimi të rrezikut gjithashtu duhet të kryhen nga 
personel me përvojën e duhur. 

Një hap i rëndësishëm në proçesin e vlerësimit të rrezikut është 
të vlerësohet efektiviteti i përgjigjeve të drejtimit (që është 
caktimi/zbatimi i kontrollit të drejtimit), në qoftë se ka, për të 
zbutur rreziqet e identifi kuara të anomalive materiale në pasqyrat 
fi nanciare. Në entitetet më të vogla, ka të ngjarë të mbështeten më 
shumë tek kontrolli i mjedisit dhe monitorimi i kontrolleve dhe më 
pak tek aktivitetet e kontrollit tradicional.

Kërkesat e auditimit sipas SNA-ve kërkojnë përdorimin dhe 
pastaj dokumentimin e vendimeve të rëndësishme të bëra nga 
audituesi gjatë auditimit. Shembuj tipik të detyrave gjatë proçesit të 
vlerësimit të rrezikut përfshijnë:
• Vendimi për të pranuar apo vazhduar me klientin;
• Zhvillimi i strategjisë së përgjithshme të auditimit;
• Vendosja e materialitetit;
• Vlerësimi i rreziqeve të anomalive materiale, duke përfshirë 

identifi kimin e rreziqeve të rëndësishme dhe zona të tjera ku 
është e nevojshme t’i kushtohet rëndësi e veçantë auditimit; 
dhe

• Zhvillimi i pritshmërive për përdorim kur kryejmë proçedura 
analitike.

Reagimi ndaj rrezikut

Paragrafi  #

330.3 Objektivi i audituesit është të sigurojë evidencën e nevojshme 
të auditimit që konfi rmon rreziqet e vlerësuara të anomalisë 
materiale, nëpërmjet hartimit dhe implementimit të reagimeve 
të përshtatshme ndaj rrezikut.

Objektivi(at) të SNA-së
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Tabela 3.3-5

D sign overall
responses and
further audit
procedures

Develop
appropriate
responses to
the assessed RMM3

Update of overall strategy

Overall responses

Audit plan that links 
assessed RMM3 to further
audit procedures

Implement responses
to assessed RM

Reduce audit risk
to an acceptably
low level

Work performed

Audit ndings

Sta  supervision

Working paper review

Aktiviteti Qëllimi Dokumentacioni 4

Përcaktohen reagimet 
e përgjithshme 
dhe proçedurat 
e mëtejshme të 
auditimit

Zhvillohen 
reagimet 
përkatëse për 
RAM3 e vlerësuar

Zbatohen 
reagimet për 
RAM3 e vlerësuar

Zvogëlohet rreziku 
i auditimit në një 
nivel të ulët të 
pranueshëm

Puna e kryer
Gjetjet e auditimit
Mbikëqyrja e personelit
Rishikimi i fletëve të 
punës

Përditësimi i strategjisë së 
përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Planifikimi i auditimit që 
lidh RAM3 për proçedura 
të mëtejshme auditimi

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Shënim:
4. Referohu SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.

Në këtë fazë, audituesi merr parasysh arsyet (rreziqet e vetvetishme dhe të kontrollit) 
për vlerësimin e rrezikut në nivel të pasqyrave financiare dhe në nivel pohimi (për secilën 
klasë të transaksioneve, tepricën e llogarisë dhe dhënien e informacioneve shpjeguese) 
dhe zhvillon proçedurat e auditimit që i përgjigjen rreziqeve. 

Reagimi audituesit për të vlerësuar rreziqet e anomalive materiale, dokumentohet në 
planin e auditimit që:

• Përmban një përgjigje të përgjithshme ndaj rreziqeve të identifikuara në nivelin e 
pasqyrave financiare;

• Adreson zërat materialë të pasqyrave financiare; dhe
• Përmban natyrën, shtrirjen dhe afatin e proçedurave të auditimit të veçanta të 

përshtatura për t’iu përgjigjur rreziqeve të vlerësuara të anomalive materiale në 
nivel pohim. 

Përgjigjet e përgjithshme adresojnë rreziqet e vlerësuara të anomalive materiale në 
nivel pasqyrash financiare. Reagime të tilla do të përfshinin caktimin dhe mbikëqyrjen e 
personelit të përshtatshëm, nevojën për skepticizëm profesional, në masën e nevojshme 
për vërtetim të shpjegimeve/përfaqësimeve të drejtimit, shqyrtimin e proçedurave të 
auditimit që duhen kryer dhe se çfarë dokumentacioni do të shqyrtohet në mbështetje të 
transaksioneve materiale.

Proçedurat e mëtejshme të auditimit në përgjithësi përbëhen nga proçedurat thelbësore 
të tilla si testet në detaje, proçedurat analitike dhe testet e kontrolleve (aty ku ka një 
pritshmëri që kontrolle të tilla kanë vepruar në mënyrë efektive gjatë periudhës).

Disa nga çështjet që audituesi duhet të ketë parasysh kur bën planifikimin e përbërjes së 
duhur të proçedurave të auditimit për t’iu përgjigjur rreziqeve të identifikuara përfshijnë 
si më poshtë:
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•  Përdorimi i testeve të kontrolleve 
-  Identifi kimi i kontrolleve përkatëse të brendshme që, nëse testohen, do të 

zvogëlonin nevojën/qëllimin për të tjera proçedura thelbësore. Si rregull i 
përgjithshëm, madhësia e kampionit për testimin e kontrolleve shpesh është 
shumë më pak se ajo e një testi thelbësor të një niveli transaksioni. Duke 
supozuar se kontrollet përkatëse funksionojnë vazhdimisht dhe devijimet e 
kontrollit janë të pamundura, me përdorimin e testeve të kontrolleve shpesh 
mund të rezultojë në më pak punë seç mund të kryhej. Megjithatë, nuk ka 
kërkesë që të testohet që kontrollet e brendshme kanë vepruar në mënyrë 
efektive gjatë periudhës (direkt ose indirekt).

-  Identifi kimi i çdo pohimi që nuk mund të trajtohet vetëm nga proçedurat 
thelbësore. Për shembull, kjo shpesh mund të zbatohet për plotësinë e shitjeve në 
një entitet të vogël dhe situatat ku ka përpunim të automatizuar të transaksioneve 
(të tilla si shitje me anën e internetit) me pak ose aspak ndërhyrje manuale.

•  Proçedurat analitike thelbësore
 Këto janë proçedurat për të cilat shuma e përgjithshme e një niveli transaksioni 

mund të parashikohet në mënyrë të besueshme bazuar në evidencën e 
disponueshme. Kjo pritshmëri krahasohet me shumën aktuale në regjistrat kontabël, 
si dhe me masën e çdo anomalie të identifi kuar lehtësisht (Shih Vëllimi 1, Kapitulli 
10). Në disa raste, në qoftë se rreziku i vlerësuar për një pohim të veçantë është i 
ulët (pa marrë parasysh kontrollet e lidhura), audituesi mund të vendosë që vetëm 
proçedurat analitike thelbësore do të japin një evidencë auditimi të mjaftueshme dhe 
të përshtatshme. 

• Paparashikueshmëria
 Nevoja për të përfshirë një element të paparashikueshmërisë në proçedurat e kryera. 

Një shembull tipik do të jenë proçedurat për të trajtuar mashtrimin e mundshëm. 

• Nëpërkëmbja e drejtimit 
 Nevoja për proçedura specifi ke të auditimit për të trajtuar mundësinë e 

nëpërkëmbjes së drejtimit. 

• Rreziqe të konsiderueshme
 Reagimi i audituesit për “rreziqet e  konsiderueshme” të cilat janë identifi kuar. (Shih 

Vëllimi 2, Kapitulli 10.)

Raportimi 

Paragrafi  #

700.6 Objektivat e audituesit janë:
(a) Të formojë një opinion mbi pasqyrat fi nanciare bazuar mbi 

një vlerësim të konkluzioneve të nxjerra nga evidenca e 
auditimit të siguruar; dhe

(b) Të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një raporti me shkrim 
ku përshkruhen, gjithashtu, bazat për atë opinion.

Objektivi(at) e SNA-së
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Tabela 3.3-6

Evaluate the audit
evidence obtained

Determine what
additional audit work
(if any) is required

Prepare the 
auditor’s report

Form an opinion
based on audit 

ndings

Signi cant decisions

Signed audit opinion

New/revised risk factors
and audit procedures

Changes in materiality

Communications 
on audit  ndings

Conclusions on audit 
procedures performed

Back

to risk

assessment2

Përsëri kthehemi 
tek vlerësimi i 
rrezikut

Vlerëso 
evidencën 
e marrë të 
auditimit

Përcakto çfarë 
punë audituese 
shtesë (nëse ka) 
është kryer

Faktorët e rrezikut të rinj/
të rishikuar dhe proçedurat 
e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimet e gjetjeve të 
auditimit
Konkluzione mbi 
proçedurat e kryera të 
auditimit

Vendime të 
konsiderueshme
Opinioni i auditimit i 
nënshkruar 

Formo një 
opinion bazuar 
në gjetjet e 
auditimit

Përgatit 
raportin e 
auditimit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë?

Po

Jo

R
ap

o
rt

im
i

Faza finale e auditimit është të vlerësojë evidencën e marrë të auditimit dhe për të 
përcaktuar nëse ajo është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të zvogëluar rrezikun e 
auditimit në një nivel të pranueshëm më të ulët.

Është e rëndësishme gjatë kësaj faze të kontrollit të përcaktohet:
• Çdo ndryshim në nivelin e vlerësuar të rrezikut;
• Nëse përfundimet e nxjerra nga puna e kryer janë të përshtatshme;
• Nëse është hasur ndonjë rrethanë e dyshimtë; dhe
• Që rreziqet shtesë (të paidentifikuara më parë) janë vlerësuar si duhet dhe janë 

kryer siç kërkohet proçedurat e mëtejshme të auditimit.
Një takim i shkurtër i ekipit (gjatë ose në fund të punës në terren) nuk është një kërkesë 
specifike e SNA-së, por mund të jetë e dobishme për personelin, për të diskutuar gjetjet 
e auditimit, për të identifikuar çdo tregues të mashtrimit dhe për të përcaktuar nevojën 
(nëse ka) që të kryhet ndonjë proçedurë e mëtejshme auditimi.

Kur të gjitha proçedurat janë kryer dhe janë nxjerrë konkluzionet:

• Gjetjet e auditimit duhet t’i raportohen drejtimit dhe personave të ngarkuar me 
qeverisjen; dhe 

• Duhet të formulohet një opinion auditimi dhe të merret një vendim për të bërë 
formulimet e tjera të duhura për raportin e audituesit.
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3.4 Dokumentacioni

Dokumentacioni i mjaftueshëm i auditimit është i nevojshëm të mundësojë një auditues 
me përvojë, që nuk ka lidhje të mëparshme me auditimin, të njihet me:

• Natyrën, afatin dhe shtrirjen e proçedurave të auditimit të kryera;

• Rezultatet e kryerjes së këtyre proçedurave dhe të evidencës së marrë të auditimit; 
dhe

• Çështjet e rëndësishme që dalin gjatë auditimit, konkluzionet e arritura në to dhe 
gjykimet profesionale të rëndësishme të bëra në arritjen e këtyre përfundimeve.

Dokumentacioni i auditimit për një entitet të vogël në përgjithësi është më pak se sa ai 
për auditimin e një entiteti më të madh. Për shembull, aspekte të ndryshme të auditimit 
mund të regjistrohen së bashku në një dokument të vetëm, me kryqëzime referencash në 
mbështetje të fl etëve të punës, sipas rastit.

Nuk është e nevojshme për audituesin të dokumentojë:

• Çdo çështje që konsiderohet e vogël, apo çdo gjykimin profesional të bërë, në një 
auditim; dhe

• Pajtueshmëria me çështjet për të cilat pajtueshmëria demonstrohet me dokumentet 
e përfshira brenda dosjes së auditimit. Për shembull, një plan auditimi në dosjen e 
auditimit tregon se ishte planifi kuar dhe një letër angazhimi e nënshkruar tregon se 
audituesi ka rënë dakord me termat e angazhimit të auditimit.

3.5 Përfi timet e auditimit të bazuar në rrezik

Disa nga përfi timet e metodës së bazuar në rrezik janë përmbledhur në tabelën më poshtë:

Tabela 3.5-1

Përshkrimi 

Fleksibiliteti në 
kohë
kur kërkohet 
të kryhet puna 
audituese

Përfi timet

Proçedurat e vlerësimit të rrezikut shpesh mund të kryhen më 
herët në periudhën fi skale të entitetit se sa do ishte e mundur para 
se të futet auditimi i bazuar në rrezik. Për shkak se proçedurat 
e vlerësimit  të rrezikut nuk përfshijnë testimin analitik të 
transaksioneve dhe tepricave, ato mund të kryhen edhe para 
periudhës së fundit, duke supozuar se nuk parashikohen ndryshime 
të mëdha operacionale. Një gjë e tillë ndihmon në balancimin 
e ngarkesës së punës të personelit të auditimit në mënyrë të 
barabartë gjatë gjithë periudhës. Kjo mund t’i japë klientit kohë 
për t’iu përgjigjur mangësive të identifi kuara (dhe të komunikuara) 
në kontrollin e brendshëm dhe kërkesave të tjera për ndihmë 
para fi llimit të fazës përfundimtare të auditimit. Megjithatë, kur 
informacioni i përkohshëm fi nanciar nuk është në dispozicion, 
proçedurat analitike të vlerësimit të rrezikut mund të kryhen në një 
datë të mëvonshme.
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Përshkrimi 

Përpjekjet 
e ekipit të 
auditimit të 
fokusuara
në zërat kyç

Proçedurat e 
auditimit të 
fokusuara në 
rreziqet specifi ke

Njohja e 
kontrollit të 
brendshëm

Komunikimi 
në kohë i 
çështjeve të 
interesit për
drejtimin

Përfi timet

Duke kuptuar ku ka rreziqe që të ndodhin anomali materiale në 
pasqyrat fi nanciare, audituesi mund të drejtojë përpjekjet e ekipit 
të auditimit ndaj zërave me rrezik të lartë dhe ndoshta të reduktojë 
punën në zërat me rrezik më të ulët. Kjo do të ndihmojë gjithashtu 
për të siguruar që burimet e personelit të auditimit janë përdorur 
në mënyrë efektive.

Proçedurat e mëtejshme të auditimit janë caktuar t’u përgjigjen  
rreziqeve të vlerësuara. Rrjedhimisht, testet analitike që vetëm 
adresojnë rreziqet në terma të përgjithshme mund të reduktohen 
ndjeshëm ose edhe të eliminohen.

Njohja e kërkuar për kontrollin e brendshëm mundëson 
audituesin të marrë vendime të informuara përsa i përket testimit 
të efektivitetit operativ të kontrollit të brendshëm. Testet e 
kontrolleve (për të cilat disa kontrolle mund të kërkojnë vetëm 
testimin çdo tre vjet) shpesh do të rezultojë në punë shumë më 
pak seç kërkohet për të kryer teste të shtrira të të dhënave. (Shih 
Vëllimi 2, Kapitulli 17.)

Njohja e përmirësuar e kontrollit të brendshëm mund të 
mundësojë audituesin të identifi kojë dobësitë në kontrollin e 
brendshëm (të tilla si në mjedisin e kontrollit dhe kontrollet e 
përgjithshme TI-së) që nuk ishin njohur më parë. Komunikimi i 
këtyre dobësive tek drejtimi në kohën e duhur mundëson që ai të 
marrë masat e duhura, që janë në dobi të tyre. Kjo mund të kursejë 
kohë në kryerjen e auditimit.

3.6 SNA-të për auditimet në entitetet më të vogla

Paragrafi  #

200.A63 Kur është e përshtatshme, në pjesën e zbatimit dhe të materialit 
shpjegues të një SNA-je përfshihen konsiderata të tjera specifi ke 
për auditimet e entiteteve të vogla dhe të entiteteve të sektorit 
publik. Këto konsiderata shtesë ndihmojnë për zbatimin 
e kërkesave të SNA-ve në auditimin e këtyre entiteteve. 
Megjithatë, ato nuk kufi zojnë apo zvogëlojnë përgjegjësinë e 
audituesit për të zbatuar dhe për të qenë në pajtim me kërkesat 
e SNA-ve.

Referencat  përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

200.A64

200.A65

200.A66

Për qëllime të specifi kimit të konsideratave shtesë për auditimet 
e entiteteve të vogla, një “entitet i vogël” i referohet një entiteti 
i cili zakonisht ka këto karakteristika cilësore:
(a) Përqëndrimi i pronësisë dhe i drejtimit në një numër të 

vogël individësh (shpesh një individ i vetëm, qoftë një person 
fi zik ose një ndërmarrje tjetër, që zotëron entitetin me 
kusht që pronari të ketë karakteristika përkatëse cilësore); 
dhe

(b) Një ose më shumë nga sa vijon:
(i) Transaksione të drejtpërdrejta ose të pakomplikuara;
(ii) Regjistrime kontabël të thjeshta;
(iii) Pak linja biznesi dhe pak produkte brenda linjave të 

biznesit;
(iv) Pak kontrolle të brendshme;
(v) Pak nivele drejtimi me përgjegjësi për një gamë të gjerë 

kontrollesh; ose
(vi) Pak personel, shumë prej të cilëve kanë një gamë të 

gjerë detyrash.
Këto karakteristika cilësore nuk janë shteruese, ato nuk janë 
ekskluzive vetëm për entitetet e vogla dhe entitetet e vogla nuk 
shfaqin detyrimisht të gjitha këto karakteristika.

Konsideratat e veçanta për subjektet e vogla të përfshira në 
SNA, janë zhvilluar duke patur parasysh kryesisht entitetet e 
palistuara. Megjithatë, disa nga konsideratat, mund të jenë të 
dobishme në auditimin e entiteteve të vogla të listuara.

SNA-të i referohen pronarit të një entiteti të vogël, i cili është 
pëfshirë në drejtimin e përditshëm të entitetit në cilësinë e 
“pronarit drejtues”.

Referencat  përkatëse nga SNA-të



43

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

4. Etika, SNA-të dhe Kontrolli i Cilësisë

Përmbajtja e kapitullit

Çështjet që trajtohen në sistemin e kontrollit të cilësisë së 
një fi rme për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat etike 
dhe SNA-të (duke përfshirë edhe pavarësinë).

SNKC 1, 200, 220

SNA-të përkatëse

Tabela 4.0-1

Vlerat dhe qëllimet e drejtuesit të fi rmës 
(Rolet, detyrat dhe përgjegjshmëria)

Dokumentimi dhe monitorimi i vazhdueshëm
(Sistemi i KC të fi rmës dhe dosjet e angazhimit)

Etika dhe
pavarësia

Pranimi i klientit 
dhe vazhdimësia

Performanca e 
angazhimit

Stafi 
 i drejtimit

Paragrafi  # Objektivat e SNA-ve/SNKC 

Objektivi i fi rmës është të vendosë dhe të zbatojë një sistem të 
kontrollit të cilësisë që e pajis atë me sigurinë e arsyeshme se:
(a) Firma dhe personeli i saj veprojnë në pajtim me standardet 

profesionale dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe 
rregullatore; dhe

(b) Raportet e lëshuara nga fi rma apo ortakët e angazhimit janë 
të përshtatshme për rrethanat.

Objektivi i audituesit është zbatimi i proçedurave të kontrollit 
të cilësisë në nivelin e angazhimit që i japin audituesit siguri të 
arsyeshme që:
(a) Auditimi të jetë në përputhje me standardet profesionale 

dhe kërkesat ligjore dhe rregullatore përkatëse; dhe
(b) Raporti i auditimit i lëshuar është i përshtatshëm sipas 

rrethanave.

SNKC 1.11

220.6
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Paragrafi  #

SNKC 1.13

SNKC 1.18

SNKC 1.19

SNKC 1.29

SNKC 1.32

Personeli brenda fi rmës që ka përgjegjësinë për vendosjen dhe 
zbatimin e sistemit të kontrollit të cilësisë të fi rmës duhet të 
kuptojë të gjithë tekstin e SNKC-së, përfshirë pjesën e zbatimit 
dhe materialin tjetër shpjegues, të kuptojë objektivat e tij dhe të 
zbatojë kërkesat e tij në mënyrën e duhur.

Firma duhet të vendosë politika dhe proçedura që synojnë të 
promovojnë një kulturë të brendshme që bazohet në pranimin 
e faktit që cilësia është themelore në kryerjen e angazhimeve. 
Këto politika e proçedura do të kërkojnë që drejtuesi ekzekutiv 
i fi rmës (apo ekuivalenti) ose, kur është e përshtatshme, bordi 
drejtues i ortakëve të fi rmës (apo ekuivalenti), të marrin 
përgjegjësinë kryesore për sistemin e kontrollit të cilësisë së 
fi rmës. (Ref:Para.A4-A5)

Firma duhet të vendosë politika dhe proçedura të tilla që 
sigurojnë se një person ose personat e caktuar me përgjegjësi 
operacionale për sistemin e kontrollit të cilësisë nga drejtuesi 
ekzekutiv i fi rmës apo bordi drejtues i ortakëve të fi rmës, kanë 
eksperiencën, aftësinë dhe autoritetin e nevojshëm për të marrë 
përsipër përgjegjësinë. (Ref:Para.A6)

Firma do të vendosë politika dhe proçedura, të cilat synojnë 
t’i japin asaj sigurinë e arsyeshme se ajo ka në dispozicion 
personelin e mjaftueshëm, që ka aftësitë dhe kompetencën 
dhe është i angazhuar të respektojë parimet etike që janë të 
nevojshme për:
(a) Kryerjen e angazhimeve në pajtim me standardet 

profesionale dhe kërkesat  rregullatore e ligjore të 
zbatueshme; dhe

(b) Të bërë të mundur që fi rma ose ortaku i angazhimit të 
lëshojnë raporte që janë të përshtatshme për rrethanat. 
(Ref:Para.A24-A29)

Firma duhet të përcaktojë politika dhe proçedura të cilat 
synojnë t’i japin asaj sigurinë e arsyeshme se angazhimet janë 
kryer në pajtim me standardet profesionale dhe kërkesat 
ligjore e rregullatore të zbatueshme dhe se fi rma ose ortaku 
i angazhimit lëshojnë raporte që janë të përshtatshme për 
rrethanat. Këto politika dhe proçedura duhet të përfshijnë:
(a) Çështjet përkatëse që stimulojnë koherencën në cilësinë e 

performancës së angazhimit; (Ref:Para.A32-A33)
(b) Përgjegjësitë për mbikëqyrjen; dhe (Ref:Para.A34)
(c) Përgjegjësitë për rishikimin. (Ref:Para.A35)

Referencat përkatëse nga SNA-të/SNKC 1
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Paragrafi  #

SNKC 1.48

SNKC 1.57

200.14

200.15

200.16

220.17

Firma duhet të vendosë një proçes monitorimi që ka për qëllim 
t’i japë asaj sigurinë e arsyeshme se politikat dhe proçedurat në 
lidhje me sistemin e kontrollit të cilësisë janë të përshtatshme, 
të mjaftueshme dhe zbatohen në mënyrë efektive. Ky proçes do 
të:
(a) Përfshijë një shqyrtim dhe vlerësim të vazhdueshëm të 

sistemit të kontrollit të cilësisë së fi rmës, duke përfshirë, 
në baza ciklike, inspektimin e të paktën një angazhimi të 
përfunduar për çdo ortak angazhimi;

(b) Kërkojë që përgjegjësia për proçesin e monitorimit t’i 
caktohet një ortaku ose ortakëve apo personave të tjerë me 
eksperiencën dhe me autoritetin e nevojshëm në fi rmë për 
të marrë përsipër këtë përgjegjësi; dhe

(c) Kërkojë që ata të cilët kryejnë angazhimin apo rishikimin 
për kontrollin e cilësisë së angazhimit, të mos përfshihen në 
inspektimin e angazhimeve. (Ref:Para.A64-A68)

Firma duhet të vendosë politika dhe proçedura që kërkojnë 
dokumentimin e përshtatshëm që jep evidencë të funksionimit të 
çdo elementi të sistemit të saj të kontrollit të cilësisë. (Ref:Para.
A73-A75)

Audituesi duhet të respektojë të gjitha kërkesat përkatëse etike, 
përfshirë ato që kanë të bëjnë me pavarësinë, në lidhje me 
angazhimet e auditimit të pasqyrave fi nanciare. (Ref: Para. A14-
A17)

Audituesi duhet të planifi kojë dhe të kryejë një auditim me 
skepticizëm profesional, duke pranuar se mund të ekzistojnë 
rrethanat që mund të shkaktojnë që pasqyrat fi nanciare të kenë 
anomali materiale. (Ref:Para.A18-A22)

Audituesi do të ushtrojë gjykimin profesional në planifi kimin 
dhe kryerjen e një auditimi të pasqyrave fi nanciare. (Ref:Para.
A28-A52)

Ortaku i angazhimit duhet të krijojë bindjen se është 
siguruar evidenca e nevojshme e auditimit për të mbështetur 
konkluzionet e arritura dhe për lëshimin e raportit të audituesit, 
nëpërmjet rishikimit të dokumentimit të auditimit dhe diskutimit 
me grupin e angazhimit, më ose para datës së raportit të 
audituesit. (Ref:Para.A18-A20)

Referencat përkatëse nga SNA-të/SNKC 1
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Paragrafi  #

220.18

220.19

Ortaku i angazhimit duhet:
(a) Të mbajë përgjegjësinë për grupin e angazhimit duke 

ndërmarrë konsultime të nevojshme për çështje të vështira 
apo të kontestuara;

(b) Të krijojë bindjen që pjesëtarët e grupit të angazhimit 
kanë ndërmarrë konsultimin e nevojshëm gjatë kohës së 
angazhimit, si brenda grupit të angazhimit, ashtu dhe midis 
grupit të angazhimit dhe palëve të tjera në nivelin e duhur 
brenda apo jashtë fi rmës;

(c) Të krijojë bindjen që është rënë dakord me palën 
e konsultuar në lidhje me natyrën dhe qëllimin dhe 
konkluzionet e arritura nga këto konsultime; dhe

(d) Të përcaktojë që konkluzionet e arritura nga këto 
konsultime janë vënë në zbatim. (Ref:Para.A21-A22)

Për auditimin e pasqyrave fi nanciare të entiteteve të listuara dhe 
për ato angazhime të tjera në të cilat është vendosur që duhet 
të kryhet rishikim për kontrollin e cilësisë së angazhimit, ortaku i 
angazhimit duhet:
(a) Të përcaktojë emërimin e rishikuesit të kontrollit të cilësisë 

së angazhimit;
(b) Të diskutojë çështjet e rëndësishme që lindin gjatë 

angazhimit të auditimit, duke përfshirë ato të identifi kuara 
gjatë rishikimit të kontrollit të cilësisë së angazhimit, me 
rishikuesin e kontrollit të cilësisë së angazhimit; dhe

(c) Të mos vendosë datën e raportit të audituesit derisa të 
përfundojë rishikimi i kontrollit të cilësisë së angazhimit. 
(Ref:Para.A23-A25)

Referencat përkatëse nga SNA-të/SNKC 1

4.1 Vështrim i përgjithshëm

Kryerja e punës me cilësi fi llon me udhëheqje të fortë brenda fi rmës dhe ortakë të 
angazhimit që respektojnë standardet më të larta etike. Ky kapitull fokusohet në 
zhvillimin e sistemit të kontrollit të cilësisë brenda një fi rme. Ai jep disa udhëzime 
praktike për çështje që duhet të merren parasysh sa herë që një fi rmë vendos të kryejë  
angazhime auditimi.

Sigurimi i cilësisë së auditimeve dhe shërbimeve të lidhura është jetike për:

•  Mbrojtjen e interesit publik;

•  Mbajtjen e klientit të kënaqur;

•  Ofrimin e vlerave për shpërblimet përkatëse monetare;

•  Sigurimin e pajtueshmërisë me standardet profesionale; dhe

•  Krijimin dhe mbajtjen e një reputacioni profesional.
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Udhëzuesi i  IFAC-ut për Kontrollin e Cilësisë për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 
jep një përshkrim të hollësishëm të standardeve të kontrollit të cilësisë dhe udhëzime se 
si të zbatohet një sistem i kontrollit të cilësisë në entitetet e vogla dhe të mesme (EVM). 

Kodi i Etikës për Kontabilistët Profesionistë, i botuar nga IESBA, mund të shkarkohet nga 
faqja e internetit të IFAC. Në vitin 2009, është publikuar një Kod i rishikuar i Etikës për 
Kontabilistët Profesionistë që sqaron disa kërkesa dhe në mënyrë të konsiderueshme 
forcon kërkesat për pavarësinë e audituesve, të tilla si ato të përshkruara më poshtë:

• Zgjerimi i kërkesave të pavarësisë për auditimin e entiteteve të listuara për të gjitha 
entitetet me interes publik;

• Kërkimi i një periudhe qetësie para se anëtarë të caktuar të fi rmës të bashkohen me 
klientë për auditim me interes publik në pozita të caktuara të specifi kuara;

• Zgjerimi i kërkesave të qarkullimit të partnerëve për të gjithë partnerët kryesorë të 
auditimit;

• Fuqizimi i disa prej dispozitave që lidhen me ofrimin e shërbimeve që nuk kanë të 
bëjnë me dhënie sigurie për klientët e auditimit, të tilla si planifi kimi për tatimet dhe 
shërbime të tjera këshilluese. Në rastin e auditimit të entiteteve jo me interes publik 
ndalohet kryerja e shërbimeve për planifi kimin tatimor dhe të shërbimeve të tjera të 
konsulencës, sikurse edhe dhënia e ndihmës për zgjidhjen e shërbimeve tatimore;

• Kërkimi i një rishikimi para ose pas lëshimit, nëse tarifat totale nga një klient auditimi 
me interes publik  kalojnë 15% të tarifave totale të fi rmës për dy vite me radhë, dhe

• Ndalimi i partnerëve kyç të auditimit që të vlerësohen apo të shpërblehen nga 
kryerja e shërbimeve jo me dhënie sigurie për klientët e tyre të auditimit.

Kodi i rishikuar do të hyjë në fuqi nga 1 janari 2011.

4.2 Sistemet e Kontrollit të Cilësisë

Sistemi i kontrollit të cilësisë në një fi rmë kontabiliteti mund të hartohet sipas pesë 
elementëve të kontrollit të brendshëm që kërkohen të vlerësohen nga audituesit si pjesë 
e njohjes së ndonjë entiteti që auditohet. Në një fi rmë, këta pesë elemente të kontrollit 
të brendshëm do të jenë të zbatueshëm, gjithashtu, për sistemet e kontrollit në vend 
(përveç kontrollit të cilësisë), të tilla si për kohën dhe faturimin, qarkullimin në zyrë, 
kontrollin e shpenzimeve dhe aktivitetet e marketingut.

Diagrami i mëposhtëm paraqet elementët e kontrollit të cilësisë të përcaktuara në SNKC 
1 dhe SNA 220  në pesë përbërës të kontrollit të brendshëm të përfshirë në SNA 315, 
të cilët janë të zbatueshëm për entitetet që auditohen. Secili prej këtyre pesë elementeve 
të kontrollit është trajtuar në mënyrë më të plotë në Vëllimin 1, Kapitulli 5 të këtij 
udhëzuesi.
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Tabela 4.2-1
Elementët e kontrollit 
të brendshëm
(SNA 315)

Përgjegjësia e drejtuesit për 
cilësinë brenda fi rmës

Kërkesat përkatëse etike

Burimet njerëzore

Pranimi dhe vazhdimi i 
marrëdhënieve me klientin dhe 
Angazhimet specifi ke

Dokumentimi i Sistemit të 
Kontrollit të Cilësisë

Performanca e angazhimit

Monitorimi i vazhdueshëm i 
Politikave dhe Procedurave të 
fi rmës për Kontrollin e Cilësisë 

Mjedisi i kontrollit
(Vemendja është tek 
drejtuesit)

Vlerësimi i 
rrezikut
(Çfarë mund të jetë 
gabim?)

Sistemet e 
informacionit
(Ndjekja e performancës)

Aktivitetet e 
kontrollit (Kontrollet 
parandaluese dhe të 
zbulimit/korrigjues)

Monitorimi (A 
janë duke u plotësuar 
objektivat e fi rmës/
angazhimit?)

Përgjegjësia e drejtuesit për 
cilësinë në auditime

Kërkesat përkatëse etike

Caktimi i ekipeve të angazhimit

Pranimi dhe vazhdimi i 
marrëdhënieve me klientin dhe 
Angazhimet në auditim

Rreziqet që raporti mund të mos 
jetë në përshtatje me rrethanat

Dokumentimi i auditimit

Performanca e angazhimit

Zbatimi i rezultateve të 
monitorimit të vazhdueshëm për 
Angazhimet specifi ke të Auditimit

Elementët e KC në nivel fi rme 
(SNKC 1)

Elementët e KC në nivel angazhimi 
(SNA 220)

4.3  Mjedisi i kontrollit

Ofrimi i shërbimeve me cilësi të lartë dhe kosto-efektive është faktori kryesor i suksesit 
për fi rmat profesionale të auditimit. Cilësia e shërbimit është, gjithashtu, jetësore në 
lidhje me përgjegjësitë me interes publik të kontabilistëve profesionistë. 

Ofrimi i shërbimeve me cilësi duhet të jetë gjithmonë një objektiv kryesor në strategjinë 
e fi rmës së biznesit; ky bjektiv duhet t’i komunikohet të gjithë personelit në baza të 
rregullta dhe rezultatet e monitoruara. Kjo kërkon udhëheqje dhe përgjegjshmëri 
për veprimet e premtuara. Kontrolli i dobët i cilësisë mund të çojë në opinione të 
papërshtatshme, shërbim të dobët ndaj klientit, ngritje padie dhe humbje të reputacionit.

Në entitetet e vogla, disa nga pengesat për të patur një rol të fortë qeverisës mund të 
përfshijnë çështjet e parashtruara më poshtë.
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Tabela 4.3-1
Përshkrimi 

Qëndrime të 
dobta

Pengesat 

Një qëndrim i dobët është thelbi i shumicës së pengesave për 
cilësinë. Ai përfshin qëndrime të tilla (por jo domosdoshmërisht ky 
ekstrem) si në vijim:
• Firma vazhdimisht vepron në një regjim krize;
• Angazhime dhe aktivitete të planifi kuara dobët janë normë;
• Angazhimin e dobët për cilësi ose pajtueshmëri me standardet 

më të larta etike;
• Pakujdesi ndaj pritshmërive për cilësi nga ana e publikut dhe të 

palëve të tjera të interesuara; 
• Lidhur me ndryshimet në standardet e auditimit si të 

zbatueshme  vetëm për entitetet e mëdha.
Disa praktika dhe terminologjia mund të paraqiten të ndryshuara 
për të demonstruar pajtueshmëri në sipërfaqe, por në thelb, 
praktikat e vjetra të auditimit vazhdojnë të jenë si më parë;

• Besimi se nuk ka rrezik për fi rmën në rastin e auditimeve në 
entitetet e vogla - kështu puna e kryer duhet të jetë minimale;

• Puna e auditimit e përshtatur sipas shpërblimit që do merret 
–pa përfshirë rrezikun;

• Klientët konsiderohen krejtësisht të besueshëm nga partneri i 
kontrollit;

• Minimizimi ose shmangia e nevojës për “rishikime të angazhimit 
për kontrollin e cilësisë”;

• Besimi se, meqë klientët kanë paguar faturën, duhet të marrin  
atë që duan;

• Mbajtja (ose pranimi) e ortakëve në një klient auditimi (për 
tarifat e gjeneruara) edhe pse është (do të ishte) shumë e 
rrezikshme për fi rmën;

• Mosgatishmëria për të miratuar politika standarde të forta për 
kontrollin e cilësisë. Një ortak kërkon dosjet dhe fl etët e punës 
që të përgatitet pa marrë parasysh se çfarë bëjnë të tjerët; dhe

• Stafi t i kërkohet të ndjekë politikat e fi rmës, por duke 
përjashtuar veten (dmth., “bëj si them unë, mos bëj si bëj unë”).

Mosgatishmëria 
për të investuar 
në trainim ose 
zhvillim

Mungesa e 
disiplinës

Kryerja e një auditimi me cilësi varet nga mbajtja e njerëzve 
të kualifi kuar dhe kompetentë për të kryer punën. Kjo 
kërkon zhvillimin e vazhdueshëm profesional dhe vlerësimin e 
performancës për të gjithë ortakët dhe stafi n profesional (në çdo 
periudhë). Mungesa e investimit në personel gjithashtu çon në 
qarkullimin e personelit.

Pamundësia për të disiplinuar ortakët apo stafi n kur politikat e 
fi rmës janë në kundërshtim përbën një mesazh shumë të qartë 
për personelin që politikat e shkruara nuk janë në të vërtetë të 
rëndësishme.
Kjo minon pajtueshmërinë me të gjitha politikat e fi rmës dhe rrit 
rrezikun për të. 
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Një frymë e shëndetshme në udhëheqje mund të krijohet nga drejtuesit e fi rmës dhe 
ortakët e angazhimit nëpërmjet aktiviteteve të përshkruara më poshtë.

Tabela 4.3-2

Përshkrimi 

Të përcaktohen 
objektivat 
e fi rmës, 
prioritetet dhe 
vlerat

Të komunikohet
rregullisht

Të përditësohet 
manuali i 
kontrollit të 
cilësisë

Të bëhen 
njerëzit të 
përgjegjshëm

Të zhvillohet 
kompetenca e 
punonjësve dhe 
të shpërblehet 
puna me cilësi 

Vazhdimisht të 
përmirësohet

Vendosja e 
frymës

Kjo mund të përfshijë:
• Një angazhim të palëkundur për cilësinë dhe standardet e larta 

etike;
• Investimet në të mësuarin e punonjësve, trajnimin dhe 

zhvillimin e aftësive;
• Investimet në burimet e nevojshme teknologjike, njerëzore dhe 

fi nanciare;
• Politikat për të siguruar angazhimin e shëndoshë dhe me 

drejtimin fi skal, dhe
• Tolerancat e rrezikut për t’i përdorur në vendimmarrje.

Të përforcohen vlerat e fi rmës dhe angazhimet duke komunikuar 
rregullisht (me gojë dhe me shkrim), me punonjësit. Komunikimet 
duhet të adresojnë nevojën për integritet, objektivitet, pavarësi, 
skepticizëm profesional, zhvillim të punonjësve dhe përgjegjshmëri 
ndaj publikut. Komunikimet mund të bëhen përmes sistemit të 
vlerësimit të performancës, përditësimeve të ortakëve, email-eve, 
takimeve zyrtare dhe buletineve të brendshëm. 

Të përditësohen në çdo periudhë, politikat dhe procedurat e 
kontrollit të cilësisë të fi rmës për të adresuar dobësitë dhe të gjitha 
kërkesat e reja.

Të caktohen përgjegjësitë dhe detyrat e qarta për funksionet e 
kontrollit të cilësisë (të tilla si çështjet e pavarësisë, konsultimet, 
rishikimi i dosjes, etj).

Të zhvillohen punonjësit nëpërmjet:
• Përshkrimeve të qarta të punës dhe vlerësimeve të 

performancës vjetore të dokumentuara që i jep prioritet 
cilësisë së punës;

• Dhënies së stimujve/shpërblimeve për kryerjen e punës me 
cilësi; dhe

• Marrjen e masave disiplinore, kur politikat e fi rmës janë 
shkelur.

Të merren masa të menjëhershme për të korrigjuar mangësitë, 
kur ato identifi kohen, të tilla si nëpërmjet monitorimit të dosjes 
së angazhimit të fi rmës, duke përfshirë edhe inspektimin ciklik të 
dosjeve të përfunduara të angazhimit.
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Përshkrimi 

Të jepet një 
shembull

Vendosja e 
frymës

T’u jepet punonjësve një shembull pozitiv të vendosur nga ortakët 
në sjelljen e tyre të përditshme. Për shembull, nëse një politikë 
thekson nevojën për punë me cilësi, një punonjës nuk duhet pastaj 
të kritikohet për tejkalimin e ligjshëm të kohës së buxhetuar. 

4.4 Vlerësimi i rrezikut të fi rmës

Administrimi i rrezikut është një proces i vazhdueshëm që ndihmon një fi rmë të 
parashikojë ngjarjet negative, të zhvillojë një kuadër të vendimmarrjes efektive dhe të 
shfrytëzojë me leverdi burimet e fi rmës.

Në shumicën e fi rmave bëhet një administrim i rrezikut dhe ky shpesh është informal 
dhe i padokumentuar. Ortakët individualë në përgjithësi identifi kojnë rreziqet dhe iu 
përgjigjen atyre duke u përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë me fi rmën dhe me klientët 
e tyre. Procesi i formalizimit dhe dokumentimit për fi rmën në tërësi është qasja më 
proaktive dhe efektive për vlerësimin e rrezikut. Për këtë nuk duhet të kërkohet kohë 
ose të jetë e vështirë për t’u zbatuar. Veçanërisht, administrimi në mënyrë efektive 
i vlerësimit të rrezikut të fi rmës mund të shkaktojë më pak stres për ortakët dhe 
punonjësit, të kursejë kohën dhe shpenzimet, si dhe të përmirësojë shanset për arritjen e 
qëllimeve të fi rmës.

Një proces i thjeshtë i vlerësimit të rrezikut mund të përdoret në çdo fi rmë pavarësisht 
nga madhësia, madje edhe në një fi rmë me një pronar të vetëm. Ky proces përbëhet nga 
aktivitetet e përcaktuara më poshtë.

Tabela 4.4-1

Përshkrimi 

Të vendosen 
tolerancat e 
rrezikut për 
fi rmën

Të identifi kohet 
se çfarë mund të 
jetë gabim

Të përcaktohet 
prioriteti i 
rreziqeve

Aktiviteti 

Këto toleranca mund të jenë sasiore, të tilla si humbjet e 
lejueshme për prodhimin në proces, apo faktorë cilësore, të tillë 
si karakteristikat e klientëve që nuk do të ishin të pranueshme për 
fi rmën. Menjëherë sapo përcaktohen, këto toleranca shërbejnë 
për ortakët dhe punonjësit si një pikë referimi e dobishme për 
vendimmarrjen (p.sh., pranimi dhe zhvlerësimi i klientit, etj).

Të identifi kohen ngjarjet (që janë, faktorët e rrezikut ose 
ekspozimet ndaj rrezikut) që mund të pengojnë fi rmën në arritjen 
e qëllimeve të saj të deklaruara. Ky hap do të thotë se fi rma ka 
tashmë objektiva të qarta dhe një angazhim për të kryer punë me 
cilësi.

Duke përdorur tolerancat e rrezikut të përcaktuara më sipër, u 
jepet prioritet ngjarjeve të identifi kuara në bazë të një vlerësimi të 
mundësisë së ndodhjes dhe të ndikimit.
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Përshkrimi 

Cili është 
qëndrimi i 
nevojshëm?

Caktimi i 
përgjegjësisë

Të monitorohet 
mbarëvajtja

Aktiviteti 

Të përcaktohet një qëndrim i përshtatshëm ndaj rreziqeve 
të vlerësuara për të reduktuar ndikimin e mundshëm brenda 
tolerancave të pranueshme të fi rmës. Ngjarjet e mundshme 
(rreziqet), me prioritet më të lartë do të adresohen të parat.

Për të gjitha rreziqet që kërkojnë veprim apo monitorim, të 
caktohet dikush që ka përgjegjësi për të marrë masat e duhura dhe 
për të administruar përditë rrezikun.

Të kërkohen raporte periodike (të thjeshtë) nga çdo person i 
caktuar për të administruar rreziqet në emër të fi rmës (kjo kërkon 
të adresohen çështje të tilla si pajtueshmëria me procedurat e 
kontrollit të cilësisë të fi rmës, kërkesat e trajnimit, vlerësimi i 
punonjësve dhe çështjet e trajtuara të pavarësisë).

Në tabelën në vijim tregohet një model i fl etës së vlerësimit të rrezikut të një fi rme.

Tabela 4.4-2

Firma _____________________Përgatitur nga_____________________

Data e përgatitjes______________________

Kërkohet 
Veprim 
Shtesë

 Çfarë?        Cili?

Rreziku 
i 

mbetur
(L,M,U)

Kush është 
përgjegjës?

Përgjigjja e 
fi rmës për 
të zbutur/
administruar 
rrezikun

Pikët 
e kombi
-nuaraNdikimi 

Mundësia 
e 

ndodhjes
Pasoja e 

mundshme

Ngjarja-faktor 
rreziku
Çfarë e pengon 
fi rmën në 
arritjen e 
qëllimeve

#

1

Vlerësimi i rrezikut të 
vetvetishëm

Asnjë 

I ulët

Ortaku 
drejtues

Manuali i KC cakton 
kriteret dhe ortaku 
drejtues duhet të 
aprovojë të gjithë 
klientët e rinj

1644

Koha e pafaturuar 
dhe/ose proces 
gjyqësor

Një klient me 
rrezik të lartë 
është pranuar nga 
fi rma

2 Asnjë 

I ulët

Jack 
Billing

Manuali i KC cakton 
rregullat. Stafi  
nënshkruan deklaratën 
vjetore dhe Jack Billing 
adreson çështjet e 
ngritura

842

E papërshtatshme 
për të dhënë një 
opinion, rezultat i 
cili mund të çojë 
në humbjen e 
reputacionit në 
komunitet

Çështja e pavarësië 
mund të mos 
jetë identifi kuar 
për klientin e ri/
ekzistues

3 Asnjë 

I ulët

Joe 
Gisp

Kërkohet një takim 
për planfi kimin e të 
gjitha auditimeve. 
Cindy mban një listë të 
klientëve dhe regjistron 
datat e planifi kuara. 
Joe Gisp do të merret 
me ortakët.

2054

Koha e harxhaur nga 
punonjësit. Faktorë 
rreziku të munguar 
(që është mashtrimi) 
& përgjigjja e 
papërshtatshme e 
auditimit

Angazhimet e 
auditimit s’janë 
planfi kuar siç 
duhet

4 Joe të 
ndjekë 
pjesë-

marrjen 
aktuale të 
stafi t në 

kurs

Joe Gisp
Prej

1/1/xx
Mesatar

Joe 
Gisp

Joe Gisp regjistron 
stafi n në kurset e 
trainimit përkatësisht 
sipas nevojave

2054

Punë me cilësi 
të dobët që nuk 
përputhet me 
SNA-të

Punonjësit nuk 
kanë dijeni për 
standardet e 
sqaruara që hyjnë 
në fuqi

Shënimet:
Vlerësohet mundësia e ndodhjes në një shkallë nga 1-5 (Pak =1 Vështirë=2 E mundshme=3  E pritshme=4 
Pothuaj e sigurtë=5)
Vlerësohet ndikimi në një shkallë nga 1-5 (Jomateriale = 1 I Vogël=2 Moderuar=3 Madh=4 Material=5)

Vlerësohet rreziku i mbetur si i ulët, moderuar ose i lartë. Ky është rreziku i mbetur pasi fi rma ka reaguar. 
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4.5 Sistemet e informacionit

Shumica e fi rmave i kanë të zhvilluara sistemet e informacionit për regjistrimin e 
klientëve, kohës dhe faturimit, shpenzimeve, punonjësve dhe menaxhimit të dosjes së 
angazhimit. Megjithatë, sistemet e informacionit që gjurmojnë cilësinë e punës së kryer 
dhe pajtueshmërinë me manualin e kontrollit të cilësisë së fi rmës shpesh nuk janë të 
zhvilluara mirë.

Sistemet e informacionit duhet, gjithashtu, të projektohen për të adresuar rreziqet e 
identifi kuara dhe të vlerësuara si pjesë e procesit të vlerësimit të rrezikut të fi rmës.

Aspektet e kontrollit të cilësisë që kërkojnë të dokumentohen dhe rishikimi i 
vazhdueshëm përfshijnë gjurmimin e çështjeve që janë paraqitur në tabelën në vijim.

Përshkrimi 

Ekspozimi i 
fi rmës ndaj 
rrezikut dhe 
angazhimi i 
punonjësve për 
cilësi

Etika dhe 
pavarësia

Personeli

Të gjurmohet:

• Vlerësime për pranimin / vazhdimësinë e klientit.
• Raportet nga të gjithë personat përgjegjës për disa aspekte 

të cilësisë. Një gjë e tillë mund të përfshijë procesverbalet e 
mbledhjeve të komitetit (dmth., kontrollit të cilësisë), çështjet 
e trajtuara, apo thjesht se nuk ka asgjë për të raportuar.

• Komunikimet në shkallë të gjerë për subjektin e cilësisë.
• Raporti i fundit i monitorimit dhe hapat specifi ke që kërkohet 

të ndërmerren për çdo mangësi të gjetur apo rekomandimet e 
bëra (kush, çfarë, kur, etj). Gjithashtu, mbahen datat kur janë 
përfunduar hapat e veprimit dhe dërgohen kujtesa kur është e 
nevojshme.

• Detajet për ndonjë klient apo ankesat e një pale të tretë për 
punën e fi rmës ose sjelljen e personelit të fi rmës. Gjithashtu, 
ndiqet se si janë hetuar këto ankesa, rezultatet dhe komunikimi 
me ankuesin dhe çdo veprim i ndërmarrë.

• Lista e investimeve të ndaluara.
• Detaje për rastet e shkeljes së etikës (duke përfshirë edhe 

pavarësinë) që janë identifi kuar dhe masat mbrojtëse përkatëse 
që janë zbatuar për të eliminuar ose të paktën për të zvogëluar 
shkelje të tilla.

• Oferta për punësim.
• Evidenca e kontrolleve të referencës të kryera mbi punonjësit 

e rinj.
• Veprimet për të drejtuar, udhëzuar dhe për të marrë rekrutë 

të rinj.
• Kopja dhe data e konfi rmimeve vjetore të punonjësve mbi 

pavarësinë dhe njohja e punonjësve me manualin e kontrollit të 
cilësisë të fi rmës.

• Evidenca e vlerësimeve të punonjësve, duke përfshirë datën 
dhe çdo veprim që ka rezultuar siç është pjesmarrja në trajnim, 
etj.
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Përshkrimi 

Drejtimi i 
angazhimit

Të gjurmohet:

• Caktimi i punonjësve, duke bërë krahasimet midis planit dhe 
faktit.

• Datat e seancave të trajnimit të brendshëm dhe të jashtëm, 
temat e trajtuara dhe emrat e atyre që morën pjesë.

• Detajet e çdo mase disiplinore të marrë.

• Datat e programuara të takimit të planifi kuar të ekipit dhe kur 
faktikisht ka ndodhur për të gjitha angazhimet e auditimit.

• Cilat dosje kërkojnë rishikimin e angazhimit të kontrollit 
të cilësisë, kush është caktuar dhe data e planifi kuar. Pastaj 
krahasohet plani me personin që ka kryer faktikisht rishikimin; 
kur ndodhi, çdo çështje e ngritur dhe zgjidhja e tyre.

• Arsyet për çdo shmangie nga ndonjë kërkesë e zbatueshme e 
SNA dhe procedurat alternative të auditimit të kryera për të 
arritur qëllimin e kësaj kërkese.

• Detajet e konsultimeve me të tjerët dhe zgjidhjen e çështjeve 
të ngritura të auditimit/kontabilitetit, nëse ka.

• Arsyet për vonesat e angazhimit dhe si janë adresuar dhe 
zgjidhur  këto vonesa. Këtu mund të përfshihen ndryshimet 
e personelit, vonesat në marrjen e informacionit, mungesat 
në punonjësit e klientit, kufi zimet në qëllim dhe çdo 
mosmarrëveshje me drejtimin e klientit.

• Datimi i raportit të audituesit dhe pajtueshmërisë me 
rekomandimin 60-ditor për mbledhjen e dosjeve përfundimtare 
të angazhimit.

• Si janë adresuar komentet e monitorimit mbi dosjen. 

4.6 Aktivitetet e kontrollit

Aktivitetet e kontrollit hartohen për të siguruar pajtueshmëri me politikën dhe 
procedurat e përcaktuara të fi rmës. 

Një nga mënyrat e mundshme për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e kontrollit 
të cilësisë është të ndiqet procesi PBKV (planifi ko-bëj-kontrollo-vepro). Secili prej 
elementeve është përshkruar më poshtë.
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Përshkrimi 

Planifi ko 

Bëj

Kontrollo 

Vepro 

Hapi:

Përcaktohen objektivat dhe proceset e kontrollit të cilësisë të 
nevojshme për të patur rezultatet e kërkuara.

Zbatohen proceset e reja, shpesh në një shkallë të vogël nëse është 
e mundur.

Maten proceset e reja dhe krahasohen rezultatet kundrejt 
rezultateve të pritshme për të konstatuar ndonjë diferencë.

Analizohen diferencat për të përcaktuar shkakun e tyre. Secila 
do të jetë pjesë e një ose më shumë prej hapave të PBKV-së. 
Përcaktohen se kur duhet të zbatohen ndryshimet që përfshijnë 
përmirësime.

Tabela 4.6-1 

Për shembull, një objektiv i fortë që të mos lëshohet raporti i auditimit mund të jetë 
sqarimi i të gjitha pikëpyetjeve dhe çështjeve të pazgjidhura. Politika e nevojshme  është 
që raporti përfundimtar i angazhimit të mos jepet, të mos futet në dosje ose ndryshe të 
mos shpërndahet derisa të merren disa miratime të specifi kuara. Zbatimi i politikës mund 
të kontrollohet nëpërmjet një procesi përfundimtar të lëshimit, ku një person verifi kon 
se në fakt janë marrë të gjitha miratimet dhe janë të dokumentuara. Efektiviteti i politikës 
mund të kontrollohet nga inspektime periodike të përfundimeve të miratuara. Në qoftë 
se janë identifi kuar devijime, do të hetohen shkaqet dhe do të merren masat e duhura të 
tilla si, trajnimi, disipline ose ndryshim në politikë.

Aktivitete kontrolli për të adresuar të gjitha politikat dhe procedurat nuk do ishin 
të mundura ose efektive nga pikëpamja e kostos. Firmat duhet të përdorin gjykimin 
profesional dhe të bëjnë vlerësimin e tyre të rrezikut për të përcaktuar se çfarë kontrolle 
duhet të zbatohen. Aktivitetet e kontrollit mund të merren parasysh për:

• Të gjitha politikat dhe procedurat e dokumentuara në manualin e kontrollit të 
cilësisë të fi rmës;

• Politikat mbi rrjedhën e punës;

• Politikat dhe procedurat operacionale;  dhe

• Politikat dhe procedurat e tjera që lidhen me personelin.

Qëllimi për hartimin e aktivitetit të kontrollit do të adresonte të gjitha kërkesat e 
kontrollit të cilësisë, etikës dhe pavarësisë dhe pajtueshmërisë së fi rmës me SNA-të 
përkatëse në auditim.
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Qëllimet dhe vlerat e firmës
Drejtimi dhe caktimi i përgjegjësive të KC

Vlerësimi i rrezikut
Zhvillimi i punonjësve, drejtimi&displina

Sistemet e informacionit (pavarësia, programimi, klientët, punonjësit,etj)
Dokumentimi i sistemit të KC

Monitorimi i KC dhe përmirësimi i vazhdueshëm

Nivel
firme

Nivel
angazhimi

Pajtueshmëria me SNA-të përkatëse në auditim

Drejtimi 
Etika dhe 
pavaresia

Gjykimi 
profesional

Skepticizmi 
profesional

Mbikëqyrja 
dhe rishikimi 
i dosjeve

Pranimi i 
klientit

Caktimi i 
përgjegjësive 
të punonjësve

Konsulenca 
dhe përdorimi 
i ekspertëve

Dokumentimi 
Lëshimi i 
Raportit të 
Auditimit

Tabela 4.6-2

Qëllimi i Aktiviteteve të Mundshme të Kontrollit

4.7 Monitorimi

Një element i rëndësishëm i një sistemi kontrolli është monitorimi i përshtatshmërisë 
dhe i efektivitetit operacional. Një gjë e tillë mund të arrihet përmes një shqyrtimi të 
pavarur të efiktivitetit operacional në nivel firme, të politikave/procedurave në nivel 
angazhimi dhe inspektimit të dosjeve të përfunduara të angazhimit.

Një proces efektiv monitorimi ndihmon në zhvillimin e një kulture të përmirësimit 
të vazhdueshëm, ku ortakët dhe personeli janë të angazhuar për punë me cilësi dhe 
shpërblehen për përmirësimin e performancës.

Procesi i monitorimit të një firme mund të ndahet në dy pjesë, si më poshtë: 

•  Monitorimi i vazhdueshëm (përveç inspektimeve ciklike të dosjeve)

Një vazhdimësi (sugjerohet  vjetore) në shqyrtimin dhe vlerësimin e sistemit të 
kontrollit të cilësisë të firmës ndihmon për të siguruar që politikat dhe procedurat 
në vend janë të rëndësishme, të përshtatshme dhe veprojnë në mënyrë efektive. Kur 
kryhet dhe dokumentohet në bazë vjetore, ky monitorim do të mbështesë kërkesën 
për t’i komunikuar personelit çdo vit planet e firmës për të përmirësuar cilësinë e 
angazhimit. Ky qëllim i monitorit të vazhdueshëm adreson secilin nga elementet e 
kontrollit të cilësisë dhe përfshin një vlerësim nëse:

 Është përditësuar manuali i kontrollit të cilësisë së firmës për kërkesat e reja 
dhe zhvillimet,

 Ata që janë të ngarkuar me përgjegjësitë e kontrollit të cilësisë në firmë (nëse 
ka) faktikisht kanë përmbushur rolet e tyre,
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 Janë marrë konfi rmime me shkrim (nga partnerët dhe personeli) për të 
siguruar pajtueshmërinë e çdo individi me politikat dhe procedurat e fi rmës për 
pavarësinë dhe etikën,

 Ka zhvillim të vazhdueshëm profesional për ortakët dhe personelin,

 Vendimet në lidhje me pranimin dhe vazhdimësinë e marrëdhënieve me klientin 
dhe angazhimet e veçanta janë në përputhje me politikat dhe procedurat e 
fi rmës,

 Është ndjekur Kodi i Etikës,

- Janë caktuar njerëz të kualifi kuar si rishikues në kontrollin e  cilësisë të 
angazhimit dhe se këto rishikime kanë përfunduar para së të jetë datuar raporti i 
auditimit,

- Është bërë komunikimi me personelin e duhur në lidhje me mangësitë që janë 
identifi kuar, si dhe

- Është bërë ndjekja e përshtatshme për të siguruar që mangësitë e identifi kuara 
në cilësi janë adresuar në kohën e duhur.

• Inspektimet ciklike të dosjes së përfunduar

Rishikimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm i sistemit të kontrollit të cilësisë të fi rmës 
përfshin një inspektim ciklik për të paktën një dosje angazhimi të përfunduar për 
secilin ortak. Kjo është e nevojshme për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat 
profesionale / ligjore dhe që raportet e dhënies së sigurisë të lëshuara janë të 
përshtatshme me rrethanat. Inspektimet ciklike ndihmojë për të identifi kuar 
mangësitë dhe nevojat për trajnim dhe për të mundësuar që fi rma të bëjë ndryshimet 
e nevojshme, në kohën e duhur. Pas përfundimit të rishikimit, monitoruesi do të 
përgatisë një raport që, pas diskutimeve me ortakët, do t’u komunikohen të gjithë 
drejtuesve dhe punonjësve profesionistë  së bashku me hapat e veprimit që duhet të 
ndërmerren.

Kush mund të emërohet si monitorues?

•  Monitorimi i politikave në nivel fi rme

 Shqyrtimi i pajtueshmërisë me politikat e fi rmës do të kryhet nga një person i 
kualifi kuar i cili në mënyrë ideale nuk është gjithashtu përgjegjës për menaxhimin 
ose zhvillimin e kontrollit të cilësisë në fi rmë. Megjithatë, SNKC 1 pranon se një 
gjë e tillë nuk mund të jetë gjithmonë e mundur në fi rma të vogla, kështu që është i 
pranueshëm vetë-monitorimi. Nga ana tjetër, mund të emërohet një individ i jashtëm 
në lidhje me fi rmën, me kompetencën dhe aftësinë për të vepruar si një ortak 
angazhimi. Kjo do të rrisë pavarësinë dhe objektivitetin e fi rmës.

•  Inspektimet e dosjes së përfunduar

 Personi i emëruar për të inspektuar dosjet e përfunduara të angazhimit duhet të ketë 
kualifi kimin e duhur dhe nuk duhet të ketë qenë i përfshirë në kryerjen e angazhimit 
ose në rishikimin e angazhimit për kontrollin e cilësisë të dosjes.
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4.8 Pajtueshmëria me SNA-të përkatëse

Paragrafi  #

200.18

200.22

200.23

230.12

Audituesi duhet të respektojë të gjitha kërkesat që kanë të bëjnë 
me auditimin. Një SNA i përshtatshëm për auditimin, kur SNA-
ja është në fuqi dhe ekzistojnë rrethanat që adresohen nga ky 
SNA. (Ref: Para. A53-A57)

Sipas paragrafi t 23, audituesi duhet të jetë në pajtim me çdo 
kërkesë të një SNA-je përveç nëse, në rrethanat e auditimit:
(a) Nuk është i përshtatshëm i gjithë SNA-ja, ose
(b) Kërkesa nuk është e përshtatshme sepse ajo është e 

kushtëzuar dhe kushti nuk ekziston. (Ref:Para.A72-A73)

Në rrethana të jashtëzakonshme, audituesi mund të gjykojë të 
nevojshme që të devijojë nga një kërkesë përkatëse e një SNA-
je. Në rrethana të tilla, audituesi duhet të kryejë procedurat 
alternative të auditimit për të arritur qëllimin e kësaj kërkese. 
Nevoja që audituesi të devijojë nga një kërkesë përkatëse 
pritet të lindë vetëm kur kërkesa është për një procedurë të 
veçantë që do të kryhet dhe në rrethanat specifi ke të auditimit, 
kjo procedurë do të ishte joefektive në arritjen e qëllimit të 
kërkesës. (Ref:Para.A74).

Kur në raste përjashtimore, audituesi e gjykon të nevojshëm 
devijimin nga një kërkesë e rëndësishme në ndonjë SNA, 
audituesi dokumenton mënyrën se si është arritur objektivi i 
auditimit në kushtet e procedurave alternative të auditimit edhe 
arsyet e këtij devijimi. (Ref:Para.A20)

Referencat përkatëse nga SNA-të

SNA-të përcaktojnë përgjegjësitë dhe kërkesat e audituesve në kryerjen e një auditimi. 
Siç thuhet në SNA 200.18, 22 dhe 23, çdo kërkesë e rëndësishme (e përcaktuar në 
seksionin e kërkesave të SNA-ve) duhet të ndiqet nga audituesi, përveç në rrethana 
të jashtëzakonshme, ku do të kryheshin procedura auditimi alternative për të arritur 
qëllimin e kësaj kërkese të veçantë. Shih shënimin e mëposhtëm.
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Tabela 4.8-1
Përshkrimi

Statusi

Përkatësia

Ligjet e vendit

Të tjera 

SNA-të

SNA-të, të marra së bashku, sigurojnë standardet për punën e 
audituesit në përmbushjen e objektivave të përgjithshme të tij.
SNA-të trajtojnë përgjegjësitë e përgjithshme të audituesit, si dhe 
konsideratat e mëtejshme të audituesit në lidhje me zbatimin e 
këtyre përgjegjësive për çështje të veçanta.

Disa SNA (dhe për këtë arsye të gjitha kërkesat e tyre) nuk 
mund të jenë të përshtatshme me rrethanat (p.sh., të auditimit të 
brendshëm ose llogaritë e grupit).
Disa SNA përmbajnë kërkesa të kushtëzuara. Këto kërkesa janë të 
rëndësishme kur janë rrethanat e parashikuara dhe ekziston kushti. 
Shmangiet nga kërkesat përkatëse të SNA-ve duhet të 
dokumentohen, së bashku me procedurat alternative të kryera të 
auditimit dhe arsyet e shmangies.

Audituesit kërkohet (përveç SNA-ve) të jenë në pajtim me ligjet 
e caktuara apo kërkesat rregullatore ose standardet e tjera të 
auditimit të një juridiksioni ose vendi i veçantë.

Qëllimi, data e hyrjes në fuqi dhe çdo kufi zim i veçantë për  
zbatimin e SNA të veçantë bëhet i qartë në SNA. Megjithatë, data 
e hyrjes në fuqi të SNA mund të ndikohet edhe nga kërkesat ligjore 
në një juridiksion të veçantë.
Me përjashtim të rastit kur është përcaktuar ndryshe në SNA, 
audituesi është i lejuar të zbatojë një SNA para datës së caktuar të 
hyrjes në fuqi.
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5. Kontrolli i brendshëm - Qëllimi 
   dhe elementët përbërës

Përmbajtja e kapitullit

Të përshkruajë qëllimin, objektin dhe natyrën e 
kontrollit të brendshëm mbi raportimin financiar, 
duke përfshirë edhe pesë elementët përbërës që do të 
vlerësohen nga audituesi.

315

SNA-të përkatëse

Tabela 5.0-1

Objektivi i entitetit = Përgatitja e pasqyrave financiare që nuk kanë anomali materiale 

Identifikimi i rreziqeve të biznesit/mashtrimit që do të pengonin në arritjen e objektivave

Përgjigja e drejtimit:
Kontrollet e brendshme për të zbutur rreziqet e identifikuara

Administrimi i rrezikut 
të mbetur

Ekspozimi ndaj rrezikut për 
mashtrim dhe gabime                               

I ulët  I lartë

Paragrafi #

315.4(c) Kontrolli i brendshëm - Procesi që përcaktohet, zbatohet 
dhe vihet në funksion nga organet e qeverisjes, drejtimi dhe 
personeli tjetër për të dhënë siguri të arsyeshme për arritjen e 
objektivave të entitetit lidhur me besueshmërinë e raportimit 
financiar, efektivitetin dhe efiçencën e operacioneve dhe 
pajtueshmërinë me ligjet dhe rregullat e zbatueshme. Termi 
”kontroll i brendshëm” i referohet çdo aspekti të një ose më 
shumë komponentëve të kontrollit të brendshëm.

Referencat përkatëse nga SNA-të 
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Paragrafi  #

315.12

315.13

Audituesi duhet të njohë kontrollin e brendshëm që lidhet 
me auditimin. Megjithëse pjesa më e madhe e kontrolleve të 
përshtatshme për një auditim ka të ngjarë të jenë të lidhur me 
raportimin fi nanciar, jo të gjithë kontrollet që janë të lidhur 
me raportimin fi nanciar janë të përshtatshme për një auditim. 
I përket gjykimit profesional të audituesit që të vlerësojë nëse 
një kontroll, më vete ose i kombinuar me të tjerë, është i 
përshtatshëm për një auditim. (Ref: Para.A42-A65)

Gjatë njohjes së kontrolleve që kanë të bëjnë me auditimin, 
audituesi duhet të vlerësojë mënyrën se si janë ndërtuar këto 
kontrolle dhe të shohë nëse ato kanë gjetur zbatim, duke kryer 
procedura që plotësojnë informacionet e marra nga personeli i 
entitetit. (Ref: Para.A64-A68)

Referencat përkatëse nga SNA-të 

5.1 Vështrim i përgjithshëm

Kontrolli i brendshëm përcaktohet,  zbatohet dhe vihet në funksion nga personat e 
ngarkuar me qeverisjen dhe drejtuesit e personelit  me qëllim që të adresohen rreziqet 
e identifi kuara të biznesit dhe të mashtrimit që pengojnë arritjen e objektivave të 
deklaruara, të tilla si besueshmëria e raportimit fi nanciar.

Shënim:  Një kontroll krijohet gjithmonë për t’iu përgjigjur (për të zbutur) një rrezik të  
mundshëm. Një kontroll që nuk adreson një rrezik është padyshim i tepërt.

Hapi i parë që bëhet në përcaktimin e kontrollit është të identifi kohen rreziqet që 
kërkojnë zbutjen nga kontrolli. Hapi i dytë është që të identifi kohen se çfarë kontrollesh 
duhet të ndërmerren realisht për të adresuar këto rreziqe.

5.2 Objektivat e kontrollit të brendshëm

Kontrolli i brendshëm është përgjigja e drejtimit me qëllim zbutjen e një faktori rreziku 
të identifi kuar ose arritjen e një objektivi të kontrollit. Ekziston një marrëdhënie e 
drejtpërdrejtë midis objektivave të një entiteti dhe kontrollit të brendshëm që ai 
zbaton për të siguruar arritjen e tyre. Pasi objektivat janë vendosur, është e mundur të 
identifi kohen dhe të vlerësohen ngjarjet e mundshme (rreziqet) që do të pengonin arritjen 
e objektivave. Bazuar në këtë informacion, drejtimi mund të përcaktojë qëndrimet e 
përshtatshme, që do të përfshiheshin në përcaktimin e kontrollit të brendshëm.

Objektivat e kontrollit të brendshëm mund të grupohen gjerësisht në katër kategori:

Strategjike, qëllime të nivelit të lartë që mbështesin misionin e entitetit;• 

Të raportimit fi nanciar (kontrolli i brendshëm mbi raportimin fi nanciar);• 

Të operacioneve (kontrollet operative); dhe• 

Të pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret.• 
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Kontrolli i brendshëm në lidhje me një auditim kryesisht ka të bëjë me raportimin 
financiar. Ky adreson objektivin e përgatitjes së pasqyrave financiare nga entiteti për 
qëllime të jashtme.

Kontrollet operacionale, të tilla si planifikimi i prodhimit dhe i punonjësve, kontrolli i 
cilësisë dhe pajtimi i punonjësve me kërkesat e shëndetit dhe sigurisë, normalisht nuk do 
të jenë të rëndësishme për auditimit, përveç kur:

Informacioni i prodhuar është përdorur për të zhvilluar një procedurë analitike; ose• 

Informacioni është i nevojshëm për të bërë shënimet shpjeguese në pasqyrat • 
financiare.

Për shembull, nëse statistikat e prodhimit janë përdorur si bazë për një procedurë 
analitike, kontrollet për të siguruar saktësinë e të dhënave të tilla do të ishin të 
rëndësishme. Nëse mospajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret e caktuara ka një efekt 
të drejtpërdrejtë dhe material në pasqyrat financiare, kontrollet për zbulimin dhe 
raportimin mbi këto mospërputhje do të ishin të rëndësishme.

Elementët përbërës të Kontrollit të Brendshëm

Termi i “kontrollit të brendshëm”, siç përdoret në SNA 315 është më i gjerë se sa vetëm 
aktivitetet e kontrollit të tilla si ndarja e detyrave, autorizimet dhe rakordimi i llogarive, 
etj.

Kontrolli i brendshëm përfshin pesë elementë përbërës kryesorë:

Mjedisin e kontrollit;• 

Procesin e vlerësimit të rrezikut të entitetit;• 

Sistemin e informacionit, duke përfshirë edhe proceset e lidhura me biznesin, në • 
lidhje me raportimin financiar dhe komunikimin;

Aktivitetet e kontrollit në lidhje me auditimin; dhe• 

Monitorimin e kontrollit të brendshëm.• 

Këta elementë përbërës nga mënyra se si ata lidhen me objektivat e raportimit financiar 
të entitetit janë ilustruar më poshtë.

Pesë elementët përbërës të kontrollit të brendshëm

Tabela 5.2-1

Objektivat 
e raportimit 

financiar

Mjedisi i 

kontrollit

Vlerësimi i rrezikut

Si
st

em
i i

 
in

fo
rm

ac
io

ni
t

Aktivitetet e 

kontrollit

Monitorimi 
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Ndarja e kontrollit të brendshëm në këta pesë përbërës ofron një kuadër të dobishëm 
për audituesit në njohjen e aspekteve të ndryshme të një sistemi të kontrollit të 
brendshëm të entitetit. Megjithatë, duhet theksuar se:

Mënyra me të cilën është përcaktuar dhe zbatuar sistemi i kontrollit të brendshëm  • 
do të ndryshojë në bazë të madhësisë dhe kompleksitetit të entitetit. Entitetet më të 
vogla shpesh përdorin mjete më pak formale, procese dhe procedura më të thjeshta 
për të arritur objektivat e tyre. Pesë elementët përbërës të kontrollit të brendshëm 
mund të mos jenë të ndarë në mënyrë të qartë, por qëllimet e tyre themelore janë 
njëlloj të vlefshme. Për shembull, një pronar-drejtues mund (dhe, në mungesë të 
personelit shtesë, duhet të) të kryejë funksione që u përkasin disa nga përbërësve të 
kontrollit të brendshëm.

Terminologji të ndryshme ose kuadro nga ato të përdorura në SNA 315 mund të • 
përdoren për të përshkruar aspekte të ndryshme të kontrollit të brendshëm dhe 
efektin e tyre në auditim, por në auditim duhet të adresohen të gjithë elementët 
përbërës. 

Vëmendja kryesore e audituesit është nëse dhe si, një kontroll i veçantë parandalon, • 
ose zbulon dhe korrigjon, anomalitë materiale në klasat e transaksioneve, tepricat e 
llogarive, ose informacionet shpjeguese të dhëna dhe pohimet e tyre përkatëse.

Një përmbledhje e pesë elementëve përbërës të kontrollit të brendshëm jepet në vijim.

5.3 Mjedisi i kontrollit

Paragrafi  #

315.14 Audituesi duhet të ketë njohje të mjedisit të kontrollit. Si pjesë e 
kësaj njohjeje, audituesi duhet  të vlerësojë nëse:
(a) Drejtimi, nën mbikëqyrjen e personave të ngarkuar me 

qeverisjen, ka krijuar dhe ruajtur një kulturë ndershmërie 
dhe sjelljeje etike; dhe

(b) Anët e forta në elementët e mjedisit të kontrollit së 
bashku krijojnë një bazë të përshtatshme për elementët e 
tjerë përbërës të kontrollit të brendshëm dhe nëse këto 
elementë të tjerë nuk janë dobësuar nga mangësitë në 
mjedisin e kontrollit. (Ref: Para.A69-A78).

Referencat përkatëse nga SNA-të 

Mjedisi i kontrollit është themeli për një kontroll të brendshëm efektiv, duke siguruar 
disiplinën dhe strukturën për entitetin. Ai përcakton tonin e një organizate, duke ndikuar 
në kontrollin e ndërgjegjësimit ose të vetëdijes së njerëzve të tij.

Mjedisi i kontrollit i drejtohet funksioneve të qeverisjes dhe të drejtimit. Ai gjithashtu 
trajton qëndrimet, vetëdijen dhe veprimet e personave të ngarkuar me qeverisjen dhe 
drejtimin në lidhje me kontrollin e brendshëm të entitetit dhe rëndësinë e tij brenda 
entitetit.

Shënim: Kontrollet për mjedisin e kontrollit janë përgjithësisht të përhapur në natyrë. 
Ata nuk parandalojnë, apo zbulojnë dhe korrigjojnë drejtpërdrejt një anomali 
materiale. Në vend të kësaj, ata formojnë një bazë të rëndësishme mbi të cilën 
do të mbështeten të gjitha kontrollet e tjera. 
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Tabela 5.3-1
   

 
 

 

 
 

Politikat 
e burimeve 

njerëzore dhe 
procedurat

Komunikimi 
i vlerave të entitetit 

dhe angazhimi 
me kompetencë

Kontrollet e mjedisit të kontrollit do të ndikojnë në vlerësimin nga audituesi të efektivitetit 
të aktiviteteve të kontrolleve të tjera të veçanta që mund të adresojnë fusha të caktuara të 
tilla si transaksionet e shitjes dhe blerjes. Për shembull, nëse drejtimi ka një qëndrim negativ 
ndaj kontrollit në përgjithësi, kjo do të minonte efektivitetin e kontrolleve të tjera (të tilla si 
shitje, etj.) pa marrë parasysh se sa mirë ishin projektuar ata.

Vlerësimi i audituesit për përcaktimin e mjedisit të kontrollit të entitetit do të përfshinte 
elementët e përcaktuar më poshtë. 

Tabela 5.3-2

Elementët 
kryesorë për  t’u 
adresuar Përshkrimi 

Integriteti dhe vlerat etike janë elemente thelbësore, të cilat 
ndikojnë në efektivitetin e përcaktimit, administrimit dhe 
monitorimit të kontrolleve të tjera. 

Komunikimi 
dhe Zbatimi 
i integritetit 
dhe i vlerave 
të tjera etike

Marrja parasysh nga drejtimi i niveleve të kompetencës për punë të 
veçanta dhe se si këto nivele përkthehen në aftësi dhe njohuri të 
nevojshme.

Angazhimi për 
kompetencë
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Elementët 
kryesorë për  t’u 
adresuar Përshkrimi 

Cilësitë e personave të ngarkuar me qeverisjen të tilla si:
Pavarësia e tyre nga drejtimi;• 
Përvoja dhe autoriteti i tyre;• 
Shkalla e përfshirjes së tyre dhe informacioni që ata marrin dhe • 
shqyrtimi i kujdesshëm i aktiviteteve; dhe
Përshtatshmëria e veprimeve të tyre, duke përfshirë shkallën • 
në të cilën çështjet e vështira janë ngritur dhe ndjekur nga 
drejtimi dhe bashkëveprimi i tyre me audituesit e brendshëm 
dhe të jashtëm.

Qasja e drejtimit për të administruar rreziqet e biznesit dhe 
qëndrimet e drejtimit dhe veprimet ndaj raportimit fi nanciar, 
përpunimit të informacionit, funksionet e kontabilitetit dhe të 
personelit.

Kuadri  brenda të cilit janë planifi kuar, ekzekutuar, kontrolluar dhe 
shqyrtuar aktivitetet e entitetit për arritjen e objektivave të saj.

Si janë caktuar autoriteti dhe përgjegjësia për aktivitetet operative 
dhe si janë përcaktuar marrëdhëniet raportuese dhe hierarkitë e 
autoritetit. 

Rekrutimi, orientimi, trajnimi, vlerësimi, këshillimi, promovimi, 
kompensimi dhe masat korrigjuese.

Pjesëmarrja 
nga personat 
e ngarkuar me 
qeverisjen

Filozofi a e 
drejtimit dhe 
stili operativ

Struktura 
organizative

Caktimi i
autoritetit dhe
i përgjegjësisë

Politikat dhe 
praktikat e 
burimeve 
njerëzore

Kontrollet e përshkruara më sipër janë të përhapura për entitetet në tërësi dhe janë 
shpesh më subjektive për të vlerësuar se sa aktivitetet e kontrollit tradicional (të tilla 
si ndarja e detyrave). Prandaj, audituesi do të ushtrojë gjykimin profesional në këtë 
vlerësim.

Anët e forta të mjedisit të kontrollit mund të kompensojnë apo edhe të zëvendësojnë 
kontrollet e dobëta operacionale në disa situata. Megjithatë, dobësitë e mjedisit të 
kontrollit mund të minojnë dhe madje mohojnë përcaktimin e mirë të elementëve të 
tjerë përbërës të  kontrollit të brendshëm. Për shembull, nëse një kulturë ndershmërie 
dhe sjelljeje etike nuk ka ekzistuar, audituesi do të duhet të shqyrtojë me kujdes se çfarë 
lloj procedurash auditimi (shtesë) do të ishin efektive në gjetjen e anomalive materiale në 
pasqyrat fi nanciare. Në disa raste, audituesi mund të arrijë në përfundimin se kontrolli i 
brendshëm ka dështuar deri në atë masë sa që alternativa e vetme është që të tërhiqet 
nga angazhimi.
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Mjedisi i kontrollit në entitetet më të vogla

Mjedisi i kontrollit në entitetet e vogla do të ndryshojë nga ai i entiteteve më të mëdha, 
por është po aq i rëndësishëm. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur entiteti nuk ka 
personel apo burime për të zbatuar aktivitetet tradicionale të kontrollit, si ndarja e 
detyrave.

Në entitetet më të vogla, përfshirja aktive e një pronari-drejtues kompetent (një pikë 
e fortë e mjedist të kontrollit) mund të zvogëlojë nevojën për aktivitete të tjera të 
kontrollit, si ndarjen e detyrave. Si pasojë, pikat e forta të mjedisit të kontrollit mund të 
shërbejnë për të parandaluar ose zbuluar në mënyrë të tërthortë dhe korrigjuar disa lloje 
të anomalive. Për shembull, kur pronari-drejtues i shqyrton dhe i miraton transaksionet 
individuale para se ato të jenë përfunduar, kjo mund të shërbejë për të parandaluar ose 
zbuluar dhe korrigjuar gabime ose mashtrime të caktuara specifi ke. Megjithatë, kjo pikë e 
fortë e mjedisit të kontrollit nuk do të zvogëlonte rreziqet e tjera të tilla si marrja nëpër 
këmbë e drejtimit të kontrolleve.

Në entitetet më të vogla, përgjithësisht do të ishte më pak i nevojshëm dokumentacioni 
për të mbështetur kontrollet e mjedisit të kontrollit. Si pasojë, qëndrimet, vetëdija 
dhe veprimet e drejtimit (të tilla si pronar-drejtues) shpesh do të formojnë bazën 
për vlerësimin e hartimit dhe  zbatimit të kontrollit. Për shembull, entitetet më të 
mëdha kanë mundësi t’i pajisin punonjësit me një kod sjelljeje që përshkruan sjellje të 
pranueshme dhe pasojat për shkelje të kodeve ose rregullave. Entitetet e vogla mund 
të komunikojnë vlera të ngjashme dhe sjellje të pranueshme nëpërmjet komunikimit me 
gojë dhe me shembullin e drejtimit.

Ku nuk ka dokumentacion mbështetës për një kontroll të veçantë, audituesi do të 
përgatisë një memo për dosjen. Për shembull, në trajtimin nëse ka komunikim dhe zbatim 
të integritetit dhe vlerave etike, audituesi mund të:

Identifi kojë vlerat e entitetit, sjelljet e pranueshme dhe masat e zbatimit nëpërmjet • 
diskutimeve me drejtimin. Më pas, audituesi do të vlerësonte nëse ato janë të 
mjaftueshme për të adresuar përcaktimin e kontrollit.

Pyesë një ose dy punonjës se çfarë mendojnë ata se janë vlera të entitetit, sjelljet • 
e pranueshme dhe masat zbatuese. Këto intervista do të orientonin nëse janë 
komunikuar dhe ekzekutuar vlerat e drejtimit dhe sjelljet e pranueshme. Kjo do të 
ndihmonte zbatimin e kontrollit.

TË MBAHET PARASYSH:

Entitetet e vogla janë shpesh të gatshme të dokumentojnë kontrollin e brendshëm që 
kryhet në mënyrë jo-formale. Megjithatë, shpesh do të ishte në të mirë të drejtimit 
që t’i kushtohej rëndësi dokumentimit të disa prej politikave dhe procedurave më 
të rëndësishme. Politika dhe procedura të tilla mund të sigurohen nga punonjësit 
që lidhen me entitetin dhe mund të kursehet koha e auditimit duke mos hartuar 
pyetësorë në çdo periudhë. Në shembullin e cituar më sipër, edhe entiteti i vogël 
mund të përgatisë një formulim të thjeshtë të vlerave dhe sjelljeve të pranueshme që 
mund t’u jepet punonjësve dhe pastaj t’i referohet kur del ndonjë problem.
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Në entitetet më të vogla, disa nga fushat kryesore që shërbejnë për t’u orientuar në 
vlerësimin e mjedisit të kontrollit janë të përshkruara në tabelën më poshtë.

Tabela 5.3-3

Elementi i 
kontrollit

Çështja kryesore

Cilat veprime të 
drejtimit shërbejnë 
për të eliminuar ose 
zbutur motivet apo 
tundimet që mund të 
nxisin personelin të 
ndërmarrin veprime 
jo të ndershme, 
të paligjshme dhe 
joetike?

A ka personeli 
njohuri dhe aftësitë 
e nevojshme për të 
përmbushur detyrat 
e tyre?

Sa efektive është 
udhëheqja (nëse 
ka) që realizohet 
mbi operacionet e 
entitetit?

Komunikimi 
dhe zbatimi i 
integritetit dhe 
vlerave etike 

Angazhimi me 
kompetencë

Pjesëmarrja 
nga personat 
e ngarkuar 
me qeverisje 
(PNMQ) 
(Perveç se kur 
drejtimi është 
PNMQ)

Kontrollet e mundshme

• Drejtimi vazhdimisht demonstron, 
nëpërmjet fjalëve dhe veprimeve, një 
angazhim për standarde të larta etike.

• Drejtimi heq ose pakëson motivet ose 
tundimet që mund të shkaktojnë veprime 
të pandershme ose joetike nga personeli.

• Ekziston një kod i sjelljes  ose ekuivalent 
me të që vendos standarde të pritshme 
të sjelljes etike dhe morale.

• Punonjësit e kanë të qartë se çfarë sjellje 
është pranueshme dhe e papranueshme 
dhe e dinë se çfarë duhet të bëjnë kur 
ata ndeshen me sjellje të pahijshme.

• Kur është e nevojshme merren masa 
ndëshkuese. 

• Drejtimi merr hapat e nevojshëm për të 
siguruar që personeli të ketë njohuritë 
dhe aftësitë e nevojshme për punët e 
tyre.

• Ekzistojnë përshkrimet e punës dhe janë 
përdorur në mënyrë efektive.

• Menaxhimi i ofron personelit mundësinë 
në programe trajnimi për tema të 
rëndësishme.

• Krahasimi fi llestar dhe i vazhdueshëm i 
aftësive të punonjësve me përshkrimet 
për punën e tyre.

• Një pjesë e madhe e PNMQ janë të 
pavarur nga drejtimi

• Çështjet e rëndësishme dhe rezultatet 
fi nanciare u janë komunikuar PNMQ në 
kohën e duhur.

• PNMQ realizojnë mbikëqyrje efektive 
mbi aktivitetet e drejtimit. Kjo përfshin 
ngritjen e çështjeve të vështira që duan 
përgjigje. 

• PNMQ  takohen në baza të rregullta 
dhe proces-verbalet e mbledhjeve janë 
qarkulluar në kohën e duhur.
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Elementi i 
kontrollit

Çështja kryesore

Cilat janë qëndrimet 
e drejtimit dhe 
veprimet përsa i 
përket raportimit 
fi nanciar?

A është vendosur 
një strukturë 
organizative e duhur?

A janë caktuar 
në mënyrë të 
përshtatshme fushat 
kyçe të autoritetit 
dhe përgjegjësisë ?

Filozofi a e 
drejtimit dhe 
stili i veprimit

Struktura 
organizative

Caktimi i 
autoritetit dhe 
përgjegjësisë

Kontrollet e mundshme

• Drejtimi mban qëndrime dhe ndërmerr 
veprime pozitive kundrejt:

- Kontrollit të brendshëm të fortë mbi 
raportimin fi nanciar (duke përfshirë 
anashkalimin e drejtimit dhe 
mashtrime të tjera),

- Zgjedhjes / zbatimit të duhur të 
politikave kontabël,

- Kontrolleve për përpunimin e 
informacionit, dhe

- Trajtimit të personelit të kontabilitetit.
• Drejtimi ka vendosur procedura për të 

parandaluar hyrjen e paautorizuar në apo 
shkatërrimin e mjeteve, dokumentave 
dhe të të dhënave.

• Drejtimi i analizon rreziqet e biznesit 
dhe merr masat e duhura.

• Struktura organizative është e 
përshtatshme për të lehtësuar arritjen 
e objektivave të entitetit, funksioneve 
operative dhe kërkesat rregullatore.

• Drejtimi në mënyrë të qartë e kupton 
përgjegjësinë e tij dhe autoritetin për 
aktivitetet e biznesit dhe posedon 
përvojën e nevojshme dhe nivelet e 
njohurive për të ekzekutuar siç duhet 
pozicionin e tij.

• Struktura e entitetit lehtëson rrjedhën e 
informacionit të besueshëm dhe në kohë 
për njerëzit e duhur për planifi kimin dhe 
kontrollin e aktiviteteve.

• Detyrat që janë të papajtueshme duhet 
të eleminohen sa më tepër të jetë e 
mundur.

• Ka politika dhe procedura për 
autorizimin dhe miratimin e 
transaksioneve.

• Ekzistojnë linjat e përshtatshme të 
raportimit dhe të përgjegjshmërisë (të 
përshtatshme për madhësinë e entitetit 
dhe natyrën e aktiviteteve të tij).

• Përshkrimet e punës përfshijnë 
përgjegjësitë e lidhura me kontrollin.
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Elementi i 
kontrollit

Çështja kryesore Kontrollet e mundshme

• Drejtimi përcakton / implementon 
standardet për punësimin e individëve 
më të kualifi kuar.

• Praktikat e rekrutimit përfshijnë 
intervistat për punësim, kontrollin e 
dokumentacionit,  dhe komunikimin e 
vlerave, sjelljet e pritshme dhe stilin e 
drejtimit operativ.

• Kryerja e detyrës vlerësohet në mënyrë 
periodike, rezultatet rishikohen me 
secilin të punësuar dhe merren masa të 
përshtatshme.

• Politikat e trajnimit orientojnë  rolet 
dhe përgjegjësitë e ardhshme, nivelet e 
pritshme të performancës dhe zhvillojnë 
nevojat.

Cilat janë standardet 
e duhura që 
sigurojnë:

Rekrutimin e 
njerëzve më 
kompetentë dhe më 
të besueshëm;

Trajnimi bëhet  për 
të siguruar  që 
njerëzit mund të 
kryejnë detyrat e 
tyre;

Promovimet vijnë 
nga vlerësimet e 
performancës;

Politikat dhe 
praktikat e 
burimeve 
njerëzore

5.4 Vlerësimi i rrezikut

Paragrafi  #

315.15

315.16

Audituesi duhet të shqyrtojë nëse entiteti përdor një proces për 
të:

(a) Identifi kuar rreziqet e veprimtarisë, që kanë të bëjnë me 
arritjen e objektivave të raportimit fi nanciar;

(b) Çmuar rëndësinë e rreziqeve;
(c) Vlerësuar mundësitë e ndodhjes së tyre; dhe
(d) Vendosur lidhur me veprimet që duhen bërë për 

trajtimin e këtyre rreziqeve. (Ref:Para.A79).

Në qoftë se entiteti ka në zbatim një proces të tillë (referuar 
tani e në vijim si “procesi i vlerësimit të rrezikut të entitetit”), 
audituesi duhet të arrijë ta njohë këtë proces dhe rezultatet 
që e shoqërojnë atë. Nëse audituesi identifi kon rreziqe të 
anomalisë materiale që drejtimi nuk ka arritur t’i zbulojë, ai 
duhet të shqyrtojë faktin nëse ka ndonjë rrezik të fshehtë që 
audituesi priste që të ishte zbuluar nga procesi i vlerësimit të 
rrezikut të entitetit. Nëse konstatohet një rrezik i tillë, audituesi 
duhet të vlerësojë shkaqet pse nuk është arritur të identifi kohet 
nga procesi, si dhe vetë procesin nëse ai është i përshtatshëm 
në rrethanat përkatëse ose të arrijë në konkluzionin që ka një 
mangësi të rëndësishme në procesin e vlerësimit të rrezikut të 
entitetit.

Referencat përkatëse nga SNA-të 
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Paragrafi  #

315.17 Në rastet kur entiteti nuk ka përcaktuar një proces të tillë ose 
ka një proces i cili zbatohet atëhere kur është i nevojshëm, 
audituesi duhet të diskutojë me drejtimin lidhur me faktin 
nëse janë identifi kuar rreziqet e veprimtarisë që kanë të bëjnë 
me arritjen e objektivave të raportimit fi nanciar dhe sesi janë 
trajtuar këto rreziqe. Audituesi duhet të vlerësojë gjithashtu 
nëse mungesa e një procesi të dokumentuar për vlerësimin 
e rrezikut është e përshtatshme për rrethanat, ose të arrijë 
në konkluzionin që një mungesë e tillë përbën një mangësi të 
rëndësishme në kontrollin e brendshëm. (Ref: Para.A80)

Referencat përkatëse nga SNA-të 

Një proces vlerësimi i rrezikut i siguron drejtimit informacionin e nevojshëm për të 
përcaktuar se çfarë rreziqesh të biznesit / mashtrimit duhet të menaxhohen dhe masat 
(nëse ka) që do të merren. Drejtimi mund të iniciojë plane, programe, apo veprime për 
të adresuar rreziqet specifi ke ose mund të vendosë të pranojë një rrezik për shkak të 
kostos ose për arsye të tjera.

Nëse vlerësimi i rrezikut të entitetit është i përshtatshëm për rrethanat, ai do të 
ndihmojë audituesin në identifi kimin e rreziqeve të gabimeve materiale. Një proces i 
vlerësimit të rrezikut normalisht do të adresojë çështje të tilla si:

Ndryshimet në mjedisin operativ;• 

Personel drejtues pa shumë eksperiencë;• 

Sisteme informacioni të reja ose të ringritura;• 

Rritja e shpejtë;• 

Teknologjia e re;• 

Modelet e reja të biznesit, produkteve, ose aktiviteteve;• 

Ristrukturimet e shoqërisë (duke përfshirë shitjet dhe blerjet);• 

Operacionet e huaja të zgjeruara; dhe• 

Deklarimet e reja të kontabilitetit.• 

Në entitetet më të vogla, ku nuk ka gjasa të ekzistojë një proces formal i vlerësimit 
të rrezikut, audituesi mund të diskutojë me drejtimin se si janë identifi kuar rreziqet e 
biznesit dhe se si janë trajtuar. Çështjet që audituesi duhet të marrë në konsideratë janë 
se si drejtimi: 

Identifi kon rreziqet në lidhje me raportimin fi nanciar;• 

Vlerëson rëndësinë e rreziqeve;• 

Vlerëson mundësitë e ndodhjes së tyre; dhe• 

Vendos për masat që duhen marrë për drejtimin e tyre.• 
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Paragrafi  #

315.18

315.19

Audituesi duhet të arrijë të njohë sistemin e informacionit, së 
bashku me proceset përkatëse të biznesit, që kanë të bëjnë me 
raportimin fi nanciar, ku përfshihen fushat e mëposhtme: 
(a) Klasat e transaksioneve që marrin pjesë në veprimtarinë 

e entitetit, të cilat janë të rëndësishme për pasqyrat 
fi nanciare;

(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 fi nanciare;

(c) Regjistrimet përkatëse kontabël, informacioni mbështetës 
dhe llogaritë specifi ke në pasqyrat fi nanciare, 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 fi nanciare;

(e) Procesi i raportimit fi nanciar i përdorur për të përgatitur 
pasqyrat fi nanciare, 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.A81-A85)

Referencat përkatëse nga SNA-të 

Nëse audituesi identifi kon rreziqet e anomalive materiale që drejtimi nuk ka arritur t’i 
identifi konte, ai / ajo duhet të shikojë:

Pse dështojnë proceset e drejtimit?• 

A janë proceset e duhura për rrethanat?• 

Nëse ekziston një mangësi e rëndësishme në procesin e vlerësimit të rrezikut të entitetit 
(ose nuk ka asnjë proces), kjo do t’i komunikohet drejtimit dhe personave të ngarkuar 
me qeverisjen.

Kushtet dhe ngjarjet që mund të fl asin për rreziqe të anomalive materiale.

Shtojca 2 e SNA 315 përmban një listë të dobishme të kushteve të mundshme dhe 
ngjarjeve që mund të tregojnë për ekzistencën e rrezikut të anomalive materiale.

5.5 Sistemi i informacionit
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Paragrafi  #

315.19 Audituesi duhet të njohë mënyrën se si entiteti i komunikon 
rolet dhe përgjegjësitë e raportimit fi nanciar dhe çështjet e tjera 
të rëndësishme që kanë të bëjnë me raportimin fi nanciar, duke 
përfshirë: (Ref: Para.A81-A85)
(a) Komunikimet ndërmjet drejtimit dhe personave të ngarkuar 

me qeverisjen; dhe
(b) Komunikimet e jashtme siç janë ato me autoritetet 

rregullatore. Aktivitetet e kontrollit të përshtatshëm për 
qëllimet e auditimit.

Referencat përkatëse nga SNA-të 

Drejtimi (dhe personat e ngarkuar me qeverisjen) kërkon informacion të besueshëm për:

Drejtimin e entitetit (të tilla si planifi kimi, buxhetimi, monitorimi i performancës, • 
shpërndarja e burimeve, caktimi i çmimeve dhe përgatitja e pasqyrave fi nanciare për 
qëllime raportimi);

Arritjen e objektivave; dhe• 

Identifi kimin, vlerësimin dhe përgjigjen ndaj faktorëve të rrezikut.• 

Një sistem informacioni përbëhet prej infrastrukturës (elementët përbërës fi zikë 
dhe kompjuterikë), programeve kompjuterike, njerëzit, procedurat dhe të dhënat. 
Shumë sisteme informacioni e përdorin gjerësisht teknologjinë e informacionit (TI). 
Ata identifi kojnë, kapin, përpunojnë dhe mbështesin shpërndarjen e informacionit. Kjo 
kërkon që informacioni përkatës të identifi kohet, të kapet dhe komunikohet në kohën 
e duhur tek personeli, në arritjen e objektivave të raportimit fi nanciar dhe kontrollit të 
brendshëm.  

Një sistem informacioni përkatës për objektivat e raportimit fi nanciar pëfshin proceset e 
biznesit të entitetit dhe sistemin kontabël, siç përcaktohet më poshtë.

Tabela 5.5-1

Proceset e biznesit janë grupe të strukturuara të aktiviteteve 
të përcaktuara për të prodhuar një produkt të specifi kuar. 
Ato rezultojnë në transaksione regjistrohen, përpunohen dhe 
raportohen nga sistemi i informacionit.

Kjo përfshin programet e kontabilitetit, tabelat elektronike, si dhe 
politikat dhe procedurat e përdorura për të përgatitur raporte 
fi nanciare periodike, pasqyrat fi nanciare të fund vitit dhe dhënien e 
informacioneve shpjeguese.

Proceset e 
biznesit (Shitjet, 
Blerjet, Pagat, 
etj.) 

Sistemi 
kontabël

Një sistem informacioni ka procedura, politika dhe regjistrime (manuale dhe automatike) 
të përcaktuara për të trajtuar çështjet e parashtruara më poshtë.
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Tabela 5.5-2

Të dhënat Transaksionet, Ngjarjet dhe Kushtet

Iniciohen, regjistrohen, përpunohen dhe raportohen transaksionet (duke 
përfshirë ngjarjet/kushtet) dhe mbahet përgjegjshmëri (ruhen, klasifi kohen, 
maten, etj.) për aktivet, pasivet dhe kapitalin neto përkatës;
Merren vendime për përpunimin e transaksioneve;
Përpunohet dhe trajtohet sistemi për refuzimet ose anashkalimet e 
kontrolleve;

Pr
oc

es
et

 e
 

bi
zn

es
it

Transferohet informacioni nga sistemet e përpunimit të transaksionit në 
librin e madh të llogarive;
Merret informacioni për ngjarjet/kushtet përkatëse përveç transaksioneve
(amortizimi i aktiveve, vlerësimi i inventarit, llogaritë e arkëtueshme, etj.);
Grumbullohet, regjistrohet, përpunohet, përmblidhet dhe raportohet në 
mënyrë të përshtatshme informacioni tjetër shpjegues që kërkohet të 
paraqitet në pasqyrat fi nanciare;
Përdoren artikujt kontabël standardë dhe të tjerë për transaksionet, 
çmuarjet dhe rregullimet;

Si
st

em
i k

on
ta

bë
l

Përfundimet Pasqyrat fi nanciare (duke përfshirë shënimet shpjeguese)

Në entitetet më të mëdha, sistemet e informacionit mund të jenë komplekse, të 
automatizuara dhe mjaft të integruara. Entitetet më të vogla shpesh do të mbështeten në 
aplikime manuale ose të veçuara të teknologjisë së informacionit.

TË MBAHET PARASYSH

Shumë paketa programesh kryesore të kontabilitetit (edhe ato më të vogla), 
vijnë me një shumëllojshmëri në kontrollet e aplikimit që mund të përdoren për 
të përmirësuar kontrollin mbi raportimin fi nanciar. Këto kontrolle përfshijnë 
rakordimet e automatizuara, raportimin e përjashtimeve për rishikimet nga ana 
drejtimit dhe sigurimin e qëndrueshmërisë  të përgjithshme mbi raportimin 
fi nanciar.

Për të patur njohuri mbi sistemin e informacionit (përfshirë edhe proceset e biznesit), 
audituesi do të trajtojë (përveç sa është thënë më lart) çështjet e përshkruara më poshtë.
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Tabela 5.5-3

Identifi kohen Adresohen

Cilat klasa të transaksioneve janë të rëndësishme për pasqyrat 
fi nanciare? Si lindin transaksionet në proceset e biznesit të entitetit? 
Çfarë regjistrimesh kontabël (elektronike ose manuale) ekzistojnë?
Si funksionon sistemi i identifi kimit të ngjarjeve dhe kushteve 
(përveç klasave të transaksioneve) që janë të rëndësishme për 
pasqyrat fi nanciare? 

Cilat janë proceset e raportimit fi nanciar të përdorura për:
Inicimin, regjistrimin, përpunimin dhe raportimin e • 
transaksionet dhe transaksionet jo-standarde (të tilla si 
transaksionet midis palëve të lidhura, etj); dhe
Përgatitjen e pasqyrave fi nanciare, duke përfshirë vlerësimet • 
e rëndësishme të kontabilitetit dhe dhënien e informacioneve 
shpjeguese?

Cilat procedura adresojnë:
Rreziqet e anomalive materiale që lidhen me anashkalimin e • 
kontrolleve, duke përfshirë përdorimin e artikujve kontabël 
standarde dhe jo-standarde; 
Anashkalimi ose pezullimi i kontrolleve të automatizuara; dhe• 
Identifi kimi i përjashtimeve dhe raportimi i masave që janë • 
marrë për t’i korrigjuar këto?

Si i komunikon entiteti rolet e raportimit fi nanciar, përgjegjësitë, si 
dhe çështjet e rëndësishme që lidhen me raportimin fi nanciar?
Cilat janë raportet e prodhuara rregullisht nga sistemi i 
informacionit dhe si janë përdorur ato për të drejtuar entitetin?
Çfarë informacioni është dhënë nga drejtuesit për personat e 
ngarkuar me qeverisjen (nëse janë të ndryshëm nga drejtimi) dhe 
për palët e jashtme të tilla si autoritetet rregullatore?

Burimet e 
informacionit 
të përdorura

Si është marrë 
dhe përpunuar 
informacioni

Si është 
përdorur 
informacioni

Komunikimi 

Komunikimi është një komponent kyç i sistemeve të suksesshme të informacionit. 
Rrjedhimisht, nëse informacioni është për t’u përdorur në vendim-marrje dhe për të 
lehtësuar funksionimin e kontrollit të brendshëm, ai duhet të komunikohet në kohë (si 
brenda dhe jashtë) për njerëzit e duhur.

Komunikimi efektiv i brendshëm ndihmon personelin e entitetit të kuptojë qartë 
objektivat e kontrollit të brendshëm, proceset e biznesit që ekzistojnë dhe rolet e 
përgjegjësitë e tyre individuale. Ai i ndihmon gjithashtu të kuptojnë shkallën në të cilën 
veprimtaritë e tyre kanë të bëjnë me punën e të tjerëve dhe kuptueshmërinë e raporteve 
përjashtuese në një nivel më të lartë të përshtatshëm brenda entitetit.

Mjetet e komunikimit mund të jenë informale (verbale) apo formale (p.sh., të 
dokumentuara në politikën dhe manualet e raportimit fi nanciar).
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Komunikimi i brendshëm midis drejtimit të lartë dhe punonjësve është shpesh më i lehtë 
dhe më pak formal në kompanitë më të vogla, për shkak të niveleve më të pakta dhe 
numrit më të vogël të personelit dhe disponueshmërisë më të madhe dhe pranisë të 
drejtuesve të lartë.

Komunikimi efektiv i jashtëm siguron që çështjet që ndikojnë në arritjen e objektivave të 
raportimit fi nanciar u janë komunikuar palëve të jashtme përkatëse si palëve kryesore të 
interesuara, institucioneve fi nanciare, rregullatorëve dhe agjencive qeveritare.

Mungesa e dokumentacionit të sistemeve TI-së

Entitetet më të vogla mund të kenë informacion dhe sisteme komunikimi më pak të 
sofi stikuar dhe më pak plotësisht të dokumentuar. Nëse drejtimi nuk ka përshkrime 
të gjera të procedurave kontabël, regjistrime kontabël të sofi stikuara, ose politika të 
shkruara, audituesi është e nevojshme të përftojë njohuri më tepër nga pyetjet dhe 
vëzhgimi se sa nga shqyrtimi i dokumentacionit.

5.6 Aktivitetet e kontrollit

Paragrafi  #

315.20

315.21

Audituesi duhet të arrijë të njohë aktivitetet e kontrollit të 
përshtatshme për qëllimet e auditimit, duke qenë se janë 
aktivitete që e ndihmojnë atë për të kuptuar vlerësimin e 
rreziqeve të anomalisë materiale në nivel të pohimeve dhe 
për të projektuar procedura të mëtejshme auditimi si përgjigje 
ndaj vlerësimeve për rreziqet. Audituesit nuk i kërkohet që të 
kuptojë të gjitha aktivitetet e kontrollit që lidhen me secilën 
klasë të rëndësishme të transaksioneve, të tepricave të llogarive 
dhe të informacioneve të dhëna në pasqyrat fi nanciare, ose në 
çdo pohim që u përket atyre. (Ref: Para.A88-A94)

Për të kuptuar aktivitetet e kontrollit të entitetit, audituesi 
duhet të njohë mënyrën se si reagon entiteti ndaj rreziqeve që 
burojnë nga sistemi TI. (Ref: Para.A95-A97)

Referencat përkatëse nga SNA-të 

Aktivitetet e kontrollit janë politika dhe procedura që ndihmojë për të siguruar që 
direktivat e drejtimit janë realizuar. Shembujt përfshijnë kontrollet për të siguruar që 
mallrat nuk janë dërguar tek një klient me risk kreditimi të lartë, ose që janë bërë vetëm 
blerje të autorizuara. Këto kontrolle trajtojnë rreziqe, të cilat nëse nuk zbuten, do të 
kërcënonin arritjen e objektivave të entitetit.

Aktivitetet e kontrollit (nëse brenda informacionit ose sistemeve manuale) janë 
përcaktuar për të zbutur rreziqet e përfshira në aktivitetet e përditshme të tilla si 
përpunimi i transaksionit (proceset e biznesit si shitjet, blerjet dhe lista e pagave) dhe 
ruajtja e aktiveve.
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Proceset e biznesit janë grupe të strukturuara aktivitetesh të planifi kuara për të realizuar 
një përfundim të caktuar. Kontrollet e procesit të biznesit në përgjithësi mund të 
klasifi kohen si parandaluese, zbuluese dhe korrigjuese, ose kompensuese, ose drejtuese, 
siç përvijohet në tabelën më poshtë.

Tabela 5.6-1

Klasifi kimi i 
kontrolleve Përshkrimi  

Shmangin gabime apo parregullsi.

Identifi kojnë gabime ose parregullsi, pasi ato kanë ndodhur kështu 
që mund të ndërmerren masa korrigjuese.

Japin një siguri, kur kufi zimet e burimeve mund të përjashtojnë 
kontrolle të tjera më të drejtpërdrejta.

Veprimet udhëzuese drejt objektivave të dëshiruara.

Kontrollet 
parandaluese

Kontrollet 
zbuluese

Kontrollet 
kompensuese

Kontrollet 
drejtuese (p.sh. 
politikat)

Natyra e kontrolleve të proceseve të biznesit do të ndryshojnë bazuar në rreziqet e 
përfshira dhe zbatimin e veçantë.

Kontrollet tipike në nivelin e procesit të biznesit do të përfshinin çështjet e parashtruara 
më poshtë.

Tabela 5.6-2

Kontrollet  e 
kontrollit  Përshkrimi

Këto kontrolle mund të 
zvogëlojnë mundësitë që një 
person të jetë në një pozicion 
që të bëjë dhe të fshehë gabimin 
apo mashtrimin.

Këto kontrolle përcaktojnë 
kush ka autoritetin për të 
miratuar transaksionet e 
ndryshme të zakonshme dhe jo 
të zakonshme dhe ngjarjet.

Ndarja e 
detyrave 

Kontrollet e 
autorizimit

Shembuj

Punonjësi përgjegjës për 
përpunimin e llogarive të 
arkëtueshme nuk ka qasje në të 
hyrat në arkë.

Caktimi i përgjegjësisë për të 
autorizuar:

Punësimin e punonjësve të • 
rinj;
Kryerjen e investimeve;• 
Porositjen e mallrave dhe • 
shërbimeve; dhe
Shtrirjen e kredisë për një • 
klient.
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Kontrollet  e 
kontrollit  Përshkrimi

Kjo përfshin përgatitjen dhe 
rishikimin e rakordimeve të 
llogarive në kohën e duhur 
dhe duke marrë çdo masë 
korrigjuese të nevojshme.

Këto kontrolle janë të 
programuara në aplikime TI të 
tilla si shitjet apo blerjet. Ato 
përfshijnë kontrollet plotësisht 
të automatizuara dhe pjesërisht 
të automatizuara.

Këto kontrolle përfshijnë 
rishikimin e rregullt dhe analizën 
e rezultateve aktuale kundrejt 
buxheteve, parashikimeve dhe 
performancës të periudhës 
së mëparshme. Ajo gjithashtu 
përfshin lidhjen e grupeve 
të ndryshme të të dhënave 
(operative apo fi nanciare) me 
njëri-tjetrin dhe krahasimin 
e të dhënave të brendshme 
me burimet e jashtme të 
informacionit. Shmangiet e 
papritura duhet të hetohen dhe 
të merren masa korrigjuese.

Këto kontrolle kanë të bëjnë 
me sigurinë fi zike të aktiveve 
dhe të drejtën e hyrjes në 
godinën e entitetit, regjistrimet 
kontabël, programet 
kompjuterike dhe dosjet e të 
dhënave. 

Rakordimet e 
llogarive

Kontrollet
e aplikimit të TI

Rishikimet e 
rezultateve 
faktike

Kontrollet fi zike

Shembuj

Rakordimet e llogarive bankare, 
transaksioneve të shitjeve, 
tepricave brenda për brenda 
kompanisë, llogarive pezull, etj.

Kontrolli i saktësisë aritmetikore 
të regjistrimeve, faturimit të 
çmimeve, kontrolli i të dhënave 
të regjistruara, kontrollet 
numerike rendore dhe përpilimit 
të raporteve përjashtuese për 
shqyrtim nga drejtuesi.

Analiza e rezultateve operative, 
krahasimi i rezultateve aktuale me 
buxhetin dhe hetimi i shmangieve.

Kontrolle të tilla përbëhen nga 
sigurimi i aktivit (bllokim i derës 
dhe qasje e kufi zuar në inventar 
/ regjistrat) dhe krahasimi 
i rezultateve nga numërimi 
periodik i parave, inventarit me të 
dhënat e kontabilitetit.

Entitetet më të vogla

Aktivitetet e kontrollit janë hartuar për të parandaluar drejtpërdrejt  një anomali 
materiale nga kryerja ose zbulimi dhe më pas korrigjimi i një gabimi pasi ai ka ndodhur. 
Në entitetet më të vogla, konceptet themelore të aktiviteteve të kontrollit ka të ngjarë 
të jenë të ngjashme me ato të entiteteve më të mëdha, por rëndësia e tyre për audituesin 
mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme. Të mbahet parasysh sa më poshtë. 
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Tabela 5.6-3

Aktivitetet 
e  kontrollit në 
entitetet më të vogla Komentet   

Shumë kontrolle mund të veprojnë në mënyrë jo-formale dhe 
mund të mos jenë dokumentuar mirë. Për shembull, dhënia 
e kredisë një klienti mund të jetë më shumë e mbështetur 
në gjykimin dhe njohuritë e drejtuesit se sa në kufi rin e 
paracaktuar të kreditimit.

Aktivitetet e kontrollit (për aq sa ato ekzistojnë), ka të ngjarë 
të lidhen me ciklet kryesore të transaksionit të tilla si të 
ardhurat, blerjet dhe shpenzimet e punësimit.

Lloje të caktuara të aktiviteteve të kontrollit mund të mos 
jenë të rëndësishme për shkak të kontrolleve të zbatuara 
nga drejtimi i lartë. Për shembull, miratimi nga drejtimi i 
transaksioneve të rëndësishme mund të sigurojë kontroll 
të fortë mbi tepricat e llogarive dhe transaksioneve të 
rëndësishme, pakësimin ose mënjanimin e nevojës për më 
shumë aktivitete kontrolli të detajuar. Disa anomali në nivel 
transaksionesh (drejtuar zakonisht nga aktivitetet e kontrollit 
në entitetet më të mëdha) mund të zbuten nga:

Një kulturë bashkëpunimi që thekson rëndësinë e • 
kontrollit;
Punësimi i punonjësve mjaft kompetentë;• 
Monitorimi i të ardhurave dhe shpenzimeve kundrejt një • 
buxheti të vendosur;
Kërkimi i miratimit nga drejtuesit e lartë të të gjitha • 
transaksioneve të mëdha;
Monitorimi i treguesve kryesore të performancës; dhe• 
Caktimi i përgjegjësive ndërmjet punonjësve në mënyrë që • 
të maksimizohet ndarja e detyrave.

Dokumentacioni 
informal dhe i 
kufi zuar

Qëllimi i kufi zuar

Rreziqet mund 
të zbuten nga 
mjedisi i kontrollit 
(Shih Vëllimi 1, 
Kapitulli 5.3)

Aktivitetet e kontrollit, në lidhje me auditimin, potencialisht do të zvogëlonin rreziqe të 
tilla si:

Rreziqe të mëdha• 

Rreziqe të identifi kuara dhe të vlerësuara të anomalive materiale që, në gjykimin e 
audituesit, kërkojnë rëndësi të veçantë auditimi. (Referohu Vëllimit 2, Kapitulli 10.)

Rreziqet që nuk mund të zgjidhen lehtë nga procedurat thelbësore• 

Këto janë rreziqet e identifi kuara dhe të vlerësuara të anomalive materiale për të • 
cilat vetëm procedurat e pavarura nuk do të jepnin evidencë auditimi të mjaftueshme 
dhe të përshtatshme.
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Rreziqe të tjera të anomalive materiale• 

Gjykimi i audituesit nëse një aktivitet i kontrollit ka të bëjë me auditimin ndikohet nga:

 Njohuria mbi praninë / mungesën e aktiviteteve të kontrollit të identifi kuara në 
elementët përbërës  të tjerë të kontrollit të brendshëm. Nëse një rrezik i veçantë 
tashmë është adresuar në mënyrën e duhur (të tilla si nga ana e mjedisit të 
kontrollit, sistemi i informacionit, etj), nuk është nevoja të identifi kohet nëse mund 
të ekzistojnë ndonjë kontroll shtesë.

 Ekzistenca e aktiviteteve të shumta të kontrollit që arrijnë të njëjtin objektiv. Nuk 
është e nevojshme të arrihet të njihet secili prej aktiviteteve të kontrollit që lidhen 
me një objektiv të tillë.

 Efi kasiteti i rritur i auditimit që do të fi tohej nga testimi i efektivitetit operativ i disa 
kontrolleve të rëndësishme. Kjo mund të ndodhë kur:

 Marrja e evidencës së auditimit me anë të një testi të efektivitetit operativ të 
kontrolleve të mund të jetë më efi çente në kosto se sa kryerja e procedurave 
thelbësore. Testet e kontrollit zakonisht rezultojnë në kampione me përmasa 
më të vogla se testet thelbësore. Në qoftë se kontrollet janë të automatizuar, 
një madhësi kampioni me vetëm një zë (duke supozuar kontrolle TI të 
përgjithshëm të mirë) mund të jetë ajo që kërkohet. Përveç kësaj, nëse sistemi 
i kontrollit dhe i personelit të përfshirë nuk kanë ndryshuar nga vitet e kaluara, 
mund të jetë e mundur (sipas disa kushteve) të kufi zojë testin e efi ktivitetit 
operativ të kontrolleve një herë në çdo tre vjet. (Shih Vëllimi 2, Kapitulli 17.)

 Vetëm procedurat thelbësore nuk do të japnin evidencë auditimi të 
mjaftueshme dhe të përshtatshme në nivel pohimi. Për shembull, pohimi i 
plotësisë për të ardhurat nga shitjet mund të jetë i vështirë (dhe ndonjëherë i 
pamundur) për t’u trajtuar vetëm nga procedurat thelbësore. Në këto situata, 
do të ishte e vlefshme të identifi kohej çdo kontroll i brendshëm që trajton 
rrezikun dhe pohimin e përfshirë. Në qoftë se kontrollet e brendshme pritet 
që të punojnë në mënyrë efektive, evidenca e nevojshme e auditimit mund të 
merret nëpërmjet një testi të efektivitetit operativ të këtyre kontrolleve.

5.7  Njohja e rreziqeve të TI-së dhe Kontrollet

Shumica e entiteteve sot përdorin teknologjinë e informacionit (TI) për të administruar, 
kontrolluar dhe raportuar për të paktën disa prej këtyre aktiviteteve. Operacionet TI 
janë shpesh të administruara nga një ekip qendror mbështetës që u siguron përdoruesve 
(punonjësve) të përditshëm të kenë të drejtën e hyrjes në paisjet kompjuterike, 
programet kompjuterike dhe aplikimet e nevojshme për të kryer përgjegjësitë e tyre. Në 
entitetet më të vogla, drejtimi i TI-së mund të jetë përgjegjësi e vetëm një personi, me 
kohë të pjesshme ose si i jashtëm. 

Pavarësisht nga madhësia e entitetit, ka një numër faktorësh të rrezikut në lidhje 
me drejtimin TI dhe aplikacionet që, nëse nuk zbuten, mund të çojnë në një anomali 
materiale në pasqyrat fi nanciare.
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Ka dy lloje kontrollesh të TI-së që duhet të veprojnë  së bashku për të garantuar 
përpunimin e plotë dhe të saktë të informacionit:

Kontrollet e përgjithshme të TI-së• 

Këto kontrolle veprojnë në të gjitha aplikimet dhe zakonisht përbëhen nga një 
përzierje e kontrolleve të automatizuar (të trupëzuara në programet kompjuterike) 
dhe kontrollet manuale (të tilla si buxheti TI dhe kontratat me ofruesit e 
shërbimeve); dhe

Kontrollet e  zbatimit të TI-së • 

Këto kontrolle janë kontrolle të automatizuara që kanë të bëjnë posaçërisht me 
aplikime programesh (të tilla si përpunimi i shitjeve ose pagave).

Ekziston edhe një lloj i tretë i kontrollit, i cili ka një element manual dhe një element 
të TI-së. Këto kontrolle mund të quhen kontrolle të pavarur të TI-së. Kontrolli kryhet 
me dorë, por efektiviteti i tij mbështetet në informacionin e prodhuar nga një aplikim i 
TI-së. Për shembull, drejtuesi fi nanciar mund të rishikojë pasqyrën fi nanciare mujore / 
tremujore (gjeneruar nga sistemi kontabël) dhe të hetojë shmangiet.

Tabela e mëposhtme përshkruan qëllimin e kontrolleve të përgjithshëm të TI-së.

Tabela  5.7-1

Kontrollet e përgjithshme të TI-së  

Struktura e qeverisjes e TI-së.
Si identifi kohen, zbuten dhe administrohen rreziqet e TI-së.
Sistemi i kërkuar i informacionit, plani strategjik (nëse ka) dhe 
buxheti. Standardet, politikat dhe procedurat e TI-së. 
Struktura organizative dhe ndarja e detyrave.
Planifi kimi i ngjarjeve eventuale. 

Blerjet, instalimet, konfi gurimet, integrimi dhe mirëmbajtja e 
infrastrukturës së TI-së.
Ofrimi i shërbimeve të informacionit për përdoruesit.
Drejtimi ofruesve të palës së tretë.
Përdorimi i programeve kompjuterike të sistemit të sigurisë, 
sistemeve të drejtimit të bazës së të dhënave dhe programet e 
shërbimeve.
Ndjekja e ngjarjes, hyrja dhe dalja nga sistemi dhe funksionet e 
monitorimit. 

Vënia/ heqja dhe siguria e fjalëkalimeve të përdoruesit dhe numri i 
identifi kimit.
Procedura sigurie të internetit dhe kontrollet për të drejtë hyrje të 
kufi zuar.
Enkriptimi i të dhënave dhe çelësat kriptografi ke.
Llogaritë e përdoruesve dhe kontrollet për sigurinë e cilësisë.
Profi let e përdoruesve që lejojnë ose që kufi zojë të drejtën e 
hyrjes.

Standardet, 
Planifi kimi, 
Politikat, 
etj. (Mjedisi i 
kontrollit të 
TI-së)

Siguria mbi të 
dhënat,
infrastruktura 
e TI-së, dhe 
operacionet e 
përditshme

E drejta e 
hyrjes në
programe 
dhe të dhëna 
aplikimi
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Kontrollet e përgjithshme të TI-së  

Blerja dhe zbatimi i aplikimeve të reja.
Zhvillimi i sistemit dhe metodologjia e sigurimit të cilësisë.
Mirëmbajtja e aplikimeve ekzistuese, duke përfshirë edhe kontrollet 
mbi ndryshimet e programit.

Politikat, procedurat, inspektimet dhe raportet e përjashtimit për 
të siguruar:

Që përdoruesit e informacionit kanë marrë të dhëna të sakta • 
për vendim-marrjen;
Pajtueshmërinë e vazhdueshme me kontrollet e përgjithshme • 
të TI-së; dhe 
Që TI i shërben nevojave të entitetit dhe është në linjë me • 
kërkesat e biznesit.

Zhvillimi i 
programit
dhe 
ndryshimet e 
programit

Monitorimi i  
Operacioneve 
të TI-së

Kontrollet e aplikimit të TI-së

Kontrollet e aplikimit të TI-së lidhen me një aplikim të veçantë të programeve 
kompjuterike të përdorura në nivel të procesit të biznesit.

Kontrollet e aplikimit mund të jenë parandaluese ose zbuluese në natyrë dhe janë të 
hartuara për të siguruar integritetin e regjistrimeve kontabël.

Kontrollet tipike të aplikimit kanë të bëjnë me procedurat e përdorura për të fi lluar, 
regjistruar, përpunuar dhe raportuar transaksionet ose të dhënat e tjera fi nanciare. Këto 
kontrolle ndihmojnë për të siguruar që transaksionet kanë ndodhur, janë autorizuar dhe 
janë regjistruar dhe përpunuar në mënyrë të plotë dhe me saktësi. Shembujt përfshijnë 
kontrollet e nxjerrjes së të dhënave së bashku me korrigjimin në momentin e hyrjes të 
tyre dhe kontrollet numerike rendore me ndjekjen manuale të raporteve të përjashtimit.

5.8 Monitorimi

Paragrafi  #

315.22

315.24

Audituesi duhet të arrijë të kuptojë drejt tipet kryesore të 
aktiviteteve që entiteti përdor për të vëzhguar kontrollin e 
brendshëm mbi raportimin fi nanciar, duke përfshirë aktivitetet 
e kontrollit që i interesojnë auditimit dhe mënyrën se si entiteti 
fi llon veprimet korrigjuese ndaj mangësive në kontrollet e tij. 
(Ref: Para.A98-A100)

Audituesi duhet ta ketë të qartë burimin e informacionit që është 
përdorur në aktivitetet e vëzhgimit të entitetit, si dhe të bazës mbi 
të cilën drejtuesit e vlerësojnë informacionin si mjaftueshmërisht 
të besueshëm për qëllimin përkatës. (Ref: Para.A104)

Objektivi (-vat) e SNA-së
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Monitorimi vlerëson efektivitetin e punës së kontrollit të brendshëm me kalimin e kohës. 
Objektivi është të sigurohet që kontrollet janë duke punuar si duhet dhe, nëse jo, të 
merren masat e nevojshme korrigjuese.

Monitorimi siguron informacion për drejtuesit nëse sistemi i kontrollit të brendshëm që 
ata kanë hartuar për të zbutur rreziqet është:

Efektiv në adresimin e objektivave të caktuara të kontrollit;• 

Zbatuar siç duhet dhe kuptohet nga të punësuarit;• 

Përdoret dhe është në përputhje dita-ditës; dhe• 

Në nevojë për modifi kim ose përmirësim për të pasqyruar ndryshimet sipas • 
kushteve.

Drejtimi kryen monitorimin e kontrolleve përmes aktiviteteve të vazhdueshme, 
vlerësimeve të veçanta, ose një kombinim të këtyre të dyjave.

Aktivitetet e vazhdueshme të monitorimit në entitetet më të vogla janë informale dhe 
zakonisht mbështeten në aktivitetet normale të përsëritura të një entiteti. Një gjë e 
tillë përfshin aktivitetet e drejtimit dhe të mbikëqyrjes dhe rishikimin e raporteve të 
përjashtimit që mund të prodhohen nga sistemi i informacionit. Kur drejtimi është i 
përfshirë ngushtë në operacione, ata shpesh identifi kojnë shmangie të konsiderueshme 
nga pritshmëritë dhe pasaktësitë në të dhënat fi nanciare dhe ndërmarrin veprime 
korrigjuese për të ndryshuar ose përmirësuar kontrollin.

Monitorimi periodik (vlerësime të veçuara  të zonave specifi ke brenda entitetit, si ato 
të kryera nga një funksion auditimi i brendshëm në një kompani shumë më të madhe) 
nuk është i zakonshëm në entitetet më të vogla. Megjithatë, vlerësimet periodike të 
proceseve kritike mund të kryhen nga punonjësit e kualifi kuar që nuk janë të përfshirë 
direkt në këto procese, ose duke marrë një person të jashtëm dhe me kualifi kimin e 
duhur.

Aktivitetet e monitorimit të drejtimit mund të përfshijnë përdorimin e informacionit të 
marrë nga palët e jashtme që tregojnë problemet apo zonat më të theksuara që kanë 
nevojë për përmirësim. Shembuj të kësaj mund të përfshijnë:

Ankesat nga konsumatorët;• 

Komentet nga organet qeverisëse të tilla si entitete që kanë ekskluzivitetin, • 
institucionet fi nanciare dhe rregullatorët, dhe

Komunikimet në lidhje me kontrollin e brendshëm të audituesve të jashtëm dhe • 
konsulentët.

Burimet e Informacionit të përdorura për monitorimin

Pjesa më e madhe e informacionit të përdorur për monitorim do të merret nga sistemi i 
informacionit të entitetit.

Drejtimi mund të priret të supozojë se ky informacion është i saktë. Nëse ky informacion 
nuk është i saktë, ka rrezik që drejtimi mund të arrijë në përfundime të pasakta dhe si 
rezultat të marrë vendime të dobëta. 
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Prandaj, kur audituesi është duke vlerësuar monitorimin e kontrolleve, kërkohet të ketë 
një njohje të:

Burimeve të informacionit në lidhje me aktivitetet e monitorimit të entitetit; dhe • 

Bazës mbi të cilën drejtimi e konsideron informacionin të jetë mjaft i besueshëm për • 
qëllimin.

5.9 Njohja e kontrolleve të brendshme në lidhje me auditimin

Tabela e mëposhtme përmbledh hapat e përfshirë për të patur një njohje të kontrolleve 
të brendshme në lidhje me auditimin.

Tabela 5.9-1

Të identifi kohen Të adresohen

Rreziqet e mundshme të anomalive materiale (lidhur me klasa 
të rëndësishme të transaksioneve, tepricave të llogarive, si dhe 
dhënien e informacioneve shpjeguese të pasqyrave fi nanciare) që 
ekzistojnë në nivel pohimi. Për shembull:

Rreziqet e transaksioneve të rregullta të përditshme; • 
Rreziqet e mashtrimit (të tilla si shkeljet e drejtimit dhe • 
keqpërdorimi i aktiveve);
Rreziqet e dhënies së informacioneve shpjeguese (informacion • 
jo i plotë ose i zhdukur);
Rreziqe të rëndësishme;• 
Rreziqe jo të zakonshme (të tilla si zbatimi i një sistemi të ri • 
kontabël); dhe
Rreziqe të gjykimit (vlerësimet, çmuarjet, etj).• 

Çfarë aktivitetesh (zbatim manual ose TI) të veçanta të kontrollit 
të cilat (individualisht ose në kombinim me të tjerat), parandalojnë, 
apo zbulojnë dhe korrigjojnë, anomalitë materiale dhe mashtrimin.
Ky hap nuk kërkon që audituesi të identifi kojë të gjitha aktivitetet 
e kontrollit që mund të ekzistojnë. Për shembull, një entitet mund 
të ketë zbatuar 15 procedura kontrolli për të trajtuar një rrezik 
të veçantë. Nëse audituesi arriti në përfundimin se tri procedura 
të kontrollit të identifi kuara ishin të mjaftueshme për të zbutur 
rrezikun e përfshirë, nuk është e nevojshme të kryejë punë për 
identifi kimin dhe dokumentimin e 12 procedurave të tjera të 
kontrollit.

Dështimi i drejtimit për të zbutur një rrezik të anomalisë materiale 
ka të ngjarë të rezultojë në një mangësi të konsiderueshme. Kjo do 
t’i raportohet drejtimit dhe gjatë auditimit do përpilohen përgjigjet. 

Rreziqet 
specifi ke të 
anomalive 
materiale që 
kërkohet të 
zbuten

Përgjigjja e 
drejtimit për 
të identifi kuar 
rreziqet e 
anomalive 
materiale 

Mangësi të 
konside-
rueshme
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Të identifi kohen Të adresohen

Përfi timet 

Kjo përfshin procedura (përveç kërkesës së personelit të klientit) 
për të përcaktuar që në fakt ekzistojnë kontrollet përkatëse të 
identifi kuara dhe përdoren nga entiteti. Kjo mund të kryhet në një 
moment kohe të tillë si gjurmimi i një transaksioni përmes sistemit 
në një ditë të veçantë. Ky nuk është një test i kontrolleve, i cili 
është projektuar për të vlerësuar nëse një kontroll ka operuar në 
mënyrë efektive gjatë periudhës së mbuluar nga auditimi.

Kontrollet e automatizuara

Vazhdimisht zbatojnë rregullat • 
e paracaktuara të biznesit dhe 
kryejnë llogaritje të ndërlikuara në 
përpunimin e vëllimeve të mëdha të 
transaksioneve ose të dhënave.
Të rrisin afatet kohore, • 
disponueshmërinë dhe saktësinë e 
informacionit.
Të lehtësojnë analizën e • 
informacionit shtesë.
Të rrisë aftësinë për të monitoruar • 
performancën e aktiviteteve 
të entitetit dhe politikave dhe 
procedurave të tij.
Të ulin rrezikun që kontrolli i • 
brendshëm të anashkalohet.
Të rrisin aftësinë për të arritur • 
ndarjen efektive të detyrave duke 
zbatuar sistemin e duhur për 
kufi zimet e të drejtës së hyrjes në 
të gjitha bazat e të dhënave, dhe 
sistemet operative.

Zbatimi i
Kontrolleve 
përkatëse

5.10 Kontrollet manuale kundrejt atyre të automatizuara

Për pjesën më të madhe të entiteteve, sistemi i kontrollit të brendshëm do të përbëhet 
nga një përzierje e kontrolleve manuale dhe të automatizuara. Rreziqet dhe përfi timet që 
lidhen me lloje të ndryshme kontrolli janë të përshkruara më poshtë.

Tabela 5.10-1

Kontrollet manuale

Të përdorura për të monitoruar • 
efektivitetin e kontrolleve të 
automatizuar.
Të përshtatura në zona ku janë të • 
nevojshme më shumë gjykimi dhe 
liria e veprimit, transaksionet e 
pazakonshme ose të papërsëritshme.
Të dobishme kur gabimet janë të • 
vështira të përcaktohen, ose të 
paraprihen ose të parashikohen.
Ndryshimi i rrethanave mund • 
të kërkojë një kontroll që është 
jashtë qëllimit të një kontrolli të 
automatizuar.
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Rreziqet 

Kontrollet e automatizuara

Mund të mbështeten në sisteme apo programe • 
janë të pasakta në përpunimin e të të dhënave, 
në përpunimin e të dhënave të pasakta, ose të 
dyja.
Hyrja e paautorizuar në të dhënat mund të çojë • 
në shkatërrimin e të dhënave ose në ndryshime 
të pavend të të dhënave, duke përfshirë edhe 
regjistrimin e transaksioneve të paautorizuara 
ose jo-ekzistente, ose regjistrimin e pasaktë 
të transaksioneve (rreziqet e veçanta mund të 
shfaqen kur përdorues të shumtë kanë të drejtë 
hyrje në një bazë të dhënash të përbashkët).
Mundësia e personelit të TI-së të ketë privilegje • 
hyrëse përtej atyre të nevojshme për të kryer 
detyrat e tyre të caktuara, duke shkelur ndarjen 
e detyrave.
Ndryshimet e paautorizuara të të dhënave në • 
dosjet kryesore.
Ndryshimet e paautorizuara në sistemet ose • 
programet.
Dështimi për të bërë ndryshimet e nevojshme • 
në sistemet ose programet.
Ndërhyrja pa kriter në manual.• 
Humbje të mundshme të të dhënave ose të • 
pamundësisë për të hyrë në të dhënat sikurse 
kërkohet.

Kontrollet manuale

Më pak të besueshme se • 
kontrollet e automatizuara, 
meqë kryhen nga njerëzit.
Më të lehta të • 
anashkalohen, injorohen, 
apo të parandalohen.
Të prirura për gabime të • 
thjeshta.
Nuk mund të supozohet • 
qëndrueshmëria e 
aplikimit.
Më pak të përshtatshme • 
për transaksione me vëllim 
të lartë ose të përsëritura, 
në të cilat kontrollet e 
automatizuara do të jenë 
më efi kase.
Më pak të përshtatshme • 
për aktivitete ku mënyrat 
specifi ke për kryerjen 
e kontrollit mund të 
jenë projektuar dhe të 
automatizuara në mënyrën 
e duhur.

TË MBAHET PARASYSH:

Kur entiteti ka një përzierje të kontrolleve manuale dhe të automatizuara, 
gjithmonë të identifi kohet se kush është përgjegjës për kryerjen e çdo kontrolli. 
Për shembull, supozohet se një drejtues magazine është përgjegjës për dërgimin e 
mallrave. Drejtuesi i magazinës hedh me dorë të dhënat në një sistem të shitjes që 
ka një aplikim kontrolli që lidh dërgesën me porosinë origjinale. Nëse diçka është 
gabim në procesin e përputhjes, është përgjegjësia e drejtuesit të magazinës, të 
departamentiti të TI-së, ose departamentit të kontabilitetit. Me përjashtim të rastit 
kur një person është caktuar përgjegjës për të gjithë procesin, njerëzit në mënyrë 
të pashmangshme do të fajësojnë njëri-tjerin kur bëhen gabimet.
Kur përgjegjësia nuk është e caktuar, të merret parasysh:

Mundësia dhe rëndësia e anomalisë potenciale që mund të ndodhë në pasqyrat • 
fi nanciare;
Përgjigjja e duhur e auditimit; dhe• 
Nëse çështja duhet t’i raportohet drejtimit.• 
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5.11 Kontrollet e përhapura

Paragrafi #

315.14(b) Audituesi duhet ... të vlerësojë nëse:
(b) Anët e forta në elementët e mjedisit të kontrollit së 

bashku krijojnë një bazë të përshtatshme për elementët e 
tjerë përbërës të kontrollit të brendshëm dhe nëse këto 
elementë të tjerë nuk janë dobësuar nga mangësitë në 
mjedisin e kontrollit. (Ref: Para.A69-A78)

Referencat përkatëse nga SNA-të 

Ky kapitull ka adresuar tani secilin nga pesë elementët përbërës të kontrollit të 
brendshëm. Disa nga këto kontrolle janë të përhapura në natyrë dhe vetëm në mënyrë 
të tërthortë shërbejnë për të parandaluar një anomali të ndodhë, apo për ta zbuluar 
dhe korrigjuar atë, pasi ajo ka ndodhur. Kontrollet e tjera kanë të bëjnë me rreziqet e 
transaksioneve të veçanta (të tilla si pagat, shitjet dhe blerjet) dhe janë të përcaktuara 
veçanërisht për të parandaluar ose zbuluar dhe korrigjuar anomalitë.

Tabela e mëposhtme tregon ndërveprimin e dy niveleve të transaksioneve të kontrollit si 
një kalim nga fillimi dhe përpunimi (niveli transaksioni) përmes regjistrave kontabël (nivel 
entiteti) dhe së fundi në pasqyrat financiare. Vihet re se të paktën tre prej pesë elementëve 
përbërës të kontrollit të brendshëm përbëhen kryesisht nga kontrollet e përhapura.

 

 

 

Tabela 5.11-1

Llogaritë e rëndësishme të PF & Dhënia e informacioneve shpjeguese

Transaksionet
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Kontrollet në nivel entiteti

Kontrollet e 
transaksioneve

Kontrollet e 
aplikimit të TI-së

Kontrollet e përgjithshme të TI-së

Përfshin kontrollet mbi:
Mashtrimin (nëpërkëmbja • 
e drejtimit)
Përpunimin e centralizuar• 
Procesi i raportimit • 
financiar në fund të 
periudhësMonitorimi 

Mjedisi

i kontrollit
Vlerësimi i kontrollit

Aktivitetet e 
kontrollit

Si
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em
i i
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fo

rm
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io
ni

t
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Shënime:

1. Ilustrimi i mësipërm është një udhëzues i përgjithshëm. Në disa raste, kontrollet e 
përhapura mund të jenë projektuar për të funksionuar në një nivel saktësie që do 
të parandalonte ose zbulonte anomali të veçanta në nivelin e procesit të biznesit. 
Për shembull, një buxhet i detajuar i miratuar nga personat e ngarkuar me qeverisje 
mund të përdoret nga drejtimi për të zbuluar shpenzimet e paautorizuara të 
administrimit. Në raste të tjera, mund të ketë aktivitete të kontrollit dhe pjesë të 
sistemit të informacionit që kanë të bëjnë me aktivitetet e nivelit të entitetit.

2. Kontrollet në nivel entiteti (si angazhimi për kompetencë) mund të jenë më pak 
të prekshëm se ata në nivel të procesit të biznesit (të tilla si përputhja e mallrat të 
marra me një urdhër blerje), por janë po aq kritikë në parandalimin dhe zbulimin e 
mashtrimit dhe të gabimit.

3. Procesi i raportimit fi nanciar në fund të periudhës përfshin procedurat për:
• Regjistruar totalet e transaksionit në librin e madh; 
• Përzgjedhur dhe zbatuar politikat kontabël;
• Inicuar, autorizuar, regjistruar dhe përpunuar artikujt kontabël në librin e madh;
• Rregjistruar rregullimet e përsëritura dhe jo-përsëritëse në pasqyrat fi nanciare; 

dhe
• Përgatitjen e pasqyrave fi nanciare dhe shënimet shpjeguese të lidhura.

4. Kontrollet e teknologjisë së përgjithshme informacionit (TI) janë të ngjashëm 
me kontrollet në nivel entiteti, përveç se ata përqëndrohen në mënyrën se si 
operacionet e TI-së (të tilla si, organizimi, personeli, integriteti i të dhënave) janë të 
administruara në të gjithë entitetin.

5. Kontrollet e aplikimit të TI-së janë të ngjashëm me kontrollet e transaksionit. Ato 
lidhen me mënyrën se si transaksionet e veçanta janë përpunuar në nivelin e procesit 
të biznesit.

Kontrollet e përhapura formojnë bazën ku mbështeten kontrollet e veçanta të 
transaksioneve. Ata vendosin “ tonin e lartë” dhe përcaktojnë pritshmëritë për mjedisin e 
kontrollit të organizatës në përgjithësi. Kontrollet e përhapura të hartuara dobët në fakt 
mund të nxisin ndodhjen e të gjitha llojeve të gabimeve dhe të mashtrimit. Për shembull, 
një entitet mund të ketë një proces shitjeje tepër të kontrolluar dhe efektiv. Megjithatë, 
në qoftë se drejtimi i lartë ka një qëndrim të dobët ndaj kontrollit dhe nganjëherë i ka 
shkelur këto kontrolle, mund të ketë ende një anomali materiale në pasqyrat fi nanciare. 
Drejtimi i nëpërkëmbur dhe “toni i lartë” i dobët janë tema të zakonshme në shkeljet e 
përbashkëta.

Kontrollet e përhapura përfshijnë edhe kontrollet e monitorimit që vlerësojnë nëse 
toni aktual në drejtimin e lartë është ai që ishte menduar dhe sa mirë janë realizuar 
pritshmëritë e kontrollit.

Kontrollet e përhapura (të quajtura nganjëherë kontrolle në nivel entiteti) mund të 
përfshijnë:

Kontrollet në lidhje me mjedisin e kontrollit;• 

Kontrollet mbi anashkalimin e drejtimit;• 
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Procesin e vlerësimit të rrezikut të entitetit;• 

Kontrollet për të monitoruar rezultatet e operacioneve dhe kontrolleve të tjera;• 

Kontrollet mbi procesin e raportimit fi nanciar të periudhës në fund; dhe• 

Politikat që adresojnë kontrollin e rëndësishëm të biznesit dhe praktikat e drejtimit • 
të rrezikut.

Entitetet më të vogla

Në entitetet më të vogla, mungesa e kontrolleve të veçanta të procesit të biznesit (për 
shkak të personelit dhe burimeve të kufi zuara) shpesh kompensohet nga një shkallë e 
lartë e përfshirjes të drejtimit (të tilla si pronari-drejtues) në kryerjen e kontrolleve. Në 
fakt, disa kontrolle të përhapura në entitetet më të vogla shpesh mund të veprojnë në 
një nivel saktësie që në fakt shërben për të parandaluar ose zbuluar anomalitë e veçanta. 
Megjithatë, përfshirja e tepruar e drejtimit të lartë gjithashtu rrit rrezikun e shkeljes 
së ndarjes së detyrave. Kjo mund të trajtohet përmes procedurave të auditimit të 
mëtejshëm ose hartimit të kontrolleve të përshtatshme kundër mashtrimit. (Shih Vëllimi 
1, Kapitulli 5.12 më poshtë.)

Mangësitë e Kontrollit të përhapur

Edhe pse dobësitë në kontrollet e përhapura në përgjithësi nuk çojnë në mangësi 
ose gabime të menjëhershme në pasqyrat fi nanciare, ata ende kanë një ndikim të 
konsiderueshëm në mundësinë e anomalive që çon në nivelin e kontrollit të procesit 
të biznesit. Mungesa e kontrolleve të përhapura të mira mund të rrezikojë seriozisht 
kontrollet e tjera të procesit të biznesit; për rrjedhojë, mungesat e rëndësishme në këto 
kontrolle do të raportoheshin tek drejtimi dhe tek personat e ngarkuar me qeverisjen.

5.12 Kontrollet kundër mashtrimit

Në vitet e fundit, një tip i ri i kontrollit të brendshëm ka fi lluar të shfaqet, nganjëherë i 
quajtur kontroll anti-mashtrim. Meqë pjesa më e madhe e mashtrimeve të mëdha kanë 
tendencë për të përfshirë drejtimin e lartë, hartimin e programeve dhe të kontrolleve të 
forta kundër mashtrimit konsiderohet një pjesë e shëndetshme e mjedisit të kontrollit në 
entitetet më të mëdha. Kontrollet kundër mashtrimit mund të krahasohen me gungat e 
shpejtësisë në një rrugë që janë projektuar për të ngadalësuar trafi kun, por pa e ndalur 
atë krejtësisht. Kontrollet kundër mashtrimit janë të përcaktuara për të penguar sjelljen 
e keqe para se të ndodhë, por nuk mund ta ndalojnë krejtësisht.

Kontrollet kundër mashtrimit janë veçanërisht të rëndësishme për entitetet më të 
mëdha, por mund të projektohen edhe për të dekurajuar mashtrimin në entitete më të 
vogla. Ata nuk mund të parandalojnë mashtrimet që të ndodhin, por përbëjnë një mjet të 
fuqishëm dekurajimi. Ata bëjnë që keqbërësit të mendohen mirë për pasojat e veprimeve 
të tyre.

Kontrollet kundër mashtrimit mund të projektohen për të trajtuar të pestë elementët 
përbërës të kontrollit të brendshëm. Megjithatë, në lidhje me rrezikun e anomalive 
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materiale në pasqyrat fi nanciare, theks i veçantë i vihet frymës që ekziston në nivelin 
e lartë të entitetit. Një gjë e tillë trajton qëndrimet dhe veprimet e drejtimit kundrejt 
kontrollit dhe është pjesë e mjedisit të kontrollit (shih Vëllimi 1, Kapitulli 5.3 më lart) e 
cila ndikon në vetëdijen e kontrollit të të gjithë personelit. Një “frymë e lartë” e mirë, 
është konsideruar deri tani kontrolli më efektiv kundër mashtrimit nga të gjithë të tjerët.

Dy shembuj të anti-mashtrimit kundër kontrolleve të zbatueshme për entitetet më të 
vogla përfshijnë:

Regjistrimet në ditar• 

Regjistrimet jo të zakonshme në ditar shpesh janë përdorur nga drejtuesit për të 
kryer mashtrimin. Një politikë që regjistrimet jo të zakonshme në ditar (në lidhje 
me një sasi të caktuar) duhet të mbështeten nga një shpjegim dhe nënshkrimi i 
drejtuesit (duke treguar miratimin) është një kontroll i thjeshtë i anti-mashtrimit 
që mund të zbatohet në çdo entitet të çfarëdo madhësie. Një politikë e tillë i jep të 
drejtën kontabilistit të entitetit që t’i kërkojë  gjithmonë drejtuesit  (duke i kërkuar 
një shënim) një shpjegim dhe miratim. Kjo jo domosdoshmërisht do të ndalojë një 
drejtues të lartë të kërkojë të bëhet një regjistrim i papërshtatshëm, por mendimi 
për të patur në një dokument fi zikisht miratimin dhe shpjegimin mund të jetë e 
mjaftueshme për të penguar në radhë të parë bërjen e kërkesës. Nëse kjo nuk e 
pengon kërkesën, audituesi mund të vërë re se shënimi nuk është miratuar dhe pyet 
pse. Kjo mund të çojë në hetime të mëtejshme.

Ndarja e detyrave• 

Në entitetet më të vogla, kontabilisti apo llogaritari është shpesh në një pozitë të 
besuar, me mbikëqyrje minimale dhe për këtë arsye ka mundësi të mjaftueshme 
për të kryer mashtrim. Një kontroll i mundshëm kundër mashtrimit (por disi 
i kushtueshëm) do të ishte të punësohej një llogaritar me kohë të pjesshme, si 
zëvendësues,  për të kryer punë për të paktën një ose më shumë javë në vit, si psh. 
në rastet kur kontabilisti është me pushime apo merret me kryerjen e detyrave 
të tjera. Politika e punësimit të një zëvendësuesi mund të pengojë llogaritarin të 
kryejë mashtrimin dhe nëse mashtrimi është tashmë duke u zhvilluar, politika e 
zëvendësimit mund të ofrojë një mundësi për ta zbuluar atë.
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6. Pohimet e Pasqyrave Financiare

Përmbajtja e kapitullit

Përdorimi i pohimeve të drejtimit në auditim 315

SNA-të përkatëse

Tabela 6.1
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(regjistruar me vlerë të pasaktë)

Shtrirja e gabimit monetar

Sh
um

a 
e 

de
kl

ar
ua

r 
sa

kt
e 

pe
r 

tr
an

sa
ks

io
n/

te
pr

ic
ë

Pohimet e kombinuara

Nënvlerësim – + Mbivlerësim

6.1. Vështrim i përgjithshëm

Paragrafi #

315.4(a) Pohimet – Paraqitjet që bëhen nga drejtimi, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose jo, që janë të trupëzuara në pasqyrat 
financiare, të cilat përdoren nga audituesi për të shqyrtuar llojet 
e ndryshme të anomalive të mundëshme që mund të ndodhin.

Ekstrakti përkatës nga SNA-të
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Kur drejtimi i një entiteti bën një paraqitje për audituesin, siç mund të jetë për shembull 
deklarimi se: “pasqyrat fi nanciare në tërësi janë paraqitur drejt në pajtim me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar”, ky deklarim zakonisht përmban një numër pohimesh 
që përfshihen në këto pasqyra.

Këto pohime të trupëzuara (të bëra nga drejtimi) lidhen me njohjen, matjen, paraqitjen 
dhe dhënien e informacioneve shpjeguese për elemente të ndryshëm (shuma dhe 
shpjegime) në pasqyrat fi nanciare.

Shembuj të pohimeve të drejtimit janë:

Të gjitha aktivet në pasqyrat fi nanciare ekzistojnë;• 

Të gjithë transaksionet e shitjes kanë qënë regjistruar në periudhën e duhur;• 

Inventarët janë paraqitur me vlerën e duhur;• 

Llogaritë e pagueshme paraqesin detyrimet e sakta të entitetit;• 

Të gjithë transaksionet e regjistruara kanë ndodhur gjatë periudhës që shqyrtohet;• 

Të gjitha shumat dhe informacionet shpjeguese janë paraqitur në mënyrën e duhur • 
në pasqyrat fi nanciare.

Këto lloj pohimesh shpesh përmbildhen me një fjalë të vetme, siç është plotësia, 
ekzistenca, ndodhia, saktësia, vlerësimi, etj. Për shembull, drejtimi mund të pohojë për 
audituesin se tepricat e llogarive të shitjeve në regjistrat kontabël përmbajnë të gjithë 
transaksionet e shitjes (pohimi i plotësisë), se transaksionet kanë ndodhur dhe janë të 
vlefshme (pohimi i ndodhjes) dhe se transaksionet janë regjistruar në mënyrën e duhur 
në regjistrat kontabël dhe në periudhën e duhur kontabël (pohimi i saktësisë dhe i 
periudhës së duhur (cut off)).

6.2. Përshkrimi i pohimeve

Paragrafët A111 i SNA 315 përshkruan kategoritë e pohimeve që mund të përdoren nga 
audituesi për të shqyrtuar lloje të ndryshme të anomalive potenciale. Këto kategori janë 
përshkruar në tabelën më poshtë:

Tabela 6.2 -1

Pohimi Përshkrimi

Transaksionet dhe ngjarjet, që janë regjistruar, 
kanë ndodhur dhe i përkasin entitetit.

Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të 
ishin regjistruar janë regjistruar.

Shumat dhe të dhënat e tjera që lidhen me 
transaksionet dhe ngjarjet e regjistruara janë 
regjistruar në mënyrën e duhur.

Klasat e 
transa-
ksioneve dhe 
ngjarjeve për 
periudhën 
nën auditim

Ndodhja

Plotësia

Saktësia
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Pohimi Përshkrimi

Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në 
periudhën e duhur kontabël

Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në 
llogarinë e duhur kontabël.

Aktivet, detyrimet dhe interesi i mbetur (kapitali) 
ekzistojnë.

Entiteti mban ose kontrollon të drejtat mbi 
aktivet dhe detyrimet (që) janë detyrime të 
entitetit.

Të gjitha aktivet, detyrimet dhe interesi i mbetur 
(kapitali) që duhet të ishin regjistruar janë 
regjistruar.

Aktivet, detyrimet dhe interesi i mbetur (kapitali) 
janë përfshirë në pasqyrat fi nanciare me shumat 
e duhura, dhe çdo vlerësim ose saktësim është 
regjistruar në mënyrën e duhur.

Ngjarjet, transaksionet dhe çështjet e tjera, për 
të cilat janë dhënë shpjegime, kanë ndodhur dhe i 
përkasin entitetit.

Të gjitha shënimet shpjeguese që duhet të ishin 
përfshirë në pasqyrat fi nanciare janë përfshirë në 
to.

Informacioni fi nanciar është paraqitur dhe 
përshkruar në mënyrën e duhur dhe shënimet 
shpjeguese janë paraqitur qartë.

Informacioni fi nanciar dhe informacioni tjetër 
është paraqitur drejt dhe me shumat përkatëse.

Tepricat në 
llogari në fund 
të periudhës

Paraqitja 
dhe dhënia 
e informa-
cioneve 
shpjeguese

Periudha e duhur 
(Cut off)

Klasifi kimi

Ekzistenca

Të drejtat dhe 
detyrimet

Plotësia

Vlerësimi 
dhe alokimi 
(shperndarja)

Ndodhja, të 
drejtat dhe 
detyrimet

Plotësia

Klasifi kimi dhe 
kuptueshmëria

Saktësia dhe 
Vlerësimi

Zbatueshmëria e pohimeve për zërat e pasqyrave fi nanciare në mënyrë të përmbledhur 
jepet më poshtë:



93

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Paraqitja e dhënia 
e informacioneve 

shpjeguese

Ekzistenca/ndodhja

Plotësia

Të drejtat dhe 
detyrimet

Saktësia/Klasifi kimi

Periudha e duhur/
Cut off

Klasifi kimi dhe 
kuptueshmëria

Vlerësimi/
shpërndarja

Tepricat e llogarisë
Klasat e 

Transaksioneve
Pohimet

6.3 Pohimet e Kombinuara

SNA 315 e lejon audituesin të përdorë pohimet saktësisht, si janë përshkruar më lart, 
ose t`i shprehë ato ndryshe, me kusht që të mbulohen të gjitha aspektet e përshkruara 
më sipër.

Për të bërë më të lehtë përdorimin e pohimeve në zbatimin e tyre në rastin e auditimit 
të entiteteve të vogla, ky Udhëzues ka kombinuar një numër pohimesh, kështu që ato 
mund të zbatohen për tre kategori (që janë, tepricat, transaksionet dhe paraqitjet e 
informacioneve shpjeguese). Të katër pohimet e kombinuara dhe pohimet individuale që 
ato adresojnë,  janë ilustruar në tabelën më poshtë.

Paraqitja e dhënia 
e informacioneve 

shpjeguese

Plotësia (P)

Ekzistenca (E)

Saktësia dhe ndarja 
e periudhave (S)

Vlerësimi (V)

Tepricat e llogarisë
Klasat e 

Transaksioneve
Pohimet e 

kombinuara

Tabela 6.3-1

Plotësia

Ndodhja 

Saktësia
Ndarja e periudhave
Klasifi kimi

Plotësia

Ekzistenca

Të drejtat dhe 
detyrimet

Vlerësimi dhe 
shpërndarja

Plotësia

Ndodhja

Saktësia
Të drejtat dhe 
detyrimet
Klasifi kimi dhe 
kuptueshmëria

Vlerësimi

Tabela 6.2-2
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Shënim:
Kur audituesi zgjedh të përdorë pohimet e kombinuara, si ato që janë shpjeguar 
më sipër, është e rëndësishme të mbahet parasysh se pohimet e saktësisë dhe 
ndarjes së periudhave përfshijnë gjithashtu, të drejtat dhe detyrimet, klasifi kimin dhe 
kuptueshmërinë.

Tabela në vijim jep një përshkrim të katër pohimeve të kombinuara që përdoren në këtë 
Udhëzues.

Tabela 6.3-2

Përshkrimi

Çdo gjë që duhet të ishte regjistruar ose shpjeguar në pasqyrat 
fi nanciare  është përfshirë në to.
Nuk ka aktive, detyrime , transaksione apo ngjarje të paregjistruara 
ose të pashpjeguara në shënime; Shënimet shpjeguese janë të plota 
dhe nuk kanë mungesa.

Çdo gjë që është regjistruar ose shpjeguar në pasqyrat fi nanciare 
ekziston në datën e duhur dhe duhet të përfshihet në pasqyrat 
fi nanciare.
Aktivet, detyrimet, transaksionet dhe çështje të tjera të përfshira 
në shënimet për pasqyrat fi nanciare ekzistojnë, kanë ndodhur, dhe i 
përkasin entitetit.

Të gjitha detyrimet, zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe të 
drejtat mbi aktivet (në formën e mbajtjes apo të një kontrolli) janë 
pronë ose detyrim i entitetit dhe janë regjistruar me shumën e 
duhur dhe janë rregjistruar në periudhën e duhur. Këtu përfshihet 
gjithashtu, klasifi kimi i duhur i shumave dhe shpjegimeve të dhëna 
në pasqyrat fi nanciare.

Aktivet, detyrimet, dhe interesat e kapitalit janë regjistruar në 
pasqyrat fi nanciare me shumën (vlerën) e duhur.
Çdo korrigjim për vlerësimin apo shpërndarjen, që kërkohet në 
varësi të natyrës apo parimeve kontabël të zbatueshme, është 
regjistruar në mënyrën e duhur.

Plotësia (P)

Ekzistenca (E)

Saktësia 
dhe ndarja e 
periudhave (S)

Vlerësimi (V)

Pohimet e 
kombinuara
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Komenti

Rreziku i anomalisë materiale në nivel të pasqyrave fi nanciare ka 
prirjen të jetë i përhapur dhe për këtë arsye, duhet të adresohen 
të gjitha pohimet. Për shembull, nëse kontabilisti kryesor nuk ka 
kompetencën e duhur për  detyrat, që i janë caktuar, ka shumë 
mundësi që të ketë gabime në pasqyrat fi nanciare. Megjithatë, 
natyra e këtyre gabimeve nuk mund të kufi zohet në një tepricë të 
vetme llogarie, në një transaksion apo në një shpjegim të dhënë. 
Veç kësaj, gabimi nuk mund të kufi zohet në një pohim të vetëm, siç 
mund të ishte plotësia e shitjeve. Ai lehtësisht mund të lidhet me 
pohime të tjera, siç janë saktësia, ekzistenca dhe vlerësimi.

Rreziqet në nivel pohimi lidhen me tepricat e llogarive të veçanta 
në një datë të caktuar (d.m.th në fund të periudhës), klasat e 
transaksioneve (për periudhën fi skale) dhe paraqitjen e dhënien e 
informacioneve shpjeguese në pasqyrat fi nanciare.
Përshtatshmëria e çdo pohimi për një tepricë llogarie të 
veçantë (ose klasë transaksionesh, apo paraqitje dhe  dhënie të 
informacioneve shpjeguese në pasqyrat fi nanciare) do të ndryshojë 
në varësi të karakteristikave të tepricës dhe të rreziqeve të 
mundëshme të anomalisë materiale. Për shembull, kur konsiderohet 
pohimi i vlerësimit, audituesi mund të vlerësojë rrezikun e gabimit 
në llogaritë e pagueshme si rrezik të ulët, ndonëse për inventarin, 
kur vjetërimi është një faktor, audituesi do ta vlerësonte rrezikun 
e vleresimit si rrezik të lartë. Një shembull tjetër është situata 
në të cilën rreziqet e anomalisë materiale, për shkak të plotësisë 
(elemente që mungojnë) në tepricën e inventarit janë të ulët, por të 
lartë në lidhje me tepricën e shitjeve.

Nivel të 
pasqyrave 
fi nanciare

Nivel pohimi

Vlerësimi i 
rrezikut në:

6.4. Përdorimi i pohimeve në auditim

Paragrafi  #

315.25

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

Audituesi duhet të identifi kojë dhe vlerësojë rreziqet e 
anomalisë materiale në: 
(a) nivel të pasqyrave fi nanciare; dhe (Ref: Para. A105–A108)
(b) nivel pohimi për klasat e transaksioneve, tepricat e llogarive 

dhe për informacionet e dhëna, (Ref: Para. A109–A113)
për të siguruar një bazë për projektimin dhe kryerjen e 
proçedurave të mëtejshme të auditimit.

Siç është theksuar më parë, pasqyrat fi nanciare përmbajnë një numër pohimesh të 
trupëzuara. Pohimet mund të përdoren nga audituesi për të vlerësuar rreziqet në nivel të 
pasqyrave fi nanciare dhe në nivel pohimi.

Pasqyra 6.4-1
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Diferenca midis të dy niveleve të vlerësimit të rrezikut është ilustruar në formë të 
pjesëshme në tabelën më poshtë:

Tabela 6.4-2

Account 

Balances

Classes of

Transactions

Presentation 

& isclosure

Inventory

Revenues

Commitments

Expenses

Related

Parties

Cash Payables

  

 

Niveli i PF

Rrezik i përhapur që mund të 
zbatohet në shumë pohime

Nivel pohimi (i pjesëshëm)

Pasqyrat Financiar (në tërësi) 

I ulët

Tepricat e 
llogarisë

Inventari Mjete 
monetare

Furnitorët

ShpenzimetTë ardhurat

Angazhimet
Palët e 
lidhura

Klasat e 
Transaksioneve

Paraqitja dhe dhënia 
e informacioneve 
shpjeguese

Pohimet përkatëse 
(vlerësohet rreziku 
për çdo pohim)

P
E
S
V

i ulët
i moderuar
i ulët
i lartë

Shënim: Kjo tabelë përdor pohimet e kombinuara të përshkruara në volumin 1, kapitulli 
6.3.

Pohimet janë përdorur nga audituesi për të formuar një bazë për:

Shqyrtimin e llojeve të ndryshme të anomalive të mundëshme që mund të ndodhin; • 

Vlerësimin e rreziqeve të anomalisë materiale; dhe• 

Përcaktimin e proçedurave të mëtejshme të auditimit, që duhen kryer për të reaguar • 
ndaj rreziqeve të vlerësuara.
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Tabela 6.4-3

Proçedurat

Kjo do të përfshinte kryerjen e proçedurave të vlerësimit të 
rrezikut për të identifi kuar rreziqet e mundshme për anomali 
materiale. Për shembull, audituesi mund të bëjë pyetjet e 
mëposhtëme:

A ekziston aktivi? (Ekzistenca)• 
A e ka entiteti në pronësi? (Të drejtat dhe detyrimet)• 
A janë regjistruar të gjitha shitjet në mënyrën e duhur? • 
(Plotësia)
A ështe korrigjuar teprica e inventarit, për rastet e inventarit • 
me qarkullim të ngadalshëm dhe elementet e vjetëruara? 
(Vlerësimi)
A përfshihen në llogaritë e pagueshme të gjithë detyrimet e • 
njohura në fund të periudhës? (Plotësia)
A  janë regjistruar transaksionet në periudhën e duhur? • 
(Ndarja e periudhave) 
A janë paraqitur dhe shpjeguar si duhet shumat në pasqyrat • 
fi nanciare? (Saktësia)

Rreziku i anomalisë materiale është një kombinim i rrezikut të 
vetvetishëm dhe rrezikut të kontrollit. Procesi i vlerësimit përfshin:

Rrezikun e vetvetishëm• 
Identifi kohen anomalitë e mundshme dhe pohimet përkatëse, 
më tej vlerësohet mundësia e ndodhjes së rrezikut dhe  
madhësia e mundëshme.

Rreziku i kontrollit• 
Identifi kohen dhe vlerësohen kontrollet e brendshme, që 
përdoren nga entiteti, të cilat zvogëlojnë rreziqet e vlerësuara 
dhe adresojnë pohimet përkatëse.

Hapi përfundimtar është përcaktimi i proçedurave të auditimit, që 
iu përgjigjen rreziqeve të vlerësuara nga pohimi. Për shembull, nëse 
rreziku i mbivlerësimit të llogarive të arkëtueshme ështe i lartë 
(pohimi i ekzistencës), proçedurat e auditimit duhet të hartohen në 
atë mënyrë që të trajtojnë veçanërisht pohimin e ekzistencës. Nëse 
plotësia e shitjeve është një rrezik, audituesi mund të hartojë një 
test të kontrolleve që trajton pohimin e plotësisë.

Shqyrtimi 
i llojeve të 
ndryshme të 
anomalive të 
mundshme 

Vlerësimi i 
rreziqeve të 
anomalisë 
materiale

Përcaktimi i 
proçedurave 
të auditimit

Përdorimi i 
pohimeve
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7. Materialiteti dhe Rreziku i Auditimit

Përmbajtja e kapitullit

Zbatimi i konceptit të materialitetit në mënyrë të 
përshtatshme gjatë planifikimit dhe kryerjes së auditimit. 320

SNA-të përkatëse

Paragrafi #

320.8 Qëllimi i audituesit është të zbatojë konceptin e materialitetit 
në mënyrë të përshtatshme gjatë planifikimit dhe kryerjes së 
auditimit.

Qëllimi i SNA

 

Tabela7.0-1

Përdorimi i materialitetit në auditim

R
ap

o
rt

im
i

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

R
ea

gi
m

i n
da

j r
re

zi
ku

tPërcaktohet:
Materialiteti për pasqyrat • 
financiare në tërësi.
Performancë/materialiteti • 

Planifikohen procedurat e 
vlerësimit të rrezikut që duhet të 
kryhen.
Identifikohen dhe vlerësohen 
rreziqet e anomalisë  materiale.

Përcaktohet natyra, afatet 
dhe shtrirja e procedurave të 
mëtejshme të auditimit.

Rishikohet materialiteti si 
rrjedhojë e një ndryshimi të 
rrethanave gjatë auditimit.

Vlerësohen efektet e anomalive 
të pakorrigjuara.

Formohet opinioni në raportin e 
audituesit.
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Paragrafi  #

320.9

320.10

320.11

Për qëllime të SNA-ve, performanca e materialitetit tregon 
shumën ose shumat e përcaktuara nga audituesi, më të vogla se 
materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi, për të zvogëluar 
në një nivel të ulët të përshtatshëm probabilitetin që totali 
i anomalive të korrigjuara dhe të pakorrigjuara të tejkalojë 
materialitetin për pasqyrat fi nanciare në tërësi. Nëse është e 
zbatueshme, performanca e materialitetit gjithashtu i referohet 
shumës apo shumave të përcaktuara nga audituesi më të vogla 
se niveli apo nivelet e materialitetit për klasa të veçanta të 
transaksioneve, teprica në llogari ose informacione shpjeguese të 
dhëna.

Audituesi duhet të përcaktojë materialitetin për pasqyrat 
fi nanciare në tërësi kur harton strategjinë e përgjithshme të 
auditimit. Nëse, në rrethana të veçanta të entitetit, ka një apo 
më shumë klasa të veçanta të transaksioneve, teprica në llogari 
ose informacione shpjeguese, për të cilat anomalitë me shuma 
më të ulta se materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi mund 
të pritet të kenë ndikim në vendimet ekonomike të marra nga 
ana e përdoruesve bazuar në pasqyrat fi nanciare, audituesi do të 
përcaktojë nivelin ose nivelet e materialitetit, që do të zbatohen 
për këto klasa të veçanta të transaksioneve, teprica në llogari 
ose informacione shpjeguese. (Ref: Para. A2- A11)

Audituesi duhet të përcaktojë performancën e materialitetit për 
qëllime të vlerësimit të rreziqeve të anomalive materiale dhe 
përcaktimin e natyrës, afatit dhe shtrirjes së procedurave të 
mëtejshme të auditimit. (Ref: Para. A12)

Ekstrakti përkatës nga SNA-të

7.1 Vështrim i përgjithshëm

Materialiteti adreson rëndësinë e informacionit të pasqyrave fi nanciare për vendimet 
ekonomike të mara nga përdoruesit mbi bazën e pasqyrave fi nanciare. Koncepti i 
materialitetit pranon faktin, që disa çështje,  individualisht ose të bashkuara, janë të 
rëndësishme për personat që marrin një vendim ekonomik bazuar në pasqyrat fi nanciare. 
Këto raste mund të përfshijnë vendime nëse duhet investuar, blerë, bërë biznes, apo ti 
jepet hua një entiteti.

Ky kapitull trajton përdorimin e materialitetit për auditimin në përgjithësi. Për udhëzime 
shtesë mbi përcaktimin e shumave specifi ke të materialitetit, shiko volumin 2, kapitullin 6 
të këtij Udhëzuesi.

Kur një anomali (ose bashkimi i të gjitha anomalive) është i rëndësishëm për të ndryshuar 
ose infl uencuar vendimin e një personi të informuar, ka ndodhur një anomali materiale. 
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Poshtë këtij kufi ri, anomalia nuk konsiderohet materiale. Ky kufi , mbi të cilin pasqyrat 
janë të keqparaqitura materialisht quhet “materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi”. 
Për qëllime të këtij Udhëzuesi, ky term është shkurtuar në “materialiteti i përgjithshëm”

Shënim:

Përcaktimi i “materialitetit për pasqyrat fi nanciare në tërësi” (materialitetit të 
përgjithshëm) nuk bazohet në ndonjë vlerësim të rrezikut të auditimit. Ai përcaktohet 
tërësisht në lidhje me përdoruesit e pasqyrave fi nanciare.  Zakonisht ai është i njëjtë me 
atë që është përdorur nga përgatitësit e pasqyrave fi nanciare.

Le të supozojmë se vendimi i një grupi përdoruesish të pasqyrave fi nanciare do të 
infl uencohej nga një anomali në pasqyrat fi nanciare prej 10.000 euro. Ky do të ishte 
“materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi” (ose materialiteti i përgjithshëm), si 
për përgatitësit ashtu edhe për audituesin. Çdo anomali materiale individuale ose çdo 
bashkim i anomalive materiale individuale që kalon shumën 10.000 euro do të bënte që 
pasqyrat fi nanciare të keqparaqiteshin materialisht.

Përgjegjësia për audituesin është të zvogëlojë deri në një nivel të ulët të përshtatshëm 
mundësinë që bashkimi i pakorrigjuar dhe anomalitë e pazbuluara në pasqyrat fi nanciare 
të tejkalojnë materialitetin për pasqyrat fi nanciare në tërësi. Nëse audituesi thjesht 
ka planifi kuar të kryejë procedurat e auditimit që do të shërbenin për të identifi kuar 
anomalitë materiale që tejkalojnë shumën prej 1.000 euro, ekziston një rrezik që 
bashkimi i anomalive materiale individuale jomateriale të paidentifi kuara gjatë auditimit, 
të tejkalonte kufi rin e materailitetit prej 10.000 euro. Kështu që audituesi duhet të kryejë 
punë shtesë, që do të mjaftonte për të ulur anomalitë e mundshme të pazbuluara. Qëllimi 
i performancës së materialitetit është pikërisht për të bërë këtë zvogëlim të mundësisë 
së moszbulimit të anomalisë.

Performanca e materialiteti e mundëson audituesin të përcaktojë shumat  materiale 
(bazuar në, por më të ulëta se materialiteti i përgjithshëm), të cilat refl ektojnë vlerësimet 
e rrezikut për zonat e ndryshme të pasqyrave fi nanciare. Këto shuma më të ulëta 
sigurojnë një element të sigurisë në mes të materialitetit (performancës se materialitetit), 
që është përdorur për përcaktimin e natyrës dhe shtrirjes së procedurave të auditimit, 
që duhet të kryhen dhe materialitetit të përgjithshëm.

Në shembullin e mësipërm, audituesi, duke përdorur gjykimin profesional mund të 
vendosë që të përdorë një performancë të materialitetit prej 6.000 Є për përcaktimin e 
shtrirjes së procedurave të auditimit që do të kryheshin. Diferenca (rezerva) prej prej 
4.000 Є (10.000 Є – 6.000 Є) midis performancës së materialietit dhe materialitetit të 
përgjithshëm jep një kufi  sigurie për çdo anomali të pazbuluar që mund të ekzistojë.

7.2 Përdoruesit e pasqyrave fi nanciare

Materialiteti përdoret si për përgatitjen ashtu edhe për auditimin e pasqyrave fi nanciare. 
Materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi (materialiteti i përgjithshëm) shpesh 
shpjegohet (siç tregohet në kuadret e raportimit fi nanciar) me termat e mëposhtëm:
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Tabela 7.2-1

Anomalitë, duke përfshirë edhe mungesat, konsiderohen të jenë 
materiale në qoftë se ato, individualisht ose së bashku, mund 
të pritet që në mënyrë të arsyeshme të infl uencojnë vendimet 
ekonomike të përdoruesve të marra mbi bazën e pasqyrave 
fi nanciare.

Gjykimet në lidhje me materialitetin janë bërë në dritën e situatave 
rrethuese dhe janë të ndikuara nga madhësia apo natyra e një 
anomalie ose një kombinim i të dyjave.

Gjykimet në lidhje me çështjet që janë materiale për përdoruesit 
e pasqyrave fi nanciare janë bazuar në konsideratën që përdoruesit 
si grup kanë nevoja të njëjta për informacione fi nanciare. Efektet 
e mundshme të një anomalie mbi përdoruesit individual specifi k, 
nevojat e të cilëve mund të ndryshojnë shumë, nuk konsiderohen.

Infl uenca në 
marrjen e 
vendimeve 
ekonomike

Situatat që 
rrethojnë

Nevojat e 
njëjta të 
përdoruesve

Gabimet dhe mashtrimet e identifi kuara në përgatitjen e • 
pasqyrave fi nanciare;
Devijimet nga kuadri i zbatueshëm i raportimit fi nanciar;• 
Mashtrimet e bëra nga punonjësit dhe nga drejtimi;• 
Gabimet e drejtimit;• 
Përgatitja e çmuarjeve të pasakta ose të papërshtatshme; ose• 
Përshkrime të papërshtatshme ose jo të plota, të politikave • 
kontabël ose të shënimeve shpjeguese .

Anomlitë 
tipike

Audituesi e përcakton materialitetin në bazë të perceptimit të tij/saj për nevojat e 
përdoruesve. Në zbatimin gjykimit të tij/saj profesional, për audituesin është e arsyeshme 
të supozojë se përdoruesit e pasqyrave fi nanciare:

Kanë • njohuri të arsyeshme për biznesin, veprimtaritë ekonomike, dhe 
kontabilitetin, dhe kanë vullnet për të studiuar me kujdes të arsyeshëm 
informacionin në pasqyrat fi nanciare;
Kuptojnë • se pasqyrat fi nanciare janë përgatitur dhe audituar sipas niveleve të 
materialitetit; 
Njohin pasiguritë e natyrshme • në matjen e shumave të bazuara në përdorimin e 
çmuarjeve, të gjykimit, dhe të konsiderimit të ngjarjeve të ardhshme, dhe 
Marrin • vendime ekonomike të arsyeshme në bazë të informacionit që 
përmbajnë pasqyrat fi nanciare.

7.3 Natyra e anomalive

Anomalitë mund të lindin nga një numër shkaqesh dhe mund të bazohen në:

Madhësinë – Shuma monetare (sasiore)• 

Natyrën e elementit (cilësore) dhe• 

Rrethanat e ndodhisë• 

Tabela 7.3-1
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Materialiteti nuk është një numër absolut. Ai paraqet një zonë gri midis asaj që nuk ka 
mundësi të jetë materiale dhe asaj që ka mundësi të jetë materiale. Për pasojë, vlerësimi 
se çfarë është materiale gjithnjë është çështje e gjykimit profesional.

Në disa situata, një çështje që është shumë poshtë nivelit sasior të materialitetit mund 
të përcaktohet si materiale bazuar në natyrën e elementit ose në rrethanat që lidhen me 
anomalinë. Për shembull, informacioni që ka një numër transaksionesh me palët e lidhura 
mund të jetë shumë i rëndësishëm për një person që mer një vendim bazuar në pasqyrat 
financiare. Përfundimisht, një seri e elementeve jo materiale mund të bëhet  materiale 
kur bashkohen elementet.

Tabela 7.3-2
Shtrirja e Anomalive
(sasiore dhe cilësore)

Informacioni për 
çështjen në fjalë

Përdoruesit e 
synuar

Anomalitë janë 
materiale

Kufiri i 
materialitetit

Anomalitë janë 
jo-materiale

Vendimet 
nuk mund të 
ndryshohen ose 
influencohen

Vendimet 
mund të 
ndryshohen ose 
influencohen

7.4. Materialiteti dhe Rreziku i Auditimit

Materialiteti (siç është trajtuar më sipër) dhe rreziku i auditimit janë të lidhur dhe janë 
konsideruar së bashku gjatë gjithë procesit të auditimit.

Rreziku i auditimit është mundësia që audituesi të shprehë një opinion të papërshtatshëm 
mbi pasqyrat financiare që janë të keqparaqitura materialisht.

Tabela 7.4-1

Komponentët e rrezikut të auditimit

Rreziku që pasqyrat financiare janë të keqparaqitura materialisht 
para fillimit të punës audituese. Këto rreziqe janë konsideruar 
në nivel të pasqyrave financiare (shpesh rreziqe të përhapura, që 
kanë ndikim në shumë pohime) dhe në nivel pohimi, të cilat lidhen 
me klasat e transaksioneve, tepricat në llogari dhe në shënimet 
shpjeguese të dhëna. RAM është një kombinim i rrezikut të 
vetvetishëm (RV) dhe rrezikut të kontrollit (RK) të cilët mund të 
përmblidhen në formulën RAM = RV x RK

Rreziqet e 
anomalisë 
materiale 
(RAM)
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Komponentët e rrezikut të auditimit

Rreziku që audituesi nuk do të zbulojë një anomali që ekziston 
në një pohim, e cila mund të jetë materiale. Rreziku i moszbulimit 
trajtohet nëpërmjet:

Planifi kimit të mirë të auditimit;• 
Kryerjes së procedurave të auditimit që i përgjigjen rreziqeve • 
të anomalisë materiale të identifi kuara;
Caktimit të personelit të përshtatshëm të auditimit;• 
Zbatimit të skepticizmit profesional; dhe• 
Mbikëqyrjes e rishikimit të punës së auditimit të kryer.• 

Për shkak të kufi zimeve të vetvetishme në procedurat e auditimit 
të kryera, gjykimeve subjektive (profesionale) dhe natyrës së 
evidencës së ekzaminuar, rreziku i mos-zbulimit asnjëherë nuk 
mund të bëhet zero. 

Rreziku i mos-
zbulimit

Për këtë arsye rreziku i auditimit mund të përmblidhet në formulën e meposhtme:

RA = RAM xRMz

Materialiteti dhe rreziku i auditimit janë konsideruar gjatë gjithë auditimit për:

Identifi kimin dhe vlerësimin e rreziqeve të anomalisë materiale;• 
Përcaktimin e natyrës, afateve dhe shtrirjes së procedurave të mëtejshme të • 
auditimit;
Përcaktimin e rishikimeve të materialitetit (të përgjithshëm dhe të performancës) • 
pas marrjes dijeni për informacione të reja gjatë auditimit, të cilat mund të bëjnë që 
audituesi fi llimisht të ketë përcaktuar një shumë të ndryshme (ose shuma); dhe
Vlerësimin e efektit të anomalive të pakorrigjuara nëse ka të tilla, në pasqyrat • 
fi nanciare dhe në formimin e opinionit në raportin e audituesit.

Duke përdorur një shembull të thjeshtë, atë të kërcimit së larti në atletikë, materialiteti 
do të ishte ekuivalent me lartësinë e stekës që duhet të kalojë atleti. Rreziku i auditimit 
është ekuivalent me nivelin e vështirësisë së natyrshme në kërcim në këtë lartësi (RAM) 
të kombinuar me rrezikun shtesë të një gabimi në strategjinë e kërcimit ose kryerjen e tij 
(rreziku i mos-zbulimit)

7.5 Nivelet e materialitetit

Paragrafi  #

320.12 Audituesi duhet të rishikojë materialitetin për pasqyrat 
fi nanciare në tërësi (dhe, nëse është e përshtatshme, nivelin ose 
nivelet e materialitetit të klasave të veçanta të transaksioneve, 
tepricave në llogari ose të informacioneve shpjeguese) në rastin 
kur bëhet i vetëdijshëm gjatë auditimit për informacionin që 
do ta çonte atë në përcaktimin e një shume (ose shumave) të 
ndryshme nga ajo e fi llimit. (Ref: Paragrafi  A13)

Ekstrakti përkatës nga SNA-të
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Paragrafi #

320.13

320.14

Nëse audituesi arrin në konkluzionin që duhet një materialitet 
më i ulët për pasqyrat financiare në tërësi (dhe, nëse është 
e përshtatshme, niveli ose nivelet e materialitetit të klasave 
të veçanta të transaksioneve, tepricave në llogari ose të 
informacioneve shpjeguese) se sa ai që është përcaktuar 
fillimisht, atëhere ai duhet të përcaktojë nëse është e nevojshme 
që të rishikojë performancën e materialitetit dhe nëse natyra, 
afati dhe shtrirja e proçedurave të mëtejshme të auditimit 
mbeten të përshtatshme.

Audituesi duhet të përfshijë në dokumentacionin e auditimit 
shumat e mëposhtme dhe faktorët që janë marrë parasysh në 
përcaktimin e tyre:
(a) Materialitetin për pasqyrat financiare në tërësi (shih 

paragrafin 10);
(b) Nëse është e përshtatshme, nivelin ose nivelet e 

materialitetit të klasave të veçanta të transaksioneve, 
tepricave në llogari ose të informacioneve shpjeguese të 
dhëna (shih paragrafin 10);

(c) Performancën e materialitetit (shih paragrafin 11); dhe
(d) Çdo rishikim i (a) - (c) gjatë zhvillimit të auditimit (shih 

paragrafët 12-13).

Ekstrakti përkatës nga SNA-të

 

 

Tabela 7.5 -1

Niveli i pasqyrave 
financiare

Niveli i tepricës së llogarisë, 
klasës së transaksioneve dhe 

informacioneve shpjeguese

Materialiteti i përgjithshëm 
(për pasqyrat financiare të marra në tërësi)

Materialiteti i përgjithshëm i performancës

Materialiteti “specifik” (për fusha të 
veçanta të pasqyrave financiare)

Materialiteti “specifik” i 
performancës

Shuma sasiore
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Shënim: Termat “i përgjithshëm” dhe “specifi k” të përdorura në tabelën më lart dhe 
në tekstin më poshtë janë përdorur për qëllime të këtij Udhëzuesi dhe nuk 
janë terma të përdorur në SNA-të. Materialiteti i përgjithshëm i referohet 
materialitetit për pasqyrat fi nanciare të marra në tërësi; materiliateti specifi k 
lidhet me materialitetin për klasa të veçanta të transaksioneve, teprica të 
llogarive ose shënimet shpjeguese.

Në fi llim të auditimit, audituesi bën gjykime për madhësinë dhe natyrën e anomalive që 
do të duhet të konsiderohen materiale. Kjo përfshin përcaktimin e shumave të anomalive 
sikurse tregohet më poshtë.

Përcaktimi i shumave të anomalive

Tabela 7.5-2

Materialiteti i përgjithshëm lidhet me pasqyrat fi nanciare në tërësi. 
Ai bazohet në atë çfarë mund të parashikohet që në mënyrë të 
arsyeshme të infl uencojë vendimet ekonomike të përdoruesve të 
pasqyrave fi nanciare të marra mbi bazën e pasqyrave fi nanciare. 
Ai mund të ndryshohet gjatë auditimit, po qe se audituesi vihet në 
dijeni të informacioneve që do ta kishin bërë atë që fi llimisht të 
përcaktonte një shumë (shuma) të ndryshme.

Performanca e materialitetit vendoset në një shumë më të ulët 
se materialiteti i përgjithshëm. Performanca e materialitetit i jep 
mundësinë audituesit të reagojë kundrejt vlerësimeve për rreziqet 
specifi ke (pa qënë nevoja të ndryshohet materialiteti i përgjithshëm) 
dhe për të zvogëluar në një nivel të ulët të përshtatshëm 
mundësinë që shuma e anomalive të pazbuluara të pakorrigjuara të 
tejkalojë materialitetin e përgjithshëm.  Performanca e materialitetit 
do të mund të ndryshohej bazuar në faktet e gjetura të auditimit 
(siç është rasti kur rishikohet një vlerësim i  rrezikut).

Materialiteti specifi k është përcaktuar për klasat e transaksioneve, 
tepricave të llogarive ose informacioneve shpjeguese të dhëna, ku 
anomalitë e shumave më të vogla se materialiteti i përgjithshëm 
mund të pritet që në mënyrë të arsyeshme të ndikojnë në vendimet 
ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të pasqyrave 
fi nanciare.

Performanca e materialitetit specifi k është vendosur në një shumë 
më të ulët se sa materialiteti specifi k. Kjo mundëson që audituesi 
t’iu përgjigjet vlerësimeve specifi ke të rrezikut, dhe për të lejuar 
ekzistencën e mundshme bashkimit të anomalive jomateriale të 
pazbuluara që përmblidhën në një shumë materiale.

Materialiteti i 
përgjithshëm

Performanca e 
materialitetit 
të 
përgjithshëm

Materialiteti 
specifi k

Performanca e 
materialitetit 
specifi k



106

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi

Materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi (materialiteti i përgjithshëm), bazohet në 
perceptimin e audituesit për nevojat për informacione të përdoruesve të pasqyrave 
fi nanciare. Zakonisht do të përcaktohej në një shumë të ngjashme me atë të përdorur 
nga përgatitësit e pasqyrave fi nanciare. Duke përdorur gjykimin profesional audituesi 
mund ta përcaktojë materialitetin në një shumë të lartë të anomalisë, që nuk do të 
infl uenconte vendimet ekonomike të përdoruesve të pasqyrave fi nanciare.

Pasi është përcaktuar, shuma e materialitetit bëhet një nga faktorët me anën e të cilit 
mund të gjykohet suksesi ose dështimi përfundimtar i auditimit. Për shembull, supozojmë 
se materialiteti i përgjithshëm ka qënë përcaktuar në një shumë prej 20.000 Euro. Në 
qoftë se si rrjedhojë e kryerjes së procedurave të auditimit:

Nuk është identifi kuar asnjë anomali – është dhënë një  opinion pa  rezerva.• 

Janë identifi kuar disa anomali të vogla (jo materiale) që nuk janë korrigjuar – është • 
dhënë një opinion pa rezerva.

Anomalitë e pakorrigjuara që tejkalojnë materialitetin (prej 20.000 Euro) janë gjetur • 
dhe drejtimi nuk ka bërë korrigjimet e nevojshme – është dhënë një opinion me 
rezervë ose opinion kundër.

Në pasqyrat fi nanciare ekzistojnë gabime të pakorrigjuara që tejkalojnë materialitetin • 
(prej 20000 Euro), të cilat nuk  janë zbuluar nga audituesi – atëhere mund të jepet 
një opinion i papërshtatshëm  pa rezerva.

Referoju Volumit 2, Kapitullit 21 për udhëzime mbi mënyrën se si duhet të përdoret 
materialiteti për të vlerësuar evidencën e siguruar të auditimit.

Ndonjëherë audituesit synojnë të zvogëlojnë shumën e materialitetit të përgjithshëm kur 
rreziku i anomalisë materiale është vlerësuar i lartë. Mëgjithatë, kjo nuk do të ishte e 
përshtatshme pasi materialiteti i përgjithshëm trajton nevojat e përdoruesve të pasqyrave 
fi nanciare dhe jo nivelet e rrezikut të auditimit.

Nëse rreziku i auditimit ka qënë një faktor në përcaktimin e materialitetit të 
përgjithshëm, një  auditim me rrezik të lartë do të përfundonte me një shumë të 
materialitetit të përgjithshëm të ulët që vendoset për një entitet me madhësi të ngjashme 
ku rreziku i auditimit ka qënë i ulët. Duke supozuar se nevojat për informacione të 
përdoruesve të pasqyrave fi nanciare janë të njëjta, pavarësisht rrezikut të auditimit, 
vendosja e shumës së materialitetit të përgjithshëm në një nivel të ulët do të rezultonte 
në:

Paisjen e përdoruesve të pasqyrave fi nanciare me një pritshmëri se audituesi do të • 
identifi kojë anomalitë e vogla (më të vogla nga sa nevojitet) në pasqyrat fi nanciare; 
dhe

Punë auditimi shtesë për të siguruar se rreziku i auditimit është zvogëluar në një • 
nivel të ulët të pranueshëm.

Duke qënë se materialiteti i përgjithshëm është përcaktuar në varësi të nevojave të 
përdoruesve të pasqyrave fi nanciare, ai nuk do të ndryshohet për shkak të gjetjeve të 
auditimit dhe ndryshimeve në rreziqet e vlerësuara. Materialiteti i përgjithshëm duhet 
të aktualizohet kur audituesi vihet në dijeni të informacioneve që do ta kishin bërë atë 
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fi llimisht të përcaktonte materialitetin në një shumë (ose shuma) të ndryshme.

Si konkluzion i auditimit, materialiteti i përgjithshëm do të përdoret për të vlerësuar 
efektet e anomalive të identifi kuara në pasqyrat fi nanciare dhe përshtatshmërinë e 
opinionit në raportin e audituesit.

Performanca e materialitetit

Performanca e materialitetit lejon audituesin të trajtojë rreziqet e anomalisë në tepricat 
e llogarive, klasat e transaksioneve dhe në informacionet shpjeguese të dhëna, pa 
qënë nevoja të ndryshojë materialiteti i përgjithshëm. Performanca e materialietit i jep 
mundësi audituesit të përcaktojë shumat e materialitetit që janë bazuar në materialitetin 
e përgjithshëm, por që janë vendosur në shuma më të vogla për të refl ektuar rrezikun 
e mos zbulimit të anomalive, dhe për të refl ektuar vlerësimet e rrezikut. Këto shuma të 
vogla përcaktojnë një kufi  të sigurisë midis materialitetit të përdorur për të përcaktuar 
natyrën dhe shtrirjen e testimit (performanca e materialitetit) dhe shumës materiale për 
pasqyrat fi nanciare në tërësi (materialiteti i përgjithshëm).

Përcaktimi i një shume të përshtatshme për performancen e materialitetit do të sigurojë 
që kryhet më shumë punë, e cila rrit mundësinë që anomalitë (nëse ekzistojnë) të 
identifi kohen. Për shembull, nëse materialiteti i përgjithshëm ishte 20.000 Euro dhe 
procedurat e auditimit kanë qënë planifi kuar për të zbuluar të gjitha gabimet që tejkalojnë 
shumën 20.000 euro, është krejt e mundur që një gabim prej të themi 8.000 euro do 
të mbetej i pazbuluar. Nëse do të ekzistonin tre gabime të tilla, pra që arrihej shuma 
prej 24.000 euro, atëhere pasqyrat fi nanciare do të ishin keqparaqitur materialisht. 
Megjithatë, nëse materialiteti i performancës ka qënë vendosur në shumën 12.000 euro, 
do të kishte patur më shumë mundësi që të paktën një ose të gjitha gabimet prej 8.000 
euro të zbuloheshin. Madje edhe nëse vetëm njëri prej tyre do të zbulohej e korrigjohej, 
anomalia e mbetur prej 16.000 euro do të ishte më pak se materialiteti i përgjithshëm 
dhe pasqyrat fi nanciare në tërësi nuk do të ishin keqparaqitur materialisht.

Përcaktimi i një shume të përshtatshme të performances se materialitetit kërkon 
ushtrimin e gjykimit profesional, dhe nuk është një llogaritje e thjeshtë mekanike siç 
mund të jetë një përqindje (psh 75%) e nivelit të materialitetit të përgjithshëm. Megjithatë 
bazuar në rrethanat e veçanta të entitetit që auditohet, ai mund të përcaktohet si një 
shumë e vetme për pasqyrat fi nanciare në tërësi, ose në shuma individuale për tepricat e 
llogarive të caktuara, transaksionet ose informacionet shpjeguese të dhëna.

Përcaktimi i performancës së materialitetit përfshin ushtrimin e gjykimit profesional 
bazuar në faktorët që trajtojnë rrezikun e auditimit, të tillë si:

Njohja e entitetit dhe e rezultateve të kryerjes së procedurave të vlerësimit të • 
rrezikut;

Natyra dhe shtrirja e anomalive të identifi kuara në auditimet e mëparshme; dhe• 

Pritshmëritë e anomalive të mundëshme në periudhën aktuale.• 

Performanca e materialitetit si një e tërë ose për tepricat individuale, transaksionet 
dhe shënimet shpjeguese të dhëna, mund të kenë nevojë të ndryshohet gjatë kohës së 
kryerjes së auditimit (pa patur ndikim në materialitetin e përgjithshëm) për të refl ektuar 
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vlerësimet e rrezikut të rishikuara, faktet e gjetura gjatë auditimit dhe informacionet e 
reja të siguruara. Në përfundim të auditimit, materialiteti i përgjithshëm do të përdoret 
për të vlerësuar efeket e anomalive të identifi kuara në pasqyrat fi nanciare dhe për të 
përcaktuar opinionin që duhet të shprehet në raportin e audituesit (për udhëzime të 
mëtejshme shiko volumin 2, kapitullinn 21)

ÇËSHTJE PËR T’U TRAJTUAR

Kur një anomali e mundshme është identifi kuar, trajtohen rrethanat e ndodhjes 
dhe ndikimi në vlerësimet e rrezikut/planet e auditimit para se të rikonsiderohet 
performanca e materialitetit.

Materiliteti i veçantë

Ekzistojnë disa situata kur anomalitë e shumave më të vogla se sa materialiteti për pasqyrat 
fi nanciare në tërësi, mundet që në mënyrë të arsyeshme të pritet të infl uencojnë vendimet 
ekonomike të përdoruesve të marra mbi bazën e pasqyrave fi nanciare.

Tabela 7.5-3

Të infl uencuarit 
nga vendimet Shembujt e mundshëm

Dhënie informacionesh shpjeguese sensitive në pasqyrat • 
fi nanciare, siç janë shpërblimet për drejtimin dhe të 
personave të ngarkuar me qeverisjen.
Transaksionet me palët e lidhura.• 
Mosplotësimi i kushteve të konventave, marreveshjeve, • 
kontratave dhe dispozitave rregullatore dhe kërkesave të 
raportimit ligjor / rregullator.
Disa lloje shpenzimesh siç janë pagesat ilegale ose • 
shpenzime për drejtuesit ekzekutivë.

Kostot e rezervave dhe të shfrytëzimit për një entitet • 
minerar.
Kostot e kërkimit dhe të zhvillimit për një entitet • 
farmaceutik.

Biznese të blera rishtazi ose zgjerim i operacioneve.• 
Operacione jo-të vijueshme.• 
Ngjarje të pazakonta ose eventuale (për shembull, paditë • 
gjyqësore)
Futja e produkteve dhe shërbimeve të reja.• 

Kërkesat e 
kuadrit ligjor, 
rregullator, 
kontabël

Dhenie informa-
cionesh për 
sektorët kyç të 
ekonomisë

Dhënia e 
informacioneve 
për ngjarje të 
rëndësishme dhe 
ndryshime të 
rëndësishme në 
operacionet

Audituesi duhet të mbajë parasysh ekzistencën e çështjeve të tilla si ato që përmenden 
më sipër për një ose më shumë klasa të veçanta të transaksioneve, tepricave në llogari 
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ose në shënimet shpjeguese. Audituesi gjithashtu, mund ta konsiderojë të dobishme 
të sigurojë njohjen e pikëpamjeve dhe parashikimeve të drejtimit dhe të personave të 
ngarkuar me qeverisjen.

Performanca e materialitetit specifi k

Ky është i njëjtë me performancën e materialitetit të trajtuar më sipër, me përjashtim të 
faktit që ai ka të bëjë me shumat e vendosura për një materialitet specifi k. Performanca 
e materialitetit specifi k do të vendoset në një shumë më të vogël se materialiteti specifi k, 
për të siguruar se është kryer një punë e mjaftueshme auditimi për të reduktuar në një 
nivel të ulët të përshtatshëm, mundësinë që anomalitë e mbledhura të pakorrigjuara dhe 
të pazbuluara të tejkalojnë materialitetin specifi k.

7.6. Dokumentimi i materialitetit

Paragrafi  #

320.14 Audituesi duhet të përfshijë në dokumentacionin e auditimit 
shumat e mëposhtme dhe faktorët që janë marrë parasysh në 
përcaktimin e tyre:
(a) Materialitetin për pasqyrat fi nanciare në tërësi;
(b) Nëse është e përshtatshme, nivelin ose nivelet e 

materialitetit të klasave të veçanta të transaksioneve, 
tepricave në llogari ose të informacioneve shpjeguese të 
dhëna;

(c) Performancën e materialitetit; dhe
(d) Çdo rishikim (a) - (c) gjatë zhvillimit të auditimit.

Ekstrakti përkatës nga SNA-të

Për shkak se shumat e materialitetit janë të bazuara në gjykimin profesional të audituesit, 
është e rëndësishme që shumat dhe faktorët e përfshirë në përcaktimin e materialitetit 
në nivele të ndryshme, të dokumentohen në mënyrën e duhur. Kjo në mënyrë tipike do 
të kërkonte që ajo të bëhej:

Gjatë fazës së planifi kimit, kur merren vendimet lidhur me shtrirjen e punës • 
audituese që do të kërkohet.
Gjatë auditimit, kur bazuar në faktet e auditimit, mund të kërkohen rishikimet si për • 
materialitetin e përgjithshëm ashtu edhe për performancën e materialitetit për klasa 
të veçanta të transaksioneve, të tepricave të llogarive ose të shënimeve shpjeguese.

Dokumentimi do të duhet të adresonte:

1. Përdorusit e pasqyrave fi nanciare;

2. Faktorët që janë përdorur në përcaktimin e:
Materialitetit për pasqyrat fi nanciare në tërësi dhe nëse është e zbatueshme, • 
nivelet e materilaitetit ose nivelet për klasa të veçanta të transaksioneve, të 
tepricave të llogarive ose shënimeve shpjeguese.
Performancën e materialitetit, dhe• 

3. Çdo rishikim të shumave të materialitetit që jepen në pikën 2 më sipër me ecurinë e 
auditimit.
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8. Procedurat e vlerësimit të rrezikut

Përmbajtja e kapitullit

Natyra dhe përdorimi i proçedurave të vlerësimit të 
rrezikut nga një auditues për të identifikuar dhe vlerësuar 
rreziqet e anomalisë materiale

240, 315

SNA-të përkatëse

Të tre proçedurat e vlerësimit të rrezikut janë ilustruar në figurën më poshtë:

Figura 8.0-1

Kërkesat 
për drejtimin 
dhe të tjerët

Proçedurat 
Analitike

Vëzhgimi dhe 
Inspektimi

Paragrafi #

315.5 Audituesi duhet të kryejë proçedura të vlerësimit të rrezikut për 
të siguruar një bazë për identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve 
të anomalisë materiale në nivel të pasqyrave financiare dhe në 
nivelet e pohimit. Megjithatë, proçedurat e vlerësimit të rrezikut, 
nuk sigurojnë në vetvete evidencë auditimi të mjaftueshme dhe 
të përshtatshme mbi të cilën të bazohet opinioni i audituesit. 
(Ref: Para. A1–A5)

Ekstrakti përkatës nga SNA-të
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Paragrafi  #

315.6

315.11

315.12

Proçedurat e vlerësimit të rrezikut përfshijnë sa më poshtë: 
(a) Kërkimin e informacionit nga drejtuesit dhe persona të tjerë 

brenda entitetit, të cilët sipas gjykimit të audituesit mund 
të kenë informacion i cili ka të ngjarë që të ndihmojë në 
identifi kimin e rreziqeve të anomalisë materiale për shkak të 
mashtrimit ose gabimit. (Ref: Para. A6)

(b) Proçedurat analititike. (Ref: Para. A7–A10) 
(c) Vëzhgimin dhe inspektimin. (Ref: Para. A11)

Audituesi duhet të ketë një njohje për sa më poshtë: 
(a) Sektorin e ekonomisë ku entiteti zhvillon aktivitetin e tij, 

kuadrin rregullator dhe faktorët e tjerë të jashtëm, përfshirë 
edhe kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar. (Ref: 
Para. A17–A22) 

(b) Natyrën e entitetit, duke përfshirë:
(i) operacionet e tij;
(ii) strukturat e tij të drejtimit dhe qeverisjes; 
(iii) llojet e investimeve që entiteti ka bërë ose planifi kon 

të bëjë, përfshirë investimet në entitetet për qëllime të 
veçanta; dhe 

(iv) mënyrën se si është strukturuar dhe fi nancohet entiteti, 
për të bërë të mundur që audituesi të kuptojë klasat e 
transaksioneve, tepricat e llogarisë dhe informacionet 
që pritet të jepen në pasqyrat fi nanciare. (Ref: Para. 
A23–A27)

(c) Politikat kontabël që entiteti ka zgjedhur dhe zbatuar, së 
bashku me arsyet për ndryshime në to. Audituesi duhet të 
vlerësojë nëse politikat kontabël të entitetit janë në përputhje 
me veprimtarinë e entitetit dhe me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar dhe me politikat kontabël që përdoren në 
sektorin përkatës të ekonomisë. (Ref: Para. A28)

(d) Objektivat dhe strategjitë e entitetit dhe rreziqet përkatëse 
të veprimtarisë që mund të çojnë në rreziqe të anomalisë 
materiale. (Ref: Para. A29–A35)

(e) Matjen dhe rishikimin e performancës fi nanciare të entitetit. 
(Ref: Para. A36–A41)

Audituesi duhet të njohë kontrollin e brendshëm që lidhet 
me auditimin. Megjithëse pjesa më e madhe e kontrolleve të 
përshtatshme për një auditim ka të ngjarë të jenë të lidhur me 
raportimin fi nanciar, jo të gjithë kontrollet që janë të lidhur 
me raportimin fi nanciar janë të përshtatshme për një auditim. 
I përket gjykimit profesional të audituesit që të vlerësojë nëse 
një kontroll, më vete ose i kombinuar me të tjerë, është i 
përshtatshëm për një auditim. (Ref: Para. A42–A65)

Ekstrakti përkatës nga SNA-të
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8.1 Vështrim i përgjithshëm

Qëllimi i proçedurave të vlerësimit të rrezikut është të identifi kojë dhe vlerësojë 
rreziqet e anomalisë materiale. Kjo arrihet përmes njohjes së entitetit dhe mjedisit të 
tij, duke përfshirë kontrollin e brendshëm. Informacioni mund të merret nga burime të 
jashtme, siç është interneti dhe publikimet tregtare dhe nga burime të brendshme, siç 
janë diskutimet me personelin kryesor. Ky proces i njohjes së entitetit bëhet një proces i 
vazhdueshëm dinamik i mbledhjes, aktualizimit dhe analizimit të informacionit gjatë gjithë 
auditimit.

8.2. Evidenca e auditimit 

Proçedurat e vlerësimit të rrezikut japin  evidencën e auditimit që mbëshet vlerësimet 
e rrezikut në nivel të pohimeve të pasqyrave fi nanciare. Megjithatë, kjo evidencë 
nuk qëndron e shkëputur. Evidenca e marrë nga proçedurat e vlerësimit të rrezikut 
plotësohet me proçedura të mëtejshme të auditimit (që i përgjigjen rreziqeve të 
identifi kuara), siç janë testet e kontrolleve dhe/ose procedurat thelbësore.

Proçedurat e kërkuara

Audituesi përdor gjykimin profesional për të përcaktuar proçedurat e vlerësimit të 
rrezikut, që duhen kryer dhe për të përcaktuar objektin dhe thellësinë e njohjes së 
entitetit, që kërkohet. Në vitin e parë që audituesi kryen auditimin e një entiteti, puna që 
kërkohet për të siguruar dhe dokumentuar këtë informacion, shpesh do të kërkonte një 
kohë shumë të madhe. Megjithatë, nëse informacioni i siguruar është dokumentuar mirë 
në vitin e parë, koha që do të kërkohet për të aktualizuar informacionin në vitet pasuese 
duhet të jetë në mënyrë të konsiderueshme, më pak se sa ajo që kërkohet për vitin e 
parë.

Audituesi duhet të kryejë procedurat e vlerësimit të rrezikut për të identifi kuar faktorët 
e rrezikut të biznesit dhe rrezikut të mashtrimit, që mund të çojnë në anomali materiale. 
Kjo përfshin konsiderimin e ngjarjeve ose të kushteve që mund të hedhin dyshime mbi 
aftësinë entitetit për të vijuar në vazhdimësi.

Objekti apo thellësia e kërkuar e njohjes së entitetit jepet në paragrafët 11 dh12 të SNA 
315 (të paraqitura më lart). Thellësia e njohjes së përgjithshme nga audituesi do të jetë 
më pak se sa ajo që zotërohet nga drejtimi për menaxhimin e entititetit.

ÇËSHTJE PËR T`U TRAJTUAR

Kur përcakton natyrën dhe shtrirjen e procedurave të vlerësimit të rrezikut që 
duhen kryer, mbani mend se disa SNA përshkruajnë disa çështje specifi ke që 
duhet të merren në konsideratë. Disa shembuj janë dhënë më poshtë:
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SNA 240.16 Mashtrimi në një auditim të pasqyrave fi nanciare 

Kur kryen proçedurat e vlerësimit të rrezikut dhe veprimtaritë përkatëse për të 
marrë njohuri për entitetin dhe mjedisin e tij, përfshirë kontrollin e brendshëm të 
entitetit, siç kërkohet nga SNA 315, audituesi kryen proçedurat sipas paragrafëve 
17-24 (të SNA 240) për të marrë informacione për t’i përdorur në identifi kimin e 
rreziqeve të anomalisë materiale për shkak të mashtrimit.

SNA 540.8. Auditimi i çmuarjeve kontabël

Gjatë kryerjes së proçedurave të vlerësimit të rrezikut dhe proçedurave të tjera 
përkatëse, me qëllim njohjen e entitetit dhe mjedisit të tij, përfshirë dhe kontrollin 
e brendshem të entitetit, ashtu siç kërkohet nga SNA 315, audituesi, me qëllim 
që të krijojë një bazë për identifi kimin dhe vlerësimin e rrezikut të anomalive 
materiale ne çmuarjet kontabël, duhet të njohë edhe aspektet e mëposhtme: 
(a) Kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të raportimit fi nanciar në lidhje me 

çmuarjet kontabël dhe shpjegimeve përkatëse.
(b) Të marrë njohuri mbi mënyrën sesi drejtimi identifi kon ato transaksione, 

ngjarje dhe rrethana të cilat mund të bëjnë të nevojshme që çmuarjet 
kontabël të njihen apo të shpjegohen në pasqyrat fi nanciare. Për të marrë 
njohuri në lidhje me këtë aspekt, audituesi duhet të marrë informacion nga 
drejtimi në lidhje me ndryshimet e atyre rrethanave që mund të bëjnë të 
nevojshme çmuarje të reja kontabël, ose rishikim te çmuarjeve kontabël 
ekzistuese.

(c) Të marrë njohuri mbi mënyren se si drejtimi e llogarit çmuarjen kontabël, dhe 
mbi informacionin mbi të cilin bazohet çmuarja kontabël, si më poshtë vijon:
i. Metodën, përfshirë, sipas rastit, dhe modelin që përdoret për të llogaritur 

çmuarjen kontabël.
ii. Kontrollet përkatëse.
iii. Nëse drejtimi ka përdorur ose jo shërbimet e një eksperti.
iv. Hipotezat në të cilat bazohet çmuarja kontabël.
v. Nëse metoda e llogaritjes së çmuarjes kontabël ka ose duhet të ketë 

ndryshuar nga periudha në periudhë, dhe nëse po, arsyen pse.
vi. Nëse drejtimi ka bërë vlerësimin e pasaktësisë në çmuarjen kontabël, dhe 

nëse po, si e ka bërë këtë vlerësim .

SNA 550.11. Palët e lidhura

Si pjesë e proçedurave të vlerësimit të rrezikut dhe veprimtarive përkatëse, 
që SNA 315 dhe SNA 240 kërkojnë që audituesi të kryejë gjatë auditimit, 
audituesi duhet te kryejë proçedurat e auditimit dhe veprimtaritë përkatëse, që 
parashikohen në paragrafët 12-17 për të marrë informacione të përshtatshme për 
të identifi kuar rreziqet për anomali materiale, që shoqërojnë marrëdhëniet dhe 
transaksionet e palëve të lidhura. 

SNA 570.10 Vijimësia

Kur kryen proçedurat e vlerësimit të rrezikut siç parashikohet në SNA 315, 
audituesi merr në konsideratë nëse ka ngjarje apo kushte që hedhin dyshime të 
rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi.
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Në entitetet më të vogla, proçedurat që kërkohen për të identifi kuar këto rreziqe mund 
të jenë minimale, ndërsa në entitetet më të mëdha dhe më komplekse, proçedurat mund 
të jenë më të zgjeruara.

8.3. Tre proçedurat e vlerësimit të rrezikut

Secila nga tre procedurat e vlerësimit të rrezikut duhet të kryhet gjatë auditimit, por jo 
domosdoshmërisht për çdo aspekt të njohjes që kërkohet. Në shumë situata, rezultatet 
nga kryerja e një tipi të procedurës mund të çojnë në kryerjen e procedurës tjetër. Për 
shembull, në një intervistë me përgjegjësin e shitjeve mund të identifi kohet një kontratë 
shitje e pazakontë por e rëndësishme. Kjo do të ndiqet nga një inspektim i kontratave 
aktuale të shitjeve dhe nga një analizë e ndikimit mbi kufi rin e fi timit nga shitjet. Në 
mënyrë alternative, faktet e gjetura nga kryerja e procedurave analitike mbi rezultatet 
paraprake të operimit mund të çojnë në disa pyetje për drejtimin. Përgjigjet për këto 
pyetje më tej mund të çojnë në kërkesa për të inspektuar disa dokumente ose për të 
vëzhguar disa aktivitete.

Natyra dhe përdorimi i tre procedurave janë përshkruar me poshtë;

8.4. Kërkesat për drejtimin dhe të tjerët 
       (përfshirë kërkesat lidhur me mashtrimin)

Kërkesat 
për drejtimin 
dhe të tjerët

Paragrafi  #

240.17 Audituesi pyet drejtimin lidhur me:
(a) Vlerësimin e rrezikut nga ana e drejtimit që pasqyrat 

fi nanciare mund të kenë anomali materiale për shkak të 
mashtrimit, përfshirë natyrën, shtrirjen dhe frekuencën e 
këtyre vlerësimeve; (Ref: Para. A12-A13)

(b) Proçeset e zbatuara nga drejtimi për të identifi kuar dhe për 
t’iu përgjigjur rreziqeve të mashtrimit në entitet, përfshirë 
edhe ndonjë rrezik të veçantë mashtrimi që drejtimi ka 
identifi kuar, ose për të cilat ai është vënë në dijeni, ose klasa 
transaksionesh, teprica llogarie, ose informacione të dhëna, 
për të cilat ka të ngjarë të ekzistojë rreziku i mashtrimit; 
(Ref: Para. A14)

Ekstrakti përkatës nga SNA-të
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Paragrafi  #

240.18

240.20

240.21

(c) Komunikimet e drejtimit, në qoftë se ka, për personat 
e ngarkuar me qeverisjen lidhur me proçeset e zbatuara 
prej tij për të identifi kuar dhe t’iu përgjigjur rrezikut të 
mashtrimit në entitetit; dhe 

(d) Komunikimet e drejtimit, në qoftë se ka, për punonjësit 
lidhur me pikëpamjet e tij mbi praktikat e biznesit dhe 
sjelljen etike.

Audituesi pyet drejtimin dhe të tjerët brenda entitetit sipas 
rastit, për të përcaktuar nëse ata kanë dijeni për ndonjë 
mashtrim aktual, të dyshuar ose supozuar që ndikon tek entiteti. 
(Ref: Para. A15-A17)

Përveç rastit kur të gjithë ata që janë ngarkuar me qeverisjen 
janë përfshirë në drejtimin e entitetit, audituesi merr njohuri 
se si ata që janë ngarkuar me qeverisjen ushtrojnë mbikqyrjen 
ndaj proçeseve të drejtimit për të identifi kuar dhe për t’iu 
përgjigjur rreziqeve të mashtrimit në entitet dhe në kontrollin 
e brendshëm, që drejtimi ka organizuar për të zvogëluar këto 
rreziqe. (Ref: Para. A19-A21)

Përveç rastit kur të gjithë ata që janë ngarkuar me qeverisjen 
janë përfshirë në drejtimin e entitetit, audituesi pyet ata që 
janë ngarkuar me qeverisjen për të përcaktuar nëse ata kanë 
dijeni për ndonjë mashtrim aktual, të dyshuar ose supozuar që 
ndikon tek entiteti. Këto pyetje bëhen si pjesë e krahasimit të 
përgjigjeve të pyetjeve të bëra për drejtimin.

Ekstrakti përkatës nga SNA-të

Kërkesa është përdorur nga audituesi në lidhje me procedurat e tjera të vlerësimit të 
rrezikut për të ndihmuar në identifi kimin e rreziqeve të anomalisë materiale. Fokusi i 
pyetjeve është të sigurohet një njohje e çdo aspekti të kërkuar të deklaruar në paragrafët 
11 dhe 12 të SNA 315 (të paraqitura më sipër).

Në mënyrë tipike, shumica e  informacionit nga kërkesat  merret nga drejtimi dhe ata që 
janë përgjegjës për raportimin fi nanciar. Megjithatë, kërkesat adresuar të tjerëve brenda 
entitetit dhe punonjësve në nivele të ndryshme të autoritetit mund të japin një pikëpamje 
të ndryshme dhe informacion shtesë që mund të jetë i dobishëm për të identifi kuar 
rreziqet e anomalisë materiale, që përndryshe mund të mungojnë. Për shembull, një 
diskutim me përgjegjësin e shitjeve mund të zbulojë që disa transaksione të shitjeve (të 
vonëshme në periudhë) janë kryer me nxitim dhe nuk janë regjistruar në përputhje me 
politikat e njohjes së të ardhurave, që përdor entiteti.
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Zonat e e kërkesave janë paraqitur në tabelën më poshtë.

Tabela 8.

Intervista… Kërkime për…

Mjedisin në të cilin janë përgatitur pasqyrat fi nanciare.• 
Mbikëqyrjen e proceseve të drejtimit për të identifi kuar dhe • 
reaguar ndaj rreziqeve të mashtrimit dhe gabimit në entitet 
dhe kontrollet e brendshme, që drejtimi ka vendosur për të 
zvogëluar këto rreziqe.
Njohja e ndonje mashtrimi aktual, të dyshuar ose  të • 
pretenduar, që ka ndikim mbi entitetin.
Të konsiderohet  pjesëmarrja në një  mbledhje të personave • 
të ngarkuar me qeverisjen dhe leximi i proçes-verbaleve të 
mbledhjeve të tyre të kaluara. 

Vlerësimi prej drejtimit i rrezikut se pasqyrat fi nanciare mund • 
të jenë të këqparaqitura materialisht për shkak të mashtrimit 
apo gabimit, duke përfshirë natyrën, shtrirjen dhe frekuencën e 
këtyre vlerësimeve.
Komunikimet e drejtimit, nëse ka, me punonjësit, në lidhje me • 
pikëpamjet e tij mbi praktikat e biznesit dhe sjelljen etike. 
Kultura e entitetit (vlerat dhe etika).• 
Stili operativ i drejtimit.• 
Planet nxitëse të drejtimit.• 
Potenciali për anashkalimin e drejtimit.• 
Njohuri për mashtrimin ose mashtrimin e dyshuar.• 
Mënyra si janë përcaktuar çmuarjet.• 
Procesi i përgatitjes dhe rishikimit të pasqyrave fi nanciare. • 
Komunikimet e drejtimit, nëse ka, me personat e ngarkuar me • 
qeverisjen.

Prirjet e biznesit dhe ngjarjet e pazakonta.• 
Inicimi, përpunimi ose regjistrimi i transaksioneve komplekse • 
dhe të pazakonta.
Shkalla e anashkalimit të drejtimit (është kërkuar që këta • 
punonjës të anashkalojnë kontrollet?)
Përshtatshmëria/zbatimi i politikave kontabël të përdorura.• 

Strategjitë e marketingut dhe prirjet e shitjeve.• 
Incentivat për performancën e shitjeve.• 
Marrëveshjet kontraktuale me klientët.• 
Shkalla e anashkalimit të drejtimit (a është kërkuar që këta • 
punonjës të anashkalojnë kontrollet apo politikat kontabël të 
njohjes së të ardhurave?).

Personat e 
ngarkuar me 
qeverisjen 
(PNQ) (Nëse 
nuk marrin pjesë 
në drejtimin e 
entitetit)

Drejtimi dhe 
personat 
që kanë 
përgjegjësinë 
për raportimin 
fi nanciar

Të punësuarit 
kryesore 
(Blerjet, 
listëpagesat, 
Kontabiliteti, 
etj.)

Personeli i 
marketingut 
ose i shitjeve
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ÇËSHTJE PËR T’U TRAJTUAR

Mos i kufi zo pyetjet (sidomos në auditimet e vogla) tek pronari-drejtues dhe 
kontabilisti. Pyesni punonjësit e tjerë (nëse ka) në entitet (të tillë si përgjegjësi i 
shitjes, përgjegjësi i prodhimit, apo punonjësit e tjerë) në lidhje me prirjet, ngjarjet 
e pazakonta, rreziqet e mëdha të biznesit, funksionimin e kontrollit të brendshëm 
dhe ndonjë rast të anashkalimit nga drejtimi.

Nëse  zbulohet një mashtrim i mundshëm që përfshin drejtimin e lartë apo 
personat e ngarkuar me qeverisjen, konsultohu menjëherë me ortakun e 
angazhimit, dhe merr në konsideratë marrjen e këshillave ligjore për mënyrën 
se si duhet të veprohet në vazhdim. Informacioni duhet gjithashtu, të mbahet 
konfi dencial për të siguruar zbatimin e kërkesave të konfi dencialitetit. Gjithashtu, 
kontrolloni kodin e etikës për ndonjë kërkesë dhe udhëzim shtesë.

Proçedurat 
analitike

8.5 Proçedurat analitike

Procedurat analitike të përdorura si procedura të vlerësimit të rrezikut ndihmojnë për 
të identifi kuar çështjet që kanë ndikim në auditimin e pasqyrave fi nanciare. Disa shembuj 
janë transaksionet ose ngjarjet, shumat, raportet dhe prirjet e pazakonta. 

Përveç të qënit një procedurë e vlerësimit të rrezikut, procedurat analitike mund të 
përdoren gjithashtu, edhe si procedura të mëtejshme të auditimit në:

Sigurimin e evidencës për pohimet e pasqyrave fi nanciare. Kjo do të ishte një • 
procedurë analitike thelbësore dhe është diskutuar më tej me detaje në kapitullin 10 
të volumit 1 të këtij Udhëzuesi; dhe

Kryerjen e një rishikimi të përgjithshëm të pasqyrave fi nanciare në ose afër fundit të • 
auditimit.

Shumica e procedurave analitike nuk janë shumë të detajuara ose komplekse. Ato 
shpesh përdorin të dhëna të bashkuara në një nivel të lartë, çka do të thotë se rezultatet 
nuk mund të japin një  të dhënë fi llestare të gjerë për faktin nëse ekziston një anomali  
materiale.

Hapat që marrin pjesë në kryerjen e proçedurave analitike janë shpjeguar në tabelen më 
poshtë:
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Tabela 8.5-1
Çfarë duhet bërë Si duhet bërë

Përgatiten parashikimet rreth marrëdhenieve bindëse midis llojeve 
të ndryshme të informacionit, që pritet të ekzistojë në mënyrë të 
natyrshme. Kur është e mundur, shiko mundësinë të përdorësh 
burime informacioni të pavarura (dmth që nuk gjenerohet nga 
brenda).
Informacionet fi nanciare e jo fi nanciare mund të përfshijnë:

Pasqyrat fi nanciare për periudhat e mëparshme të • 
krahasueshme;
Buxhetet, parashikimet dhe ekstrapolimet, perfshirë • 
ekstrapolimet nga të dhënat vjetore ose të ndërmjetme; dhe
Informacionet në lidhje me sektorin e ekonomisë në të cilin • 
operon entiteti dhe kushtet ekonomike aktuale.

Krahaso parashikimet me shumat e regjistruara ose raportet e 
përcaktura nga shumat e regjistruara.

Vlerëso rezultatet.
Kur gjenden marrëdhënie të papritura ose të pazakonta, merr 
parasysh rreziqet potenciale të anomalisë materiale.

Identifi ko 
marrëdhëniet 
brenda të 
dhënave

Krahaso

Vlerëso 
rezultatet

Rezultatet e këtyre proçedurave analitike duhet të shqyrtohen së bashku me 
informacionet e tjera të mbledhura për të:

Identifi kuar rreziqet e anomalisë materiale që lidhen me pohimet, që përfshihen në • 
elementet e rëndësishme të pasqyrave fi nanciare; dhe

Ndihmuar në përcaktimin e natyrës, afateve dhe shtrirjes së proçedurave të • 
mëtejshme të auditimit.

Shënim: Disa entitete më të vogla mund të mos jenë në gjendje ta pajisin audituesin me 
informacione fi nanciare aktuale, siç është informacioni fi nanciar i ndërmjetëm 
ose mujor për kryerjen e proçedurave analitike. Në këto rrethana, disa 
informacione mund të sigurohen përmes kërkimit, por kërkimet e detajuara 
mund të kenë nevojë të presin deri sa të bëhet disponibël një variant i parë i 
pasqyrave fi nanciare.

8.6. Vëzhgimi dhe inspektimi

Vëzhgimi 
dhe inspektimi
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Vëzhgimi dhe inspektimi:

Mbështet kërkimet e bëra për drejtimin dhe të tjerët; dhe• 

Jep informacion shtesë rreth entitetit dhe mjedisit të tij.• 

Procedurat e vëzhgimit dhe inspektimit zakonisht përfshijnë një procedurë dhe një 
zbatim, siç tregohet në tabelën më poshtë:

Tabela 8.6-1

Proçedura Aplikimi i mundshëm

Merr parasysh vëzhgimin për:
Mënyrën se si entiteti është organizuar dhe si operon;• 
Mjediset e entitetit dhe mjediset e punës;• 
Stilin e operimit të drejtimit dhe qëndrimin ndaj kontrollit të • 
brendshëm;
Funksionimin e procedurave të ndryshme të kontrollit të • 
brendshëm, dhe
Pajtueshmërinë me politikat kryesore.• 

Merr parasysh verifi kimin e dokumenteve te tilla si:
Planet e biznesit, strategjitë dhe propozimet;• 
Studimet e sektorit të ekonomisë dhe raportet e medias mbi • 
entitetin;
Kontaktet dhe angazhimet kryesore;• 
Rregullat dhe korrespondenca me rregullatorët;• 
Korrespondenca me avokatët, bankierët dhe aktore të tjerë;• 
Politikat dhe regjistrimet kontabël;• 
Manualet e kontrollit të brendshëm;• 
Raportet e përgatitura nga drejtimi (siç janë të dhënat e • 
performancës dhe pasqyrat fi nanciare të ndërmjetme);
Raporte të tjera, siç janë proçes-verbalet e mbledhjeve • 
të personave të ngarkuar me qeverisjen, raportet nga 
konsulentët, etj.

Vëzhgimi

Inspektimi

8.7. Ndërtimi dhe Zbatimi i Kontrolleve të brendëshme

Proçedurat e vlerësimit të rrezikut përfshijnë gjithashtu, procedurat që përfshihen 
në vlerësimin e ndërtimit dhe zbatimit të kontrolleve respektive të brendshme. Këto 
procedura janë trajtuar me më shumë detaje në Volumin 2, kapitulli 11.

8.8 Burime të tjera të informacionit rreth rreziqeve

Procedurat e tjera të kryera nga audituesi mund të përdoren për qëllime të vlerësimit të 
rrezikut. Disa shembuj tipikë janë dhënë në tabelën më poshtë:
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Tabela 8.8-1

Burimi Përshkrimi

Informacioni përkatës i siguruar nga kryerja e procedurave 
paraprake.
Eksperienca përkatëse e marrë nga angazhimet e mëparshme dhe 
nga lloje të tjera të angazhimeve të kryera për entitetin.
Kjo mund të përfshijë:

Zonat me shqetësime në periudhat e mëparshme;• 
Dobësitë në kontrollin e brendshëm;• 
Ndryshimet në strukturën organizative, proceset e biznesit dhe • 
sistemet e kontrollit të brendshëm; dhe
Anomalitë e mëparshme dhe fakti nëse ato kanë qënë • 
korrigjuar në kohë.

Kërkesë për këshilltarët ligjorë të jashtëm të entitetit ose • 
ekspertët e vlerësimit.
Rishikimet e raporteve të përgatitura nga bankat ose agjencitë • 
e vlerësimit.
Informacion mbi sektorin dhe gjendjen e ekonomisë të siguruar • 
nga kërkimet në internet, revistat tregtare dhe ekonomike, dhe 
publikimet rregullatore dhe fi nanciare.

Rezultatet e diskutimit në grup (përfshirë ortakët) rreth dyshimit 
se pasqyrat fi nanciare të entitetit kanë anomali materiale, përfshirë 
mashtrimin.

Pranimi i 
klientit ose 
vazhdimi 
i punës së 
mëparshme

Informacionet 
e jashtme

Diskutimet 
e grupit  te 
auditimit
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9. Reagimi ndaj Rreziqeve të Vlerësuara 

Përmbajtja e kapitullit

Hartimi dhe zbatimi i reagimeve të duhura ndaj 
rreziqeve të vlerësuara.

240, 300, 
330, 500

SNA-të përkatëse

Figura 9.0-1

 

 

   

   

Rreziqet e Vlerësuara...

Reagimi i 
Përgjithshëm

Procedurat e Mëtejshme 
të Auditimit

Evidenca e nevojshme e auditimit për të zvogëluar rrezikun e 
auditimit deri në një nivel të ulët të pranueshëm

Në Nivel të Pasqyrave 
Financiare

Në 
Nivel Pohimi

Reagimet e Audituesit

Shembujt përfshijnë:
Skepticizmin profesional• 
Nivelin e stafit të angazhuar• 
Mbikëqyrjen e vazhdueshme të • 
stafit
Vlerësimin e politikave kontabël• 
Natyrën/shtrirjen/afatin dhe • 
paparashikueshmërinë e 
procedurave të planifikuara
Procedurat e tjera të mëtejshme• 

Procedurat 
thelbësore

Testet e 
detajeve

Testet e 
kontrollit

Procedurat 
thelbësore analitike

Rezulati
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Paragrafi  #

330.3

300.9

330.7

500.6

Objektivi i audituesit është të sigurojë evidencën e nevojshme 
të auditimit që konfi rmon për rreziqet e vlerësuara të anomalisë 
materiale, nëpërmjet përcaktimit të mënyrës së reagimit dhe 
reagimit të duhur ndaj këtyre rreziqeve.

Audituesi do të zhvillojë një plan auditimi që do të përfshijë 
një përshkrim të:
(a) Natyrës, afatit dhe shtrirjes së procedurave të planifi kuara 

të vlerësimit të rrezikut, siç përcaktohet në SNA 315.
(b) Natyrës, afatit dhe shtrirjes së procedurave të mëtejshme të 

planifi kuara të auditimit në nivel të pohimit, siç përcaktohet 
në SNA330.

(c) Procedura të tjera të planifi kuara të auditimit që kërkohet 
të kryhen, në mënyrë që angazhimi të jetë në pajtim me 
SNA-të. (Ref: Para. A12)

Në përcaktimin e procedurave të mëtejshme të auditimit që 
duhen kryer, audituesi duhet të: 
(a) Mbajë parasysh arsyet e vlerësimit të rrezikut të anomalisë 

materiale në nivel pohimi për çdo klasë të transaksioneve, 
tepricë llogarie, dhe informacioni shpjegues të dhënë, duke 
përfshirë:

(i) Mundësinë që do të ekzistojnë anomali materiale 
për shkak të karakteristikave të veçanta të disa prej 
klasave të transaksioneve, tepricave të llogarive, ose 
të informacioneve shpjeguese të dhëna (rreziku i 
vetvetishëm); dhe

(ii) Faktin nëse vlerësimi i rrezikut merr parasysh kontrollet 
përkatëse (siç është, rreziku i kontrollit), çka kërkon që 
audituesi të sigurojë evidencë auditimi për të përcaktuar 
nëse kontrollet funksionojnë në mënyrë efektive (që 
do të thotë që audituesi parashikon të mbështetet në 
efektivitetin e funksionimit të kontrolleve në përcaktimin 
e natyrës, afateve dhe të shtrirjes së procedurave 
thelbësore) (Ref: Para. A9-A18); dhe 

(b) Grumbullojë më shumë evidencë bindëse kur ai e vlerëson 
rrezikun në një nivel të lartë. (Ref: Para. A19)

Audituesi duhet të përcaktojë dhe të kryejë procedurat e 
auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat, me qëllim që të 
sigurojë evidencën e nevojshme të auditimit. (Ref: Para. A1–A25)

Ekstrakti përkatës nga SNA-të
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9.1. Vështrim i Përgjithshëm

Procedurat e vlerësimit të rrezikut (shiko Vëllimin 1, Kapitullin 8 të këtij Udhëzuesi) kanë 
për qëllim të identifikojnë dhe të vlerësojnë rreziqet si në nivel të pasqyrave financiare, 
ashtu edhe në nivel pohimi për klasat e transaksioneve, tepricat e llogarive dhe shënimet 
shpjeguese të dhëna materiale.

Procedurat e mëtejshme të auditimit (shiko Vëllimin 1, Kapitullin 10 të këtij Udhëzuesi) 
hartohen si reagim ndaj rreziqeve të vlerësuara të anomalisë materiale në nivel pohimi. 
Qëllimi i tyre është të sigurojnë evidencën e nevojshme të auditimit për të zvogëluar 
rrezikun e auditimit deri në një nivel të ulët të pranueshëm.

Tre kategoritë kryesore të procedurave të auditimit janë ilustruar më poshtë:

Figura 9.1-1

Evidence to support

assessed risks

Risk assess ent

procedures

Further

audit procedures

Evidence that will

reduce audit risk to

acceptably low level

Overall

responses

To address

assessed RMM

at the F/S level

Procedurat e vlerësimit 
të rrezikut

Procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Reagimet e 
përgjithshme

Evidenca që mbështet 
rreziqet e vlerësuara

Evidenca që do të 
zvogëlojë rrezikun e 

auditimit deri në një nivel 
të ulët të pranueshëm

Për të trajtuar 
RAM-in e vlerësuar 

në nivel të P/F

RAM = Rreziqet e Anomalisë Materiale
P/F = Pasqyrat Financiare

Rreziqet e vlerësuara në nivel të pasqyrave financiare nga natyra janë të përhapura dhe 
kërkojnë reagime të përgjithshme të auditimit, të tilla siç janë përcaktimi i eksperiencës 
së atyre që caktohen për të kryer punën, niveli i mbikëqyrjes që kërkohet dhe ndonjë 
modifikim që kërkohet për natyrën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të 
planifikuara.

Rreziqet e vlerësuara në nivel pohimi lidhen me teprica llogarish, klasa transaksionesh 
dhe shënime shpjeguese të dhëna të caktuara. Përgjigja duhet të jetë kryerja e 
procedurave të auditimit të mëtejshme të tilla si testet e detajeve, testet e kontrolleve 
dhe procedurat thelbësore analitike.

Përcaktimi i procedurave të auditimit të mëtejshme do të ndikohet nga:

Rezultatet e kryerjes së procedurave të vlerësimit të rrezikut dhe vlerësimet e • 
rrezikut që rrjedhin në nivel pohimi; dhe

Reagimet e përgjithshme që zhvillohen nga audituesi në lidhje me rreziqet e • 
vlerësuara të anomalisë materiale në nivel të pasqyrave financiare.
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9.2.  Reagimet e Përgjithshme ndaj Rreziqeve në Nivel të Pasqyrave 
Financiare

Paragrafi  #

330.5 Audituesi duhet të përcaktojë dhe të zbatojë reagimet e tij të 
përgjithshme që shërbejnë për të trajtuar rreziqet e vlerësuara 
të anomalisë materiale në nivel të pasqyrave fi nanciare (Ref: 
Para. A1-A3)

Ekstrakti përkatës nga SNA-të

Rreziqet e anomalisë materiale në nivel të pasqyrave fi nanciare i referohen rreziqeve që 
lidhen në mënyrë të përhapur me pasqyrat fi nanciare në tërësi dhe potencialisht mund 
të ndikojnë në shumë pohime. Si rrjedhojë, këto rreziqe (siç është rasti kur drejtimi 
ka një qëndrim të dobët ndaj kontrollit) mund të kontribuojnë indirekt në anomalinë 
materiale në nivel pohimi. Për shembull, nëse kontabilisti i entitetit nuk është i aftë, ka të 
ngjarë që të ketë gabime ose mashtrime në shumë teprica të pasqyrave fi nanciare, klasa 
të transaksioneve, ose në shënime shpjeguese. Për pasojë, rreziqet në nivel të pasqyrave 
fi nanciare shpesh nuk mund të trajtohen nga kryerja e procedurave të auditimit specifi ke, 
por kërkojnë një reagim të përgjithshëm.

SNA 240 dhe 230 përshkruajnë disa reagime të përgjithshme të mundshme ndaj 
rreziqeve të identifi kuara në nivel të pasqyrave fi nanciare. Më poshtë janë dhënë disa 
shembuj:

Figura 9.2-1

Reagimet e përgjithshme të mundshme ndaj rreziqeve të vlerësuara në nivel të 
pasqyrave fi nanciare 

Theksoji grupit të auditimit nevojën për të ruajtur skepticizmin 
profesional.

Cakto më shumë personel me eksperiencë ose ata individë 
me aftësi të veçanta siç janë specialistët e kontabilitetit ligjor, 
specialistët e vlerësimit dhe specialistët e TI-së.

Mundëso më shumë mbikëqyrje të vazhdueshme për personelin 
gjatë kryerjes së punës.

Përfshi një element të paparashikueshmërisë në zgjedhjen e natyrës, 
afateve dhe shtrirjes së procedurave të auditimit të mëtejshme 
që duhet të kryhen. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur 
trajtohen rreziqet e mashtrimit, për shkak se individët brenda 
entitetit mund të jenë familjarizuar me procedurat e auditimit të 
mëtejshme që duhet të kryhen normalisht, dhe për këtë arsye 
mund të jenë të aftë të fshehin raportimin fi nanciar mashtrues.
Paparashikueshmëria mund të arrihet nëpërmjet:

Kryerjes së procedurave thelbësore mbi tepricat e llogarive • 
dhe pohimet e zgjedhura të patestuara ndryshe për shkak të 
materialitetit ose rrezikut të tyre;

Drejtimi i 
Angazhimi 

Përfshi 
Paparashi-
kueshmërinë 
në Zgjedhjen 
e Procedurave 
të Auditimit 
të Mëtejshme
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Reagimet e përgjithshme të mundshme ndaj rreziqeve të vlerësuara në nivel të 
pasqyrave fi nanciare 

Rregullimit të afateve të procedurave të auditimit ndryshe nga • 
ç’pritet;
Përdorimit të metodave të ndryshme të marrjes së kampionit; • 
dhe
Kryerjes së procedurave të auditimit në vendndodhje të • 
ndryshme ose në vendndodhje mbi një bazë paparalajmërimi 
(siç janë numërimet e inventarit).

Bëj ndryshime në natyrën, afatet dhe shtrirjen e procedurave të 
auditimit. Për shembull:

Kryej procedurat thelbësore në fund periudhës në vend të një • 
date të ndërmjetme;
Kryej një vëzhgimin fi zik ose inspektimin e disa aktiveve;• 
Kryej shqyrtimin e mëtejshëm të të dhënave të inventarit për • 
të identifi kuar shuma të pazakonta, shuma të papritura, dhe 
elemente të tjera për procedurat pasuese;
Kryej punë të mëtejshme për të vlerësuar arsyeshmërinë e • 
çmuarjeve të drejtimit dhe gjykimet e supozimet mbi të cilat 
ato bazohen;
Rrit madhësinë e kampioneve ose kryej procedura analitike në • 
një nivel më të detajuar;
Përdor teknikat e auditimit me ndihmën e kompjuterit (TANK-• 
et) për të:
- Mbledhur më shumë evidencë për të dhënat e përfshira 

në llogaritë e rëndësishme ose në dosjet e transaksioneve 
elektronike,

- Kryer testime më të shtrira të transaksioneve elektronike 
dhe dosjeve të llogarive,

- Zgjedhur kampionet transaksionesh nga dosjet elektronike 
kryesore,

- Renditur transaksionet me disa karakteristika të veçanta,
- Testuar të gjithë popullatën në vend të një kampioni; • 
Kërko informacion shtesë nga konfi rmimet e jashtme. Për • 
shembull, në një konfi rmim për llogaritë e arkëtueshme, 
audituesi mund të kërkojë konfi rmim për detajet e 
marrëveshjeve të shitjes, duke përfshirë datën, të drejtën e 
kthimit, dhe kushtet e lëvrimit; dhe
Ndrysho natyrën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit për • 
të marrë më shumë evidencë auditimi thelbësore.

Konsidero informacionin e siguruar nga njohja e mjedisit të 
kontrollit.
Nëse mjedisi i kontrollit është efektiv, audituesi mund të ketë më 
shumë besim në kontrollin e brendshëm dhe në besueshmërinë

Rishiko 
Procedurat e 
Auditimit të 
Planifi kuara 

Ndryshimet 
në Metodën e 
Auditimit
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Reagimet e përgjithshme të mundshme ndaj rreziqeve të vlerësuara në nivel të 
pasqyrave fi nanciare 

e evidencës së auditimit të siguruar brenda entitetit. Kjo mund të 
nënkuptojë që:

Më shumë punë auditimi është kryer në një datë të • 
ndërmjetme krahasuar me punën e kryer në fund të periudhës; 
dhe 
Një metodë që përdor testet e kontrollit, si dhe procedurat • 
thelbësore (metodë e kombinuar).

Nëse mjedisi i kontrollit është joefektiv, kjo mund të rezultojë në:
Kryerjen e procedurave të auditimit më shumë në fund • 
periudhës se sa në një datë të ndërmjetme; 
Marrjen e më shumë evidence auditimi të zgjeruar nga • 
procedurat thelbësore; dhe
Rritjen e numrit të vend-ndodhjeve që duhet të përfshihen në • 
objektivin e auditimit.

Vlerëso nëse zgjedhja dhe zbatimi i politikave kontabël nga 
entiteti, veçanërisht i atyre që lidhen me matjet subjektive dhe 
transaksionet komplekse, mund të jenë tregues i raportimit fi anciar 
mashtrues që rezulton nga përpjekjet e drejtimit për
të menaxhuar fi timin.

Rishiko 
Politikat 
Kontabël të 
Përdorura

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Afati

Reagimet e përgjithshme mund të zhvillohen në fazën e planifi kimit dhe pastaj të 
përfshihen në strategjinë e përgjithshme të auditimit. Në angazhimet për herë 
të parë, reagimet e përgjithshme mund të zhvillohen në një bazë paraprake gjatë 
planifi kimit, dhe më vonë, të konfi rmohen ose të ndryshohen bazuar në rezultatet 
e vlerësimit të rrezikut.

Dokumentimi

Përcaktimi i reagimit të përgjithshëm të auditimit dhe i strategjisë së auditimit 
në një entitet të vogël nuk duhet të jetë një ushtrim kompleks ose që kërkon 
kohë. Në disa raste, të gjithë hapat mund të plotësohen duke përgatitur një 
memorandum të shkurtër në përfundim të auditimit të mëparshëm (duke 
supozuar se ai i mbulon të gjitha çështjet e nevojshme), i cili mund të përditësohet 
më vonë bazuar në diskutimet me drejtimin.
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Paragrafi  #

240.26

240.32

Kur identifi kon dhe vlerëson rreziqet e anomalisë materiale 
për shkak të mashtrimit, bazuar në presupozimin se ka 
rreziqe të mashtrimit në njohjen e të ardhurave, audituesi 
vlerëson çfarë lloji të ardhurash, transaksione të ardhurash 
apo pohime shkaktojnë këto rreziqe. Paragrafi  47 parashikon 
dokumentacionin që kërkohet kur audituesi konkludon se 
presupozimi nuk është i zbatueshëm në rrethanat e angazhimit 
dhe, përkatësisht, nuk ka identifi kuar njohjen e të ardhurave si 
një rrezik të anomalisë materiale për shkak të mashtrimit. (Ref: 
Para. A28-A30)

Pavarësisht nga vlerësimi i audituesit të rreziqeve për kapërcimin 
nga drejtimi të kontrolleve, audituesi harton dhe kryen 
procedura auditimi për të:
(a) Testuar përshtatshmërinë e regjistrimeve në ditar të 

kontabilizimeve në librin e madh dhe saktësime të tjera që 
bëhen për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare. Në hartimin 
dhe kryerjen e proçedurave të auditimit për këto teste, 
audituesi:
(i) Bën pyetje individëve të përfshirë në procesin e 

raportimit fi nanciar rreth veprimeve jo të përshtatshme 
ose të pazakonshme lidhur me përpunimin e 
regjistrimeve në ditar dhe veprime të tjera;

(ii) Zgjedh regjistrime në ditar dhe veprime të tjera të 
kaluara në fund të periudhës raportuese; dhe

(iii) Merr në konsideratë nevojën për të testuar regjistrimet 
në ditar dhe veprime të tjera gjatë gjithë periudhës. 
(Ref: Para. A41-A44)

(b) Rishikuar çmuarjet kontabël nëse janë tendencioze dhe 
vlerëson nëse rrethanat që kanë gjeneruar shtrëmbërimet, 
nëse ka të tilla, paraqesin një rrezik të anomalisë materiale 
për shkak të mashtrimit. Për të kryer këtë rishikim audituesi:
(i) Vlerëson nëse gjykimet dhe vendimet e marra nga 

drejtimi në bërjen e çmuarjeve kontabël të përfshira 
në pasqyrat fi nanciare, edhe në qoftë se ato janë 
individualisht të arsyeshme, tregojnë një tendencë të 
mundshme nga ana e drejtimit të entitetit që mund të 
paraqesë një rrezik të anomalisë materiale për shkak 
të mashtrimit. Nëse është kështu, audituesi rivlerëson 
çmuarjet kontabël të marra së bashku; dhe

(ii) Kryen rishikim retrospektiv të gjykimeve të drejtimit 
dhe të supozimeve që lidhen me çmuarjet kontabël të 
konsiderueshme të pasqyruara në pasqyrat fi nanciare të 
vitit të mëparshëm. (Ref: Para. A45-A47) 

Ekstrakti përkatës nga SNA-të
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Paragrafi  #

240.33

(c) Për transaksionet e konsiderueshme që janë jashtë rrjedhës 
normale të biznesit të entitetit, ose që duket se janë të 
pazakonshme duke patur parasysh njohjen e entitetit dhe 
të mjedisit të tij prej audituesit dhe informacionet e tjera 
të marra gjatë auditimit, audituesi vlerëson nëse logjika 
e biznesit (ose mungesa e saj) e transaksioneve sygjeron 
se ato janë kryer për t’u angazhuar në raportim fi nanciar 
mashtrues ose për të fshehur keqpërdorimin e aktiveve. 
(Ref: Para. A48)

Audituesi përcakton nëse, në mënyrë që t’u përgjigjet rreziqeve 
të identifi kuara të anashkalimit nga drejtimi të kontrolleve, ai 
duhet të kryejë procedura të tjera auditimi si shtesë të atyre 
që u referohemi në veçanti më sipër (që janë, kur ka rreziqe 
specifi ke shtesë të anashkalimit nga drejtimi të cilët nuk janë 
mbuluar si pjesë e procedurave të kryera për të trajtuar 
kërkesat e paragrafi t 32).

Ekstrakti përkatës nga SNA-të

Anashkalimet e drejtimit dhe njohja e të ardhurave mashtruese supozohet se janë rreziqe 
të mëdha (shiko Vëllimin 2, Kapitullin 10 të këtij Udhëzuesi) dhe trajtohen si të tilla. Si 
rezultat, ka disa procedura të auditimit që do të duhej të kryheshin në çdo auditim. Këto 
janë të përshkruara në ekstraktet e SNA-ve që janë cituar më lart. Disa komente shtesë 
janë dhënë në fi gurën në vijim.

Tabela 9.2-2

Procedurat që përdoren për të trajtuar shmangiet e bëra nga drejtimi

Identifi ko, zgjidh, dhe testo regjistrimet në ditar dhe rregullimet e 
tjera bazuar në:
• Njohjen dhe kuptimin e procesit të raportimit fi nanciar të 

entitetit dhe ndërtimit / zbatimit të kontrollit të brendshëm, 
dhe

• Shqyrtimin e:
-  Karakteristikave të regjistrimeve në ditar ose të 

rregullimeve të tjera mashtruese,
- Pranisë së faktorëve të rrezikut të mashtrimit që kanë të 

bëjnë me klasa të veçanta të regjistrimeve në ditar dhe 
rregullime të tjera, dhe

- Kërkesave për informacion nga individët e përfshirë në 
procesin e raportimit fi nanciar lidhur me veprimtaritë e 
papërshtatshme ose të pazakonta.

Regjistrimet 
në Ditar
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Procedurat që përdoren për të trajtuar shmangiet e bëra nga drejtimi

Rishiko çmuarjet që kanë të bëjnë me transaksione dhe teprica 
specifi ke për të identifi kuar paragjykimet e mundshme të bëra nga 
ana e drejtimit. Procedurat e mëtejshme mund të përfshijnë:

Rishqyrtimin e çmuarjeve në tërësi; • 
Kryerjen e një rishikimi në retrospektivë të gjykimeve dhe • 
supozimeve të drejtimit që lidhen me çmuarjet kontabël të 
rëndësishme të bëra në periudhën e mëparshme, dhe
Përcaktimin nëse shumat kumulative ndikojnë në anomalinë • 
materiale në pasqyrat fi nanciare.

Siguro një njohje të logjikës së biznesit për transaksionet e 
rëndësishme që janë të pazakonta, ose jashtë rrjedhës normale të 
biznesit. Kjo përfshin një vlerësim në se:

Drejtimi e vë theksin më shumë në nevojën për një trajtim të • 
veçantë kontabël sesa në logjikën ekonomike të transaksionit;
Marrëveshjet që kanë të bëjnë me transaksione të tilla janë • 
tepër komplekse; 
Drejtimi ka diskutuar për natyrën e, dhe kontabilizimin e, • 
këtyre transaksioneve, me personat e ngarkuar me qeverisjen; 
Transaksionet përfshijnë palë të lidhura të paidentifi kuara më • 
parë, ose palë që nuk kanë përmbajtjen ose forcën fi nanciare 
për të mbështetur transaksionin, pa ndihmën e entitetit që i 
nënshtrohet auditimit; 
Transaksionet që përfshijnë palë të lidhura të pa konsoliduara, • 
duke përfshirë edhe entitetet për qëllime të veçanta, janë 
shqyrtuar si duhet dhe janë aprovuar nga personat e ngarkuar 
me qeverisjen; dhe
Ka dokumentacion të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm.• 

Kryej procedurat thelbësore analitike. Konsideroni teknikat e 
auditimit me ndihmën e kompjuterit për të identifi kuar lidhjet e 
pazakonta ose të papritura të të ardhurave ose të transaksioneve.
Konfi rmo me klientët kushtet përkatëse të kontratave (kriteret 
e pranimit, lëvrimit dhe kushtet e pagesës) dhe mungesën e 
marrëveshjeve të njëanshme (e drejta për kthimin e produktit, 
shumat e rishitura të garantuara, etj.)

Çmuarjet

Transaksionet 
e Rëndësishme

Njohja e të 
Ardhurave

9.3 Reagimet ndaj Rreziqeve të Vlerësuara në Nivel Pohimi

Paragrafi  #

330.6 Audituesi duhet të përcaktojë dhe të kryejë procedura të 
mëtejshme të auditimit, të cilat për nga natyra, afatet, dhe shkalla e 
shtrirjes, janë të bazuara dhe ju përgjigjen rreziqeve të vlerësuara të 
anomalisë materiale në nivel nivel pohimi. (Ref: Para. A4-A8)

Ekstrakti përkatës nga SNA-të
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Vlerësimi i audituesit për rreziqet e identifikuara në nivel pohimi mundëson pikën e nisjes 
për:

Konsiderimin e metodës së duhur të auditimit; dhe• 

Përcaktimin dhe kryerjen e procedurave të mëtejshme të auditimit. Referoju Vëllimit • 
1, Kapitullit 10 për një përshkrim më të detajuar të procedurave të mëtejshme të 
auditimit.

Një Metodë Auditimi e Përshtatshme

Metoda e auditimit për përcaktimin dhe kryerjen e procedurave të mëtejshme të 
auditimit do të bazohet në vlerësimin e rreziqeve të identifikuara si në nivelin e pasqyrave 
financiare ashtu edhe në nivel pohimi.

Duke qenë se rreziqet e vlerësuara do të ndryshojnë midis klasave të transaksioneve, 
tepricave të llogarive, si dhe informacioneve shpjeguese materiale, edhe metoda e 
auditimit më efektive do të ndryshojë. Për shembull, mund të jetë e përshtatshme të 
testohen kontrollet mbi plotësinë e shitjeve, dhe përdorimi i procedurave thelbësore 
për pohimet e tjera. Për llogaritë e pagueshme, më e përshtatshme do të ishte zbatimi i 
një metode thelbësore për të gjitha pohimet. Çelësi është që të zhvillohen procedurat e 
auditimit që i përgjigjen në mënyrë të përshtatshme rreziqeve të identifikuara.

Figura e mëposhtme paraqet disa nga konsideratat në zhvillimin e metodës së 
përshtatshme të auditimit për një tepricë llogarie ose klasë të transaksioneve.

Figura 9.3-1

A do të jepnin të vetme testet 
thelbësore evidencën e auditimit 
të nevojshme në nivel pohimi?

A do të ishte 
më efiçente 
të sigurohej 
evidenca e 
auditimit përmes 
testeve të 
kontrolleve (siç 
është zvogëlimi 
i shtrirjes së 
procedurave 
thelbësore)?

JO PO

JO

PO
Testet e Kontrolleve

Procedurat Thelbësore

Shënim: Në entitetet më të vogla, aktivitetet e besueshme të kontrollit mund të mos 
ekzistojnë ose mund të jenë shumë të kufizuara. Në këto raste një metodë 
bazë thelbësore mund të ishte e vetmja alternative.
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Hartimi dhe Kryerja e Procedurave të Mëtejshme të Auditimit

Natyra, afatet, dhe shtrirja e procedurave të mëtejshme të auditimit janë të bazuara dhe 
ju përgjigjen rreziqeve të vlerësuara të anomalisë materiale në nivel pohim. Kjo siguron 
një lidhje të qartë ndërmjet procedurave të mëtejshme të auditimit që përdor audituesi 
dhe vlerësimit të rrezikut.

Hapi i parë është rishikimi i informacionit të marrë deri më tani, i cili do të formojë 
bazën për përcaktimin e procedurave të mëtejshme të auditimit. Kjo do të përfshinte:

• Natyrën dhe arsyetimin për rreziqet e vlerësuara (të tilla si rreziqet e biznesit 
dhe të mashtrimit) si në nivel të pasqyrave fi nanciare ashtu dhe të pohimit;

• Tepricat e llogarive, klasat e transaksioneve, ose informacionet shpjeguese që 
janë materiale për pasqyrat fi nanciare;

• Nevojën (nëse ka) për të kryer testet e kontrolleve. Kjo do të ndodhë, kur 
procedurat thelbësore të vetme nuk mund të sigurojnë evidencën e nevojshme 
të auditimit në nivel pohimi;

• Njohjen prej audituesit të mjedisit të kontrollit dhe aktiviteteve të kontrollit. 
Në veçanti, nëse ka ndonjë kontroll të brendshëm përkatës të identifi kuar i cili, 
nëse do të testohet, do të japë një përgjigje efektive ndaj rreziqeve të vlerësuara 
të anomalisë materiale për një pohim të veçantë; dhe

• Natyrën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit specifi ke që mund të kërkohen 
nga disa SNA, ose nga ligjet apo rregulloret lokale.

Bazuar në informacionin e mësipërm, audituesi mund të përcaktoje natyrën dhe shtrirjen 
e procedurave që do të kryhen. Disa çështje që kanë të bëjnë me hartimin janë trajtuar 
më poshtë:

Figura 9.3-2

Mbaj parasysh Ndikimi në Hartimin e Procedurave të Auditimit

Cila është procedura e auditimit më e përshtatshme për të trajtuar 
pohimin e veçantë? Konsideroni:
• Efektivitetin

Evidenca për plotësinë e shitjeve mund të merret më së  
miri përmes një testi të kontrolleve, ndërsa evidenca për 
të mbështetur vlerësimin e inventarit ndoshta do të merret 
nëpërmjet procedurave thelbësore; dhe

• Besueshmërinë e evidencës të siguruar
Siguro evidencë më të besueshme për një pohim. Një 
konfi rmim i llogarive të arkëtueshme për të përcaktuar 
ekzistencën mund të japë evidencë më të mirë se sa thjesht 
shqyrtimi i faturave ose kryerja e disa procedureave analitike.

Natyrën e 
Pohimit që 
Trajtohet
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Mbaj parasysh Ndikimi në Hartimin e Procedurave të Auditimit

Cilat janë arsyet themelore për vlerësimet e rrezikut?

Këtu do të përfshihet shqyrtimi i karakteristikave të fushës së 
pasqyrave fi nanciare, rreziqet e vetvetishme të identifi kuara dhe 
të vlerësuara dhe kontrollet e brendshme përkatëse. Në qoftë 
se rreziku i vlerësuar duket të jetë i ulët për shkak se kanë qenë 
hartuar dhe zbatuar kontrollet e brendshme të duhura, testet e 
kontrolleve mund të konsiderohen për të konfi rmuar rrezikun e 
vlerësuar, dhe ndoshta, për të reduktuar shkallën e procedurave 
thelbësore që përndryshe do të ishin të nevojshme.

A është më e besueshme dhe më e përshtatshme evidenca e 
auditimit që kërkohet për disa rreziqe të vlerësuara?

Objekti i procedurave ekzistuese mund të ketë nevojë të zgjerohet, 
ose disa lloje ndryshme të procedurave të auditimit mund të kenë 
nevojë të kombinohen, për të dhënë sigurinë e nevojshme.
Për shembull, për të dhënë siguri lidhur me ekzistencën e një 
elementi të inventarit me vlerë të lartë, përveç shqyrtimit të 
dokumenteve mbështetëse, mund të kryhet një inspektim fi zik. 

A bazohen procedurat e planifi kuara të auditimit në informacionet 
jo-fi nanciare të prodhuara nga sistemi i informacionit të entitetit?

Nëse është kështu, duhet të sigurohet evidencë në lidhje me 
saktësinë dhe plotësinë e tij. Për shembull, në një dhënie me qira 
të apartamenteve, vlera e të cilës rritet shpejt, numri i njësive 
me qira shumëzuar me qiranë mujore mund të përdoret për ta 
krahasuar me të ardhurat totale. Nëse është kështu, do të ishte 
e rëndësishme të sigurohemi se numri i njësive me qira është 
faktik dhe se qiratë mujore rakordojnë me kontratat e qirasë të 
nënshkruara.

A do të ishte efi kase kryerja e një testi të kontrollit njëkohësisht 
me një test të detajeve mbi të njëjtin transaksion?

Për shembull, nëse një faturë ka qënë ekzaminuar për evidencën 
e aprovimit (testet e kontrolleve), ajo gjithashtu mund të 
shqyrtohet në të njëjtën kohë për të mbështetur aspekte të tjera të 
transaksionit (testet e detajeve).

Arsyet për 
Rrezikun e 
Vlerësuar

Niveli i 
Vlerësuar i 
Rrezikut

Burimet e 
Informacionit 
të Përdorura

Mundësia për 
Teste me Dy 
Qëllime

Përdorimi i Pohimeve në Zgjedhjen e Popullatës për t’u Testuar

Kur harton një procedurë, audituesi do të vlerësojë me kujdes natyrën e pohimit për të 
cilin po merret evidenca. Kjo do të përcaktojë llojin e evidencës që do të shqyrtohet, 
natyrën e procedurës dhe popullatën nga e cila do të zgjidhet kampioni.

Për shembull, evidenca për pohimin ekzistencës do të merret nga zgjedhja e 
elementeve që tashmë janë përfshirë në një vlerë të pasqyrës fi nanciare. Përzgjedhja 
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për konfi rmim e tepricave të llogarive të arkëtueshme do të japë evidencë auditimi që 
tepricat e llogarive të arkëtueshme ekzistojnë. Megjithatë, zgjedhja e elementeve që janë 
të përfshira në një vlerë të pasqyrës fi nanciare nuk do të japë asnjë evidencë në lidhje me 
pohimin e plotësisë.

Për plotësinë, elementët do të zgjidheshin nga evidenca që tregon se një element duhet 
të përfshihet në vlerën përkatëse të pasqyrës fi nanciare. Për të përcaktuar nëse shitjet 
janë të plota (që do të thotë se nuk ka shitje të paregjistruara), zgjedhja e urdhrave të 
ngarkesës dhe rakordimi i tyre me faturat e shitjeve (subjekt i plotësisë së urdhrave të 
ngarkesave) do të japë evidencë për shitjet që nuk janë përfshirë.

Afati i Procedurave

Afati ka të bëjë me kohën kur procedurat e auditimit janë kryer, ose periudhën apo 
datën të cilës i përket evidenca e auditimit.

Përpara ose në Fund të Periudhës?

Në shumicën e rasteve (sidomos në entitetet e vogla), procedurat e auditimit do të 
kryhen në fund periudhës dhe më vonë. Përveç kësaj, sa më të larta të jenë rreziqet e 
anomalisë materiale, aq më shumë gjasa ka që procedurat thelbësore të kryhen më afër, 
ose pas, fundit të periudhës.

Në disa situata, mund të ketë disa avantazhe për kryerjen e procedurave të auditimit 
para fundit të periudhës. Një veprim i tillë:

Ndihmon për të identifi kuar çështjet e rëndësishme në një fazë të hershme. Kjo jep • 
kohë për çështjet që do të trajtohen dhe për procedurat e tjera të auditimit që do 
të kryhen;

Balancon punën e fi rmës së auditimit duke zhvendosur disa procedura të sezonit të • 
ngarkuar në një periudhë kur ka më shumë kohë;

Balancon ngarkesën e klientit duke reduktuar kohën që kërkohet pas fundit të • 
periudhës për t’iu përgjigjur kërkesave të auditimit dhe për të siguruar evidencën 
dhe tabelat e kërkuara, dhe

Ndihmon në kryerjen e procedurave në mënyrë të paparalajmëruar ose në afate të • 
paparashikueshme.

Tabela e mëposhtme përshkruan faktorët që duhen mbajtur parassysh kur përcaktohet 
nëse duhet të kryhen procedurat në një datë të ndërmjetme.
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Tabela 9.3-3

Faktorët që duhen mbajtur parasysh

Sa i fortë është mjedisi i përgjithshëm kontrollit? Numërimi i 
inventarit në një datë të ndërmjetme dhe përditësimi më pas i 
numërimit me lëvizjet (brenda dhe jashtë), nuk ka gjasa të jetë i 
mjaftueshëm nëse mjedisi i kontrollit është i dobët.

Sa janë marrë parasysh kontrollet specifi ke mbi tepricat e llogarive 
ose klasat e transaksioneve?

A është disponibël evidenca e kërkuar për të kryer testin? Dosjet 
elektronike mund të mbishkruhen më pas, ose procedurat që duhet 
të vëzhgohen mund të ndodhin vetëm në momente të caktuara 
kohe.

A do të trajtonte një procedurë e kryer para fundit të periudhës 
natyrën dhe përmbajtjen e rrezikut të përfshirë?

A do të trajtonte një procedurë e kryer në një datë të ndërmjetme 
periudhën ose datën të cilës i përket evidenca e auditimit?

Sa evidencë shtesë do të kërkohet për periudhën e mbetur 
ndërmjet datës së procedurës dhe fundit të periudhës?

Procedurat e 
Auditimit të 
Kryera Para 
Fundit të 
Periudhës

Vëllimi 1, Kapitulli 10.5 jep informacion të mëtejshëm mbi afatet e testeve të kontrollit.

Pas fundit të periudhës

Disa procedura të auditimit mund të kryhen vetëm në ose pas fundit të periudhës. Kjo 
do të përfshijë procedurat e ndarjes së periudhave (ku ka një mbështetje minimale në 
kontrollet e brendshme), rregullimet në fund të periudhës dhe ngarjet e mëvonshme.
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10. Procedurat e Mëtejshme të Auditimit

Përmbajtja e kapitullit

Karakteristikat dhe përdorimi i procedurave të 
mëtejshme të auditimit. 330, 505, 520

SNA-të përkatëse

Figura 10.0-1

Procedurat e Mëtejshme 
të Auditimit

Procedurat 
thelbësore

Testet e 
kontrolleve

Testet e 
detajeve

Procedurat 
analitike 

thelbësore

Paragrafi #

330.4 Për qëllime të kësaj SNA-je përkufizimet në vijim kanë këto 
kuptime:
(a) Procedura thelbësore – Një procedurë auditimi e 

përcaktuar për të zbuluar anomalitë materiale në nivel 
pohimi. Procedurat thelbësore përfshijnë:
(i) Testet e detajeve (të klasave të transaksioneve, tepricave 

të llogarive, dhe të shënimeve shpjeguese); dhe
(ii) Procedurat analitike thelbësore.

(b) Testet e kontrolleve – Një procedurë auditimi e përcaktuar 
për të vlerësuar efektivitetin e funksionimit të kontrolleve 
për parandalimin, identifikimin dhe korrigjimin e anomalive 
materiale në nivel pohimi.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të 
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10.1 Vështrim i Përgjithshëm

Ky kapitull trajton karakteristikat dhe përdorimin e procedurave të mëtejshme të 
auditimit të përcaktuara në përgjigje të rreziqeve të vlerësuara në nivel pohimi.

Procedurat Thelbësore

Procedurat thelbësore kryhen nga audituesi për të:

Mbledhur evidencë në lidhje me pohimet (P, E, S, V) që kanë të bëjnë me tepricat e • 
llogarive dhe klasat e transkasioneve; dhe

Zbuluar anomalitë materiale.• 

Procedurat thelbësore më tipike janë përzgjedhja e një teprice llogarie ose kampioni 
përfaqësues transaksionesh për të:

Verifi kuar saktësinë duke rillogaritur shumat e regjistruara;• 

Konfi rmuar ekzistencën e tepricave të llogarive (llogarive të arkëtueshme, llogarive • 
bankare, investimeve, etj.)

Siguruar që transaksionet janë regjistruar në periudhën e duhur (testet e cut-off);• 

Krahasuar shumat ndërmjet periudhave ose me pritshmëritë (procedurat analitike);• 

Shqyrtuar dokumentacionin mbështetës (siç janë faturat ose kontratat e shitjeve);• 

Vëzhguar ekzistencën fi zike të aktiveve të regjistruara (inventari fi zik); dhe• 

Rishikuar mjaftueshmërinë e provizioneve të llogaritura për rënie në vlerë (llogaritë • 
e dyshimta dhe inventari i dalë jashtë përdorimit/vjetëruar).

Testet e Kontrolleve

Testet e kontrolleve kryhen nga audituesi për të mbledhur evidencë lidhur me 
efektivitetin e përdorimit të procedurave të kontrollit të brendshëm të cilat:

Kanë si objektiv pohime të caktuara për të cilat audituesi ka planifi kuar të • 
mbështetet në kontrolle; dhe 

Parandalojnë ose zbulojnë/korrigjojnë gabimet materiale ose mashtrimet.• 

Testet e kontrolleve më tipike janë përzgjedhja e një kampioni përfaqësues 
transaksionesh ose dokumentacioni mbështetës për të:

Vëzhguar funksionimin e një procedure kontrolli të brendshëm gjatë procesit të • 
kryerjes;

Shqyrtuar evidencën që dokumenton kryerjen e procedurës së kontrollit të • 
brendshëm;

Marrë informacion sesi dhe kur është kryer procedura; dhe • 

Rikryer një procedurë kontrolli (si për shembull në rastin kur sistemi i informacionit • 
është i kompjuterizuar).

Evidencë mbi funksionimin e kontrollit mund të merret edhe duke përdorur teknikat e 
auditimit me ndihmën e kompjuterit (TANK).
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10.2 Procedurat Thelbësore

Paragrafi  #

330.18

330.19

330.20

330.21

330.22

330.23

Pavarësisht nga rreziqet e vlerësuara të anomalisë materiale, 
audituesi duhet të përcaktojë dhe të kryejë procedurat 
thelbësore për çdo klasë materiale të transaksioneve, tepricave 
të llogarive dhe të shënimeve shpjeguese. (Ref: Para. A42-A47)

Audituesi duhet të ketë parasysh faktin nëse procedurat e 
konfi rmimeve me të tretët duhet të kryhen si procedura 
thelbësore. (Ref: Para. A48-A51)

Në lidhje me procesin e mbylljes së pasqyrave fi nanciare, 
procedurat thelbësore të auditimit duhet të përfshijnë:
(a) Rakordimin e pasqyrave fi nanciare me të dhënat e 

regjistrave të kontabilitetit; dhe
(b) Ekzaminimin e regjistrimeve materiale në ditar dhe të 

veprimeve rregulluese të  tjera, të bëra gjatë përgatitjes së 
pasqyrave fi nanciare. (Ref: Para. A52)

Nëse audituesi ka përcaktuar se një rrezik i vlerësuar i anomalisë 
materiale në nivel pohimi është një rrezik i konsiderueshëm, ai 
duhet të kryejë ato procedura thelbësore të cilat i përgjigjen 
posaçërisht atij rreziku. Kur përgjigjja ndaj një rreziku të 
rëndësishëm konsiston vetëm në procedura thelbësore, 
atëherë këto procedura duhet të përfshijnë brenda tyre testet e 
detajeve. (Ref: Para. A53)

Nëse procedurat thelbësore janë kryer në një datë të 
ndërmjetme, audituesi duhet të mbulojë periudhën e mbetur 
duke kryer:
(a) procedura thelbësore, të kombinuara me testet e 

kontrolleve për periudhën e ndërmjetme; ose 
(b) në qoftë se audituesi gjykon se është e mjaftueshme, vetëm 

procedurat e mëtejshme thelbësore,
të cilat japin një bazë të arsyeshme për shtrirjen e konkluzioneve 
të auditimit nga data e ndërmjetme deri në fund të periudhës. 
(Ref: Para. A54-A57)

Nëse në një datë të ndërmjetme janë zbuluar anomali, të cilat 
audituesi nuk i ka parashikuar gjatë vlerësimit të rreziqeve 
të anomalisë materiale, ky i fundit duhet të vlerësojë nëse ka 
nevojë të modifi kohet vlerësimi i rrezikut si dhe natyra, afatet 
ose shtrirja e planifi kuar e procedurave thelbësore që mbulojnë 
periudhën e mbetur (Ref: Para. A58)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Procedurat thelbësore përcaktohen nga audituesi për të zbuluar anomalitë materiale në 
nivel pohimi. Ka dy lloje procedurash thelbësore, siç paraqiten më poshtë:

Tabela 10.2-1

Procedura Përshkrimi

Përshkrimi

Janë procedura që përdoren për të mbledhur evidencë për të 
vërtetuar një shumë në pasqyrat fi nanciare. Këto procedura 
përdoren për të siguruar evidencë auditimi në lidhje me pohimet 
siç janë ekzistenca, saktësia, dhe vlerësimi.

Janë procedura që përdoren për të vërtetuar një shumë në 
pasqyrat fi nanciare, dhe që kanë për bazë marrëdhëniet e 
mundshme ndërmjet të dhënave fi nanciare dhe jofi nanciare. Këto 
procedura zbatohen kryesisht për volume të mëdha transaksionesh 
të cilat mund të parashikohen nga periudha në periudhë.

Kjo kërkohet pavarësisht rreziqeve të vlerësuara të anomalisë 
materiale.

Këtu do të përfshihet çdo procedurë specifi ke e kërkuar për të 
qenë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit apo 
kërkesat vendase. Një përmbledhje procedurash të tilla jepet në 
Vëllimin 1, Kapitujt 11 deri 15. Procedurat e kërkuara përfshijnë:

Kontrollin e regjistrimeve materiale kontabël dhe të • 
rregullimeve të tjera të bëra gjatë përgatitjes së pasqyrave 
fi nanciare;
Trajtimin e anashkalimeve nga ana e drejtimit (referoju Vëllimit • 
1, Kapitulli 9.2); dhe
Përputhjen e pasqyrave fi nanciare me regjistrimet përkatëse • 
kontabël.

Përcakto nevojën për marrjen e konfi rmimeve nga palë të treta 
në lidhje me pohimet që kanë të bëjnë me tepricat e llogarive dhe 
elementët e tyre (tepricat e llogarive bankare, investimeve, llogarive 
të arkëtueshme, etj.) ose për çështje të tjera siç mund të jenë:

Kushtet e marrëveshjeve dhe kontratave;• 
Transaksionet ndërmjet një entiteti dhe palëve të tjera; dhe• 
Evidencë lidhur me mungesën e rrethanave të caktuara (një • 

Testet e 
Detajeve

Procedurat 
Analitike 
Thelbësore 

Çdo Tepricë 
Llogarie, 
Klasë Transa-
ksionesh, 
dhe Shënim 
Shpjegues

Procedurat 
e Domos-
doshme të 
Auditimit

Nevojën për 
Procedura 
Konfi rmimi 
nga Palët e 
Treta

Testet e Detajeve

Kur përcaktohen procedurat thelbësore në përgjigje të rreziqeve të vlerësuara, audituesi 
duhet të ketë parasysh një tërësi çështjesh, të cilat paraqiten në vijim:

Çështjet 
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Përshkrimi

Rreziqet e 
Rëndësishme

Koha e 
Kryerjes

Çështjet 

rrethanë e tillë mund të jetë fakti që “nuk ka marrëveshje 
anësore” në një kontratë shitje).

Referoju gjithashtu diskutimit më poshtë në lidhje me konfi rmimet 
nga palët e treta.

Përcakto dhe kryej procedurat thelbësore (testet e detajeve) që 
i përgjigjen rreziqeve të identifi kuara dhe arrij nivelin e lartë që 
kërkohet për sigurinë e auditimit. 

Nëse procedurat kryhen përpara fundit të periudhës, për periudhën 
e mbetur duhen kryer procedura thelbësore, të kombinuara me 
testet e kontrolleve ose procedura thelbësore të mëtejshme të 
cilat japin një bazë të arsyeshme për shtrirjen e konkluzioneve të 
auditimit nga data e ndërmjetme deri në fundin e periudhës. Nëse 
në datën e ndërmjetme identifi kohen anomali të papritura, atëherë 
është e nevojshme që të modifi kohen procedurat e planifi kuara për 
periudhën e mbetur.  

Për të përcaktuar se cilat procedura thelbësore janë më të përshtatshme për t’iu 
përgjigjur rreziqeve të vlerësuara, audituesi mund të kryejë:

Vetëm testet e detajeve; ose• 

Në rastin kur nuk ka një rrezik të rëndësishëm të anomalisë materiale, vetëm • 
procedurat analitike thelbësore; ose

Një kombinim të testeve të detajeve dhe të procedurave analitike thelbësore.• 

Kur kryhen procedura analitike thelbësore, audituesit i kërkohet që të vlerësojë 
besueshmërinë e të dhënave mbi bazën e të cilave është përcaktuar pritshmëria e tij për 
shumat e regjistruara ose raportet (si p.sh. të dhënat jofi nanciare).

Kryerja e Procedurave Thelbësore në një Datë të Ndërmjetme

Kur procedurat thelbësore kryhen në një datë të ndërmjetme, për të mbuluar periudhën 
e mbetur, audituesi duhet të kryejë procedura thelbësore të mëtejshme, ose procedura 
thelbësore të kombinuara me testet e detajeve. Kjo mundëson një bazë të arsyeshme për 
shtrirjen e konkluzioneve të auditimit nga data e ndërmjetme deri në fundin e periudhës, 
si dhe për të pakësuar rrezikun që anomalitë që ekzistojnë në fund të periudhës nuk janë 
zbuluar. Megjithatë, nëse procedurat thelbësore nuk mjaftojnë, atëherë duhen bërë edhe 
teste të kontrolleve përkatëse.

Procedurat për Periudhën ndërmjet Datës së Ndërmjetme dhe Fundit të Periudhës   

Kur procedurat kryhen në një datë të ndërmjetme:
Krahaso informacionin në fund të periudhës me informacionin krahasues në datën e • 
ndërmjetme;

Identifi ko shumat që duken të pazakonta. Këto shuma duhen shqyrtuar duke kryer • 
procedura thelbësore analitike të mëtejshme ose teste të detajeve për periudhën e 
ndërmjetme.
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Kur janë planifi kuar procedura thelbësore analitike, kij parasysh nëse tepricat • 
në fund të periudhës të klasave të veçanta të transaksioneve ose të tepricave të 
llogarive janë në mënyrë të arsyeshme të parashikueshme përsa i përket shumës, 
rëndësisë relative dhe përmbajtjes; dhe

Merr në konsideratë procedurat që zbaton shoqëria për të analizuar dhe për të • 
rregulluar klasat e transaksioneve ose tepricat e llogarive në datën e ndërmjetme, 
dhe për të percaktuar që regjistrimet kontabël janë bërë në periudhën e duhur (cut-
off).

Procedurat thelbësore në lidhje me periudhën e mbetur varen nga fakti nëse audituesi ka 
kryer testet e detajeve.

Përdorimi i Procedurave Thelbësore të Kryera në Periudhat e Mëparshme

Përdorimi i evidencës së auditimit të marrë nga procedurat thelbësore të kryera në 
periudhat e mëparshme mund të jetë i dobishëm gjatë planifi kimit të auditimit, por 
zakonisht ai mundëson pak ose aspak evidencë auditimi për periudhën aktuale (vetëm 
nëse ka vazhdimësi me vitin aktual siç mund të jetë rasti i vlerës së kostos së aktiveve 
afatgjata ose detajet e kontratave).

10.3 Konfi rmimet nga të Tretët

Paragrafi  #

Paragrafi  #

505.5

505.7

Qëllimi i audituesit, kur përdor procedurat e konfi rmimit 
nga të tretët, është që të përcaktojë dhe të kryejë 
procedura të tilla që të përftojë evidencë auditimi të 
përshtatshme dhe të besueshme.

Kur përdoren procedurat e konfi rmimit nga të tretët, audituesi 
duhet të ketë nën kontroll kërkesat për konfi rmim nga të 
tretët, duke përfshirë:
a) Përcaktimin e informacionit që duhet të konfi rmohet apo 

kërkohet; (Ref: Para. A1)
b) Përzgjedhjen e palës së duhur që do t’i kërkohet të 

konfi rmojë; (Ref:. Para. A2)
c) Hartimin e kërkesës për konfi rmim, duke përfshirë 

përcaktimin nëse kërkesa është bërë në adresën e duhur 
dhe nëse ajo përmban adresën e audituesit tek i cili duhet 
të dërgohet përgjigjja; dhe (Ref: Para. A3-A6)

d) Dërgimin e kërkesave për konfi rmim, përfshirë, sipas rastit, 
edhe ndjekjen e tyre deri në marrjen e përgjigjes nga pala 
konfi rmuese. (Ref: Para. A7)

Objektivi(at) e SNA-së

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

505.8

505.9

505.10

505.11

505.12

505.13

Në qoftë se drejtimi refuzon të lejojë audituesin për të dërguar 
kërkesat e konfi rmimit, atëhere audituesi duhet:
a) Të hetojë për arsyet e refuzimit nga ana e drejtimit, 

dhe të kërkojë evidencë auditimi për vlefshmërinë dhe 
arsyeshmërinë e ketyre arsyeve; (Ref: Para. A8)

b) Të vlerësojë impaktin e refuzimit të drejtimit në vlerësimin 
nga ana e audituesit të rreziqeve përkatëse të anomalive 
materiale, duke përfshirë rrezikun e mashtrimit, si dhe 
natyrën, afatin dhe shtrirjen e procedurave të tjera të 
auditimit; dhe (Ref: Para. A9)

c) Të kryejë procedura alternative auditimi për të marrë 
evidencë auditimi të rëndësishme dhe të besueshme. (Ref: 
Para. A10)

Nëse audituesi konkludon që refuzimi i drejtimit për ta lejuar 
që të dërgojë një kërkesë konfi rmimi është i paarsyeshëm, 
ose audituesi është i paaftë që të përftojë evidencë auditimi të 
përshtatshme dhe të besueshme nga procedurat alternative 
të auditimit, atëhere ai duhet të komunikojë me personat e 
ngarkuar me qeverisjen në përputhje me SNA 260. Gjithashtu, 
audituesi përcakton pasojat që ka kjo në auditim dhe opinionin 
e tij në përputhje me SNA 705.

Nëse audituesi identifi kon faktorë që ngjallin dyshime në lidhje 
me besueshmërinë e përgjigjes ndaj një kërkese konfi rmimi, ai 
duhet të marrë evidencë të mëtejshme auditimi për t’i dhënë 
përgjigje këtyre dyshimeve. (Ref: Para. A11-A16)

Nëse audituesi konstaton se një përgjigje ndaj një kërkese 
konfi rmimi nuk është e besueshme, ai duhet të vlerësojë 
pasojat që ka kjo në vlerësimin e rreziqeve përkatëse të 
anomalive materiale, duke përfshirë rrezikun e mashtrimit, 
si dhe natyrën, afatin dhe shtrirjen e procedurave të tjera 
përkatëse të auditimit. (Ref: Para. A17)

Për çdo mospërgjigje, audituesi do të kryejë procedura 
alternative auditimi për të marrë evidencë auditimi të 
përshtatshme dhe të besueshme. (Ref: Para. A18-A19)

Nëse audituesi ka përcaktuar se është e nevojshme një përgjigje 
pozitive ndaj një kërkese konfi rmimi nga të tretët që të 
sigurojë evidencë auditimi të mjaftueshme e të përshtatshme, 
atëhere procedurat alternative të auditimit nuk do të ishin të 
domosdoshme. Nëse audituesi nuk ka marrë një konfi rmim të 

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

505.14

505.15

505.16

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

tillë, ai duhet të përcaktojë pasojat që ka kjo në auditim dhe në 
opinionin e tij në përputhje me SNA 705. (Ref: Para. A20)

Audituesi duhet të hetojë përjashtimet për të përcaktuar nëse 
ato janë apo jo tregues të anomalive. (Ref: Para. A21-A22)

Konfi rmimet negative sigurojnë një evidencë auditimi më pak 
bindëse sesa konfi rmimet pozitive. Prandaj, audituesi nuk 
duhet të përdorë konfi rmimet negative si procedurë të vetme 
thelbësore auditimi në trajtimin e një rreziku të vlerësuar të 
anomalive materiale në nivel pohimi, nëse nuk plotësohen të 
gjitha sa më poshtë vijon: (Ref: Para. A23)
a) Audituesi ka vlerësuar rrezikun e anomalive materiale të 

ulët dhe ka marrë evidencë auditimi të mjaftueshme e të 
përshtatshme në lidhje me efektivitetin e kontrolleve që 
kanë të bëjnë me pohimin;

b) Popullsia e zërave, që i nënshtrohet procedurave të 
konfi rmimit negativ, përbëhet nga një numër i madh 
tepricash të vogla dhe homogjene llogarish, transaksionesh 
ose rrethanash;

c) Pritet që përqindja e përjashtimeve të jetë e ulët; dhe
d) Audituesi nuk është në dijeni të rrethanave ose kushteve 

që do të bënin që pala marrëse e kërkesës për konfi rmim 
negativ ta shpërfi llte atë.

Audituesi do të vlerësojë nëse rezultatet e procedurave 
të konfi rmimit nga të tretët sigurojnë evidencë auditimi të 
përshtatshme dhe të besueshme, apo nëse është e nevojshme 
të merret evidencë auditimi e mëtejshme. (Ref: Para. A24-A25)

Konfi rmimet nga të tretët përdoren shpesh herë për tepricat e llogarive (zakonisht 
aktivet) dhe përbërësit e tyre, por nuk duhet të kufi zohen vetëm në këto elementë. 
Konfi rmimet nga të tretët përdoren shpesh për të siguruar evidencë auditimi në lidhje 
me plotësinë e një detyrimi dhe ekzistencën e një aktivi. Konfi rmimet nga të tretët mund 
të sigurojnë gjithashtu evidencë auditimi nëse shuma është regjistruar me saktësi në 
regjistrimet kontabël (saktësia) dhe në periudhën e duhur (cut-off). Konfi rmimet janë 
më pak të përshtatshme në trajtimin e çështjeve të vlerësimit siç janë arkëtueshmëria e 
llogarive të arkëtueshme ose vjetërimi i inventarit gjendje.

Situata tipike kur procedurat e konfi rmimit nga të tretët japin evidencë auditimi të 
përshtatshme përfshijnë:

Tepricat e llogarive bankare dhe informacioni tjetër në lidhje me marrëdhëniet me • 
bankat;
Tepricat dhe kushtet e llogarive të arkëtueshme;• 
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Inventarët e mbajtur nga palë të treta në magazina të veçanta për përpunim të • 
mëtejshëm ose për magazinim të përkohshëm;
Tituj pronësie të mbajtur nga avokatët ose nga fi nancierët për ruajtje të sigurt ose si • 
garanci;
Investimet e mbajtura nga palët e treta për ruajtje të sigurt, ose të blera nga agjentët • 
e bursave por që nuk janë dërguar në datën e bilancit;
Shumat që ju detyrohen huadhënësve, përfshirë kushtet përkatëse të ripagesës dhe • 
klauzolat kufi zuese; dhe
Tepricat dhe kushtet e llogarive të pagueshme.• 

Çështjet që audituesi duhet të ketë parasysh janë paraqitur më poshtë:

Tabela 10.3-1

Çështjet Përshkrimi

A është e mundur të sigurohet evidencë auditimi për çështje të 
tjera të rëndësishme në të njëjtën kohë (siç mund të jenë kushtet e 
kontratave, etj.)

Përgjigjet do të jenë më të besueshme nëse sigurohen nga një 
person i cili ka njohuri për çështjen në fjalë.

Merr në konsideratë besueshmërinë e evidencës së marrë nëse 
mund të ndodhë që pala konfi rmuese:

Të mos e pranojë përgjegjësinë;• 
Ta konsiderojë përgjigjen si shumë të kushtueshme ose si • 
humbje kohe;
Të jetë e shqetësuar për detyrimet ligjore të mundshme;• 
Të kontabilizojë transaksionet në një monedhë tjetër; ose• 
Të mos e konsiderojë kërkesën për konfi rmim si të • 
rëndësishme.

Merr në konsideratë besueshmërinë e evidencës së marrë nëse 
pala konfi rmuese është një palë e lidhur. Në situata të tilla, duhet 
patur parasysh:

Të konfi rmohen detaje shtesë lidhur me çështjen në fjalë, siç • 
janë kushtet e kontratave të shitjes, përfshirë datat, ndonjë e 
drejtë për kthim, kushtet e dërgimit të mallit/shërbimit; dhe
Të plotësohet konfi rmimi me pyetje ndaj personelit që • 
nuk punon në fi nancë lidhur me çështjen në fjalë, siç janë 
ndryshimet në marrëveshjet e shitjeve dhe kushtet e dërgimit.

Testet 
Dyqëllimore

Njohuritë 
që Pala 
Konfi rmuese 
ka në lidhje me 
Çështjen në 
Fjalë

Aftësinë/
Gatishmërinë 
e Palës 
Konfi rmuese 
për t’u 
Përgjigjur

Objektivitetin 
e Palës 
Konfi rmuese
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Evidenca e auditimit konsiderohet përgjithësisht më e besueshme kur ajo merret nga 
burime të pavarura nga shoqëria. Për këtë arsye, përgjigjet ndaj kërkesavë për konfi rmim 
të marra direkt nga palë të treta të palidhura mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të 
anomalisë materiale për një pohim të caktuar në një nivel të ulët të pranueshëm. 

Kërkesat sa i takon konfi rmimeve mund të përmblidhen si më poshtë:

Tabela 10.3-2

Çështjet Përshkrimi

Këtu përfshihet:
Të kihet parasysh informacioni që duhet konfi rmuar ose që • 
kërkohet;
Të përzgjidhet pala konfi rmuese e duhur;• 
Të vlerësohen arsyet e refuzimit nga ana e drejtimit për të • 
lejuar dërgimin e konfi rmimeve. Këtu përfshihet ndikimi që 
mund të ketë ky fakt në rreziqet e vlerësuara, mundësinë e 
mashtrimit, dhe çfarë procedurash auditimi të mëtejshme 
duhet të kryhen në një situatë të tillë;
Hartimi i kërkesave për konfi rmim;• 
Përcaktimi nëse kërkesat janë adresuar saktë dhe nëse • 
përmbajnë informacionin e duhur që përgjigjet të dërgohen 
direkt tek audituesi; dhe
Dërgimi i kërkesave tek pala konfi rmuese, dhe sipas rastit, • 
përfshirë dhe procesin e ndjekjes së tyre deri në marrjen e 
përgjigjes.

Nëse ka fakte që çojnë në lindjen e dyshimeve lidhur me 
besueshmërinë e përgjigjes:

Të sigurohet evidencë auditimi shtesë për të zgjidhur ose për • 
të konfi rmuar dyshimet;
Të merret parasysh ekzistenca e mashtrimit dhe efektet e tjera • 
në rreziqet e vlerësuara; dhe
Të investigohen përjashtimet për të përcaktuar nëse ato • 
përbëjnë tregues për ekzistencën e anomalive.

Të kryhen procedura auditimi alternative (nëse është e mundur) 
për të siguruar evidencë auditimi të përshtatshme dhe të 
besueshme.

A u arrit të sigurohej nëpërmjet procedurave të konfi rmimit nga të 
tretët evidencë auditimi e përshtatshme dhe e besueshme?

Të Kontrollohet 
Procesi i 
Konfi rmimit

A janë Përgjigjet 
të Besueshme?

Rasti kur nuk 
Merret Përgjigje

Të Vlerësohen 
Rezultatet e 
Përgjithshme
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10.4 Procedurat Analitike Thelbësore

Paragrafi  #

520.5 Kur përcakton dhe kryen procedura analitike thelbësore, 
më vete ose në kombinim me testet e detajeve, si pjesë e 
procedurave thelbësore në përputhje me SNA 330, audituesi 
duhet: (Ref: Para. A4- A5)
(a) Të përcaktojë nëse një procedurë analitike thelbësore e 

caktuar është e përshtatshme për pohimet përkatëse duke 
marrë në konsideratë rreziqet e vlerësuara të anomalisë 
materiale dhe testet e detajeve, nëse ka, për këto pohime; 
(Ref para. A6-A11) 

(b) Të vlerësojë besueshmërinë e të dhënave mbi të cilat është 
bazuar pritshmëria e audituesit për shumat e regjistruara 
ose raportet, duke marrë në konsideratë burimin, 
krahasueshmërinë, natyrën dhe përkatësinë e informacionit 
të disponueshëm si edhe kontrollet mbi përgatitjen e tij; 
(Ref: Para. A12-A14)

(c) Të bëjë një përllogaritje të pritshme mbi shumat e 
regjistruara ose raportet dhe të vlerësojë nëse kjo 
përllogaritje e pritshme është në atë nivel saktësie të 
mjaftueshme për të identifi kuar një anomali e cila, më vete 
apo së bashku me anomali të tjera, mund të shkaktonte 
anomali materiale në pasqyrat fi nanciare; (Ref: Para. A15) 

(d) Të përcaktojë vlerën e diferencës ndërmjet shumave të 
regjistruara dhe vlerave të pritshme, që është e pranueshme 
dhe që nuk kërkon investigime të mëtejshme si ato të 
kërkuara nga paragrafi  7. (Ref: Para. A16)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

Procedurat analitike thelbësore përfshijnë krahasimin e shumave ose të raporteve në 
pasqyrat fi nanciare me pritshmëritë e përllogaritura në bazë të informacionit të siguruar 
nga njohja e shoqërisë, dhe evidenca e auditimit.

Nëse rreziqet e vetvetishme janë të ulëta për një klasë transaksionesh, vetë procedurat 
analitike thelbësore mund të japin evidencën e nevojshme të auditimit. Megjithatë, nëse 
rreziku i vlerësuar është i ulët për arësye të kontrolleve të brendshme, audituesi  mund 
të kryejë gjithashtu testet e këtyre kontrolleve. Për pasojë, për rreziqet e rëndësishme 
të identifi kuara, do të përdoren gjithmonë procedurat analitike në kombinim me testet e 
tjera thelbësore ose testet e kontrolleve.

Për të përdorur një procedurë analitike si procedurë thelbësore, audituesi duhet 
ta përcaktojë procedurën analitike në mënyrë të tillë që ajo të pakësoje rrezikun e 
moszbulimit të anomalisë materiale lidhur me pohimin në fjalë në një nivel të ulët të 
pranueshëm. Kjo nënkupton që pritshmëria lidhur me se sa duhet të jetë shuma e 
regjistruar, është mjaftueshmërisht e saktë në mënyrë që të mundësohet identifi kimi i 
ekzistencës së një anomalie materiale, si më vete ashtu edhe së bashku me anomali të 
tjera.



146

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

ÇËSHTJE PËR T’U PATUR NË VËMENDJE

Për qëllime të planifi kimit të auditimit, procedurat analitike thelbësore mund të 
grupohen në tre nivele të dallueshme bazuar në nivelin e sigurisë së marrë. Këto 
nivele përshkruhen më poshtë.

Efekti në Zvogëlimin 
e Rrezikut të 
Auditimit Përshkrimi

Procedura mendohet të jetë burimi kryesor i evidencës në 
lidhje me një pohim në nivel pasqyre fi nanciare. Ajo vërteton 
në mënyrë “efektive” shumën e regjistruar. Megjithatë, nëse 
rreziku që ka të bëjë me pohimin është i konsiderueshëm, 
atëherë ajo duhet të plotësohet me procedura të tjera të 
përshtatshme. 

Procedura synon të konfi rmojë evidencën e siguruar nga 
procedura të tjera. Në këtë rast merret një nivel mesatar 
sigurie.

Procedura të tilla, siç është krahasimi i një shume në 
periudhën aktuale me atë të një periudhe të mëparshme, janë 
të dobishme por ato sigurojnë një nivel sigurie të kufi zuar.

Shumë Efektive 
(Nivel i Ulët Rreziku që 
Shuma e Regjistruar të 
Përmbajë Anomali)

Mesatarisht Efektive

E kufi zuar

Tabela 10.4-1

Teknikat

Ka disa teknika të mundshme që mund të përdoren për të kryer procedurat analitike. 
Objektivi është që të zgjidhet teknika më e përshtatshme për të siguruar nivelet e 
synuara të sigurisë dhe të saktësisë. Teknikat përfshijnë:

Analiza e raporteve;• 

Analiza e prirjeve;• 

Analiza e pikës kritike;• 

Analiza e modeleve;• 

Analiza e regresionit.• 

Secila nga teknikat ka anët e saj të forta dhe të dobëta që audituesi duhet t’i ketë 
parasysh kur harton procedurat analitike. Një teknikë komplekse siç është analiza e 
regresionit mund të japë konkluzione statistikore të besueshme lidhur me një shumë 
të regjistruar. Megjithatë, një teknikë e thjeshtë siç është shumëzimi i numrit të 
apartamenteve me normat e miratuara të qirasë (për qira) dhe rregullimi i rezultatit 
me vendet e lira aktuale mund të japë një vlerësim të besueshëm dhe të saktë të të 
ardhurave nga qiraja.
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Tabela 10.4-2

Faktorë për t’u Marrë në Konsideratë

Pyetje për t’u Trajtuar

Përshtatshmëria e procedurës për një pohim të caktuar.

Besueshmëria e të dhënave (të brendshme ose të jashtme) mbi 
bazën e të cilave është përllogaritur pritshmëria e shumave të 
regjistruara ose e raporteve. Këtu kërkohet kryerja e testeve të 
saktësisë, të ekzistencës, dhe të plotësisë lidhur me informacionin 
e marrë për bazë si p.sh. testet e kontrolleve ose kryerja e 
procedurave të tjera specifi ke të auditimit, duke përfshirë 
mundësisht përdorimin e teknikave të auditimit me ndihmën e 
kompjuterit (TANK).

Nëse pritshmëria është mjaftueshmërisht e saktë për të identifi kuar 
një anomali materiale në nivelin e dëshiruar të sigurisë.

Cila diferencë midis shumave të regjistruara me shumat e pritshme 
do të ishte e pranueshme.

A janë përcaktuar marrëdheniet midis të dhënave të ndryshme, në 
kontekstin e një ambjenti të qëndrueshëm?

Pritshmëri të besueshme dhe të sakta nuk janë të mundshme • 
nëse bazohen në një ambjent dinamik ose të paqëndrueshëm.

A janë përcaktuar marrëdhëniet në një nivel të detajuar?

Shumat e shpërbëra mund të japin më shumë siguri dhe • 
pritshmëri të sakta sesa shumat e përmbledhura. 

A ka kompensim midis komponentëve shumë të përmbledhur ose 
a janë ato komplekse që mund ta bëjnë të paidentifi kueshme një 
anomali materiale?

A përmbajnë marrëdhëniet elementë të cilët janë nën infl uencën e 
drejtimit?

Nëse po, ato mund të japin më pak besueshmëri ose • 
pritshmëri më pak të sakta.

Përcaktimi i 
Procedurave 
Analitike 
Thelbësore

Vendosja e 
Marrëdhënieve 
Kuptimplota 
midis të 
Dhënave të 
Ndryshme

Shkalla e besueshmërisë së të dhënave të përdoruara për të përllogaritur pritshmëritë 
duhet të jetë në përputhje me nivelet e sigurisë dhe të saktësisë që synohet të arrihen 
nga procedurat analitike. Për të përcaktuar nëse të dhënat në fjalë janë mjaftueshmërisht 
të besueshme, mund të jetë e nevojshme të kryhen edhe procedura thelbësore të tjera. 
Për të trajtuar pohime të tjera siç janë plotësia e të dhënave, ekzistenca, dhe saktësia, 
mund të kryhen edhe testet e kontrolleve. Kontrolli i brendshëm ndaj informacionit 
jofi nanciar shpesh testohet së bashku me testet e tjera të kontrolleve.
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Pyetje për t’u Trajtuar

A janë të dhënat e marra nga burime brenda entitetit, apo nga 
burime të pavaruara jashtë entitetit?

Besueshmëria e evidencës së auditimit rritet (me disa • 
përjashtime) kur ajo sigurohet nga burime të pavarura jashtë 
entitetit. 

A janë të dhënat e marra brenda entitetit të përgatitura nga 
persona që nuk janë drejtpërdrejt përgjegjës për saktësinë e tyre?

Nëse po, duhet të merret parasysh kryerja e procedurave të • 
mëtejshme për të kontrolluar saktësinë.

A janë përgatitur të dhënat nga një sistem i besueshëm me 
kontrolle të brendshme të përshtatshme?

A janë të dhënat në lidhje me industrinë ku vepron entiteti të 
disponueshme për t’u krahasuar me të dhënat e  entitetit?

A kanë qenë të dhënat subjekt i testimeve të auditimit në 
periudhën aktuale ose në periudhat e mëparshme?

A janë përllogaritur pritshmëritë e audituesit në lidhje me shumat e 
regjistruara, duke përdorur burime të ndryshme të të dhënave?

A janë të 
Dhënat 
Mjaftuesh-
mërisht të 
Besueshme 
për të Arritur 
Objektivin e 
Auditimit?

Tabela 10.4-3

Për të shmangur mbështetjen e pajustifi kuar në një burim të caktuar të dhënash, 
audituesi duhet të kryejë teste thelbësore ndaj të dhënave në fjalë për të përcaktuar nëse 
ato janë mjaftueshmërisht të besueshme, ose të testojë nëse kontrollet e brendshme mbi 
plotësinë, ekzsistencën, dhe saktësinë e të dhënave funksionojnë në mënyrë efektive.

Në disa raste, gjatë kryerjes së procedurave analitike, përdoren të dhëna jofi nanciare 
(për shembull sasitë dhe llojet e artikujve të prodhuar). Në këto raste, audituesi ka 
nevojë të përcaktojë nëse të dhënat jofi nanciare janë mjaftueshmërisht të besueshme për 
qëllime të kryerjes së procedurave analitike.

Diferencat me Pritshmëritë

Kur identifi kohen diferenca ndërmjet shumave të regjistruara dhe pritshmërive të 
audituesit, audituesi duhet të marrë në konsideratë nivelin e sigurisë që procedurat 
synojnë të arrijnë dhe materialitetin. Vlera e diferencës që mund të pranohet pa 
investigim të mëtejshëm, duhet, në çdo rast, të jetë më e vogël se materialiteti.

Procedurat e përdorura për investigim mund të përfshijnë:

Rishikimin e procedurave dhe faktorëve të përdorur në përllogaritjen e pritshmërisë;• 

Marrjen e informacioneve sqaruese nga drejtimi në lidhje me shkaqet e diferencave • 
me pritshmëritë e përllogaritura, dhe vlerësimin e përgjigjeve të marra nga drejtimi, 
duke u bazuar edhe në njohjen që audituesi ka marrë për biznesin gjatë auditimit; 
dhe
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Kryerjen e procedurave të tjera të auditimit për të konfi rmuar sqarimet e dhëna nga • 
drejtimi.

Si rezultat i këtij investigimi, audituesi mund të arrijë në konkluzionin që:

Diferencat ndërmjet pritshmërive të audituesit dhe shumave të regjistruara nuk • 
përbëjnë anomali; ose

Diferencat mund të përbëjnë anomali, dhe për këtë duhen kryer procedura auditimi • 
të mëtejshme për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit lidhur me faktin 
nëse ekziston apo jo një anomali materiale.

Shembuj të Procedurave Analitike Thelbësore Efektive

Tabela 10.4-4

Vlera në Pasqyrën 
Financiare 

Marrëdhënia dhe Procedura

Çmimi i shitjes shumëzuar me sasitë e shitura.

Norma e amortizimit shumëzuar me tepricat e aktiveve, 
rregulluar për efektin e shtesave dhe daljeve jashtë përdorimit.

Raporti i kostos fi kse faktike me koston faktike të punës 
direkte ose volumin e prodhimit.

Pagat për punonjës shumëzuar me numrin e punonjësve.

Përqindja e komisionit shumëzuar me shitjet.

Listpagesa ditore shumëzuar me numrin e ditëve të llogaritura 
dhe të papaguara.

Shitjet

Shpenzimet e 
Amortizimit

Kosto Fikse e 
Inventarit

Shpenzime Page

Shpenzime Komisioni

Paga për t’u Paguar

Procedura të Tjera Analitike

Analiza mund të jetë në formën e:

Krahasimit të detajuar të pasqyrës fi nanciare ose të informacionit • 
fi nanciar të periudhës aktuale me atë të periudhave të mëparshme ose 
me buxhetet e periudhës aktuale.

Një rritje në llogaritë e arkëtueshme pa një rritje korresponduese në nivelin e 
shitjeve mund të tregojë që ekziston një problem në mbledhshmërinë e llogarive 
të arkëtueshme. Një rritje në numrin e punonjësve të një organizate profesionale 
do të bënte që audituesi të priste një rritje në shpenzimet e pagave dhe një rritje 
korresponduese në të ardhurat nga kuotat e anëtarësisë.

Të dhënave krahasuese lidhur me tipe të ndryshme produktesh të shitura • 
ose tipe klientësh.

Kjo mund të ndihmojë në shpjegimin e luhatjeve në shitje muaj pas muaji ose 
periudhë pas periudhe.
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Analizës së raporteve.• 

Raportet mund të japin mbështetje për pasqyrat fi nanciare aktuale (për shembull 
duke i krahasuar me normat e sektorit apo industrisë ose me rezultatet e periudhave 
të mëparshme) ose të ngrejnë pyetje për diskutim. Institucione të caktuara, siç janë 
bankat dhe shoqatat tregtare, prodhojnë statistika fi nanciare që përfshijnë të dhëna 
nga e gjithë industria apo sektori. Statistika të tilla mund të jenë të dobishme kur 
krahasohen me ato të një entiteti, si dhe për të marrë informacion në rastet kur ka 
diferenca me prirjet e industrisë apo sektorit.

Grafi këve.• 

Së fundmi, merr ne kosnideratë përdorimin e grafi këve për të paraqitur rezultatet 
e procedurave. Grafi kët nga pikëpamja vizuale nxjerrin më në pah diferencat e 
konsiderueshme nga muaji në muaj ose nga periudha në periudhë.

Përdorimi i Procedurave Analitike në Arritjen e një Opinioni

Paragrafi  #

520.6 Në prag të përfundimit të auditimit, audituesi duhet të 
përcaktojë dhe të kryejë procedura analitike, të cilat e 
ndihmojnë atë për të arritur një konkluzion të përgjithshëm 
nëse pasqyrat fi nanciare janë në koherencë me njohjen që ka ai 
për entitetin. (Ref. Para. A17-A19)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

Në prag të përfundimit të auditimit, audituesit i kërkohet që të kryejë procedura 
analitike, të cilat e ndihmojnë që të vlerësojë paraqitjen e përgjithshme të pasqyrave 
fi nanciare. 

Qëllimi i përdorimit të procedurave analitike në përfundim ose pranë përfundimit të 
auditimit është që të përcaktojë nëse pasqyrat fi nanciare si një e tërë janë në përputhje 
me njohjen që ai si auditues ka për entitetin.

Këto procedura do t’u jepnin përgjigje pyetjeve të tilla si:

A vërtetojnë konkluzionet e nxjerra nga procedura të tilla konkluzionet e • 
arrituara gjatë auditimit të elementëve individualë apo komponentëve të 
pasqyrave fi nanciare?

Procedurat analitike mund të nxjerrin në pah që disa elementë të pasqyrave 
fi nanciare ndryshojnë nga pritshmëritë e përllogaritura nga audituesi bazuar në 
njohjen që ai ka për biznesin dhe informacionet e tjera të mbledhura gjatë auditimit. 
Diferenca të tilla është e nevojshme që të shqyrtohen duke përdorur procedurat 
e përshkruara më sipër. Ky shqyrtim mund të tregojë që ekziston nevoja për 
ndryshime në paraqitjen ose në informacionin e dhënë në pasqyrat fi nanciare. 

A ka ndonjë rrezik të anomalisë materiale që nuk është vënë re më parë?• 

Nëse identifi kohen rreziqe shtesë, audituesit mund t’i duhet që të rivlerësojë 
procedurat e planifi kuara të auditimit në mënyrë që ai të jetë në gjendje të trajtojë 
në mënyrë të përshtatshme rreziqet shtesë.
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Paragrafi  # Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

Audituesi duhet të përcaktojë dhe të kryejë testet e kontrolleve 
për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit që tregon 
efektivitetin e funksionimit të kontrolleve në qoftë se:
(a) Vlerësimi i audituesit për rreziqet e anomalisë materiale 

në nivel pohimi përfshin parashikimin që kontrollet do 
të funksionojnë në mënyrë efektive (që do të thotë se 
audituesi ka bërë përcaktimin e natyrës, afateve dhe të 
shtrirjes së procedurave thelbësore duke u bazuar në atë që 
kontrollet funksionojnë në mënyrë efektive); ose

(b) Procedurat thelbësore të vetme nuk mund të sigurojnë 
evidencën e nevojshme të auditimit në nivel pohimi. (Ref: 
Para. A20-A24)

Në përcaktimin dhe kryerjen e testeve të kontrolleve, 
audituesi duhet të niset nga fakti që sa më shumë ai bazohet në 
efektivitetin e një kontrolli, aq më shumë atij i duhet të sigurojë 
evidencë auditimi bindëse. (Ref: Para. A25)

Në përcaktimin dhe kryerjen e testeve të kontrollit, audituesi 
duhet të:
(a) Kryejë procedura të tjera të auditimit, të kombinuara me 

kërkesa per informacione për të marrë evidencë auditimi 
në lidhje me efektivitetin e funksionimit të kontrolleve, 
përfshirë informacione për:
(i) Mënyrën sesi kanë funksionuar kontrollet në momente 

të ndryshme gjatë periudhës që auditohet; 
(ii) Rregullshmërine e zbatimit të kontrolleve; dhe
(iii) Se kush ose me çfarë mjetesh këto kontrolle janë 

zbatuar. (Ref: Para. A26-A29)
(b) Përcaktojë nëse kontrollet që duhen testuar varen nga 

kontrolle të tjera (kontrollet indirekte) dhe, në qoftë se 
është kështu, nëse ka nevojë të sigurohet evidencë auditimi 
që mbështet funksionimin efektiv të kontrolleve indirekte. 
(Ref: Para. A30-A31)

Në mënyrë që të argumentojë mbështetjen e planifi kuar në 
kontrolle, audituesi duhet të testojë kontrollet për një periudhë 
kohe të caktuar, ose përgjatë gjithë periudhës që auditohet, siç 
shpjegohet në paragrafet 12 dhe 15 më poshtë. (Ref: Para. A32)

330.8

330.9

330.10

330.11

Qëllimi 
Testet e kontrolleve janë teste që sigurojnë evidencë auditimi në lidhje me efektivitetin 
e funksionimit të kontrolleve. Kontrollet mund të parandalojnë anomalitë materiale në 
nivel pohimi, ose të zbulojnë dhe t’i korrigjojnë ato pasi të kenë ndodhur. Kontrollet 
e përzgjedhura për testim do të jenë ato që mundësojnë evidencën e nevojshme të 
auditimit për një pohim të caktuar.
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ÇËSHTJE PËR T’U PATUR NË VËMENDJE

Një procedurë hap pas hapi për të përcaktuar nëse një kontroll i caktuar është 
zbatuar nuk është një test kontrolli. Ajo është një procedurë për vlerësimin e 
rrezikut, mbi bazën e rezultateve të së cilës, mund të përcaktohet nëse testet e 
kontrolleve do të jenë të vlefshëm, dhe nëse është kështu, si duhen përcaktuar ato.

ÇËSHTJE PËR T’U PATUR NË VËMENDJE

Gjatë auditimit të entiteteve më të vogla, audituesit shpesh planifi kojnë që të 
kryejnë procedura thelbësore, me supozimin që testimi i kontrolleve nuk është 
praktik për arësye të mungesës/kufi zimit në ndarjen e detyrave. Përpara se të arrini 
në një konkluzion të tillë, kini parasysh:

Sa i fortë është mjedisi i kontrollit dhe elementët e tjerë të kontrollit të • 
brendshëm;

Ekzistencën e kontrolleve mbi pohime të caktuara ku mund të jetë më efi çente • 
për të sigururar evidencë nëpërmjet testimit të këtyre kontrolleve; dhe

Pohimet ku procedurat thelbësore më vete nuk do të pakësojnë rreziqet e • 
anomalisë materiale në një nivel të ulët të pranueshëm. Për shembull, ky mund 
të jetë rasti për plotësinë e të ardhurave.

 

Testet e kontrolleve merren në konsideratë nga audituesi kur:

Vlerësimi i rrezikut bazohet në pritshmërinë që kontrolli i brendshëm funksionon në • 
mënyrë efektive; ose

Procedurat thelbësore më vete nuk do të sigurojnë evidencën e auditimit të • 
nevojshme në nivel pohimi. Kjo mund të ndodhë kur shitjet bëhen nëpërmjet 
internetit dhe nuk është mbajtur apo përgatitur dokumentacion për transaksionin e 
kryer, përveçse nëpërmjet sistemit të TI.

Përzgjedhja e madhësive të kampionit për testet e kontrolleve trajtohet në Vëllimin 2, 
Kapitulli 17 që trajton shtrirjen e testimit.

Testet e kontrolleve përcaktohen me qëllim për të siguruar evidencë auditimi në lidhje 
me:

Mënyrën sesi procedurat e kontrollit janë zbatuar në momente të caktuara të • 
periudhës së auditimit ose përgjatë saj. Në rast se janë përdorur kontrolle të 
ndryshëm në thelb në kohë të ndryshme përgjatë periudhës së auditimit, atëhere 
çdo sistem kontrolli duhet të shqyrtohet më vete.

Rregullshmëria me të cilën janë kryer procedurat e kontrollit të brendshëm; dhe• 

Nga kush dhe me çfarë mjetesh janë zbatuar kontrollet.• 
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Përcaktimi i Testeve të Kontrolleve

Testet e kontrolleve përdoren për të mbledhur evidencë në lidhje me efektivitetin 
e funksionimit të kontrolleve të përfshirë në një nga pesë elementët e kontrollit të 
brendshëm. Referoju figurës më poshtë dhe Vëllimit 1, Kapitulli 5 i këtij Udhëzuesi për 
informacion të mëtejshëm mbi secilin nga pesë elementët e kontrollit të brendshëm.

Figura 10.5-1
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Kontrollet specifike (siç janë aktivitetet e kontrollit) trajtojnë në mënyrë direkte 
parandalimin ose zbulimin dhe korrigjimin e anomalive, ndërsa kontrollet e përgjithshme 
sigurojnë themelin ku mbështeten kontrollet specifike dhe ndikojnë në funksionimin e 
këtyre të fundit.

Në entitetet më të vogla, disa kontrolle të përgjithshme (siç është mjedisi i kontrollit) 
mundet të shërbejnë gjithashtu për të trajtuar rreziqet specifike të anomalisë për një 
pohim të caktuar (për shembull aty ku drejtimi është i përfshirë në mënyrë direkte 
në mbikëqyrjen dhe miratimin e transaksioneve të përditshme). Në këtë rast, nëse 
kontrollet e përgjithshme janë testuar dhe kanë rezultuar që funksionojnë me efektivitet, 
nuk do të ishte e nevojshme për të testuar kontrolle të tjera (siç janë aktivitetet e 
kontrollit) që kanë të bëjnë me rreziqe përkatëse të veçanta.



154

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

ÇËSHTJE PËR T’U PATUR NË VËMENDJE

Dominimi i drejtimit nga një individ i vetëm nuk do të thotë që kontrolli i 
brendshëm është i dobët ose që nuk ekziston. Në fakt, përfshirja e pronarit-
drejtues në detaje në veprimet e përditshme do të ishte një anë e fortë e 
rëndësishme e mjedisit të kontrollit. Mundësia për anashkalimin e kontrollit të 
brendshëm nga ana e drejtimit ekziston ende, por mund të pakësohet deri në një 
farë mase (praktikisht, në entitetet e çdo madhësie) duke zbatuar disa kontrolle të 
thjeshta anti-mashtrim. (Referoju Vëllimit 1, Kapitulli 5)

Në raste të tjera, lidhja ndërmjet kontrolleve të përgjithshme dhe kontrolleve specifi ke 
mund të jetë më direkte. Për shembull, disa kontrolle monitorimi mund të identifi kojnë 
moszbatimin e kontrolleve specifi ke (të procesit të biznesit). Testimi i këtyre kontrolleve 
monitoruese në lidhje me efektivitetin e tyre mund të pakësojë (por jo të eleminojë) 
nevojën e testimit të kontrolleve specifi ke.

Testet e kontrolleve të përgjithshme (shpesh të quajtura kontrolle në nivel entiteti 
dhe kontrollet e përgjithshme të TI) tentojnë të jenë më subjektive (si për shembull 
të vlerësojnë përkushtimin ndaj parimeve të integritetit ose kompetencës), dhe për 
rrjedhojë tentojnë të jenë më të vështira për t’u dokumentuar sesa kontrollet e 
brendshme specifi ke në nivel të procesit të biznesit (si për shembull kontrolli për të parë 
nëse një pagesë është autorizuar). Si rezultat, testimi i kontrolleve në nivel entiteti dhe 
i kontrolleve të përgjithshme të TI dokumentohet zakonisht me shënime në dosje duke 
shpjeguar metodën e ndjekur dhe hapat e veprimit (për shembull, intervistat e stafi t, 
vlerësimet, rishikimi i dosjeve të punonjësve, etj.) krahas evidencës mbështetëse.

Kjo metodë shpjegohet në shembullin e mëposhtëm.

Tabela 10.5-2

Testimi i Kontrolleve të Përgjithshme (në nivel entiteti)

Elementi i Kontrollit = Mjedisi i Kontrollit

Nuk theksohet rëndësia e integritetit dhe vlerave etike.

Drejtimi kërkon që të gjithë punonjësit e rinj të fi rmosin një 
dokument ku deklarojnë që janë dakord me vlerat themelore të 
shoqërisë dhe që kuptojnë pasojat në rast moszbatimi të tyre.

Lexo dokumentin që duhet të fi rmoset nga punonjësit dhe sigurohu 
që ai trajton me të vërtetë integritetin dhe vlerat etike.

Kontrollo dosjen e një punonjësi për të qenë i sigurt që ajo 
përmban dokumentin e fi rmosur, dhe merr në konsideratë se 
çfarë evidence mund të marrësh (siç është disiplina) në lidhje me 
atë që punonjësi realisht i zbaton vlerat e shoqërisë. Kjo mund të 
realizohet me një intervistë të shkurtër me një punonjës.

Rreziku 

Kontrolli i 
Identifi kuar

Përcaktimi i 
Kontrollit

Zbatimi i 
Kontrollit
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Elementi i Kontrollit = Mjedisi i Kontrollit

Zgjidh një kampion dosjesh të punonjësve dhe sigurohu që 
dokumenti i pranimit të vlerave themelore të shoqërisë është në 
dosje dhe që është fi rmosur nga punonjësi. Kjo procedure mund të 
plotesohet me disa intervista bërë punonjësve lidhur me politikat e 
cituara në dokument.

Përgatit një memo ku të jepen detajet e dosjeve të përzgjedhura 
të punonjësve, dhe shënime nga intervistat e bëra (duke përfshirë 
emrin e personit dhe datën) krahas konkluzioneve të arritura.

Testimi i 
Efektivitetit të 
Kontrollit

Dokumentimi

Disa faktorë kryesorë për t’u marrë në konsideratë nga audituesi gjatë përcaktimit të 
testimit të kontrolleve listohen më poshtë:

Tabela 10.5-3

Të Trajtojë Përshkrimi

Identifi ko rrezikun e anomalisë materiale dhe pohimin përkatës që 
mund të trajtohet duke kryer testet e kontrolleve. Më pas merr 
në konsideratë se çfarë evidence auditimi mund të sigurohet më 
mirë: nëpërmjet kryerjes së testeve të kontrolleve apo nëpërmjet 
procedurave thelbësore.

Si rregull i përgjithshëm, nuk është e dobishme që të testohen 
kontrolle të cilat mund të mos jenë të besueshme, pasi përmasa 
e vogël e kampioneve të përzgjedhura që përdoret zakonisht 
për testet e kontrolleve, nuk pranon të identifi kohen shmangie. 
Nëse ndonjë nga faktorët e mëposhtëm ekziston dhe është 
i rëndësishëm, atëherë mund të jetë më efektive kryerja e 
procedurave thelbësore (nëse është e mundur):

Historiku i gabimeve.• 
Ndryshimet në volumin ose në natyrën e transaksioneve.• 
Niveli ekzistues i kontrolleve të entitetit dhe kontrolleve të • 
përgjithshme të TI është i dobët.
Kontrollet mund të jenë (ose janë) shmangur  nga drejtimi.• 
Funksionimi jo i shpeshtë i kontrollit.• 
Ndryshime në staf ose në aftësitë e njerëzve që zbatojnë • 
kontrollin.
Ekziston një element i konsiderueshëm i kontrollit i cili • 
realizohet manualisht gjë që mund ta ekspozojë kontrollin ndaj 
gabimeve.
Transaksion kompleks, dhe me shumë gjykime lidhur me • 
realizimin e tij.

A varet një kontroll nga funksionimi efektiv i kontrolleve të tjera?
Kjo ka të bëjë me informacionin jofi nanciar të gjeneruar nga një 
proces i veçantë, trajtimin e përjashtimeve, dhe rishikimin periodik 
të raporteve nga drejtuesit.

Çfarë Rreziku 
Anomalie 
Materiale dhe 
Pohimi po 
Trajtohet?

Besueshmëria 
e kontrolleve

Ekzistenca e 
kontrolleve 
indirekte
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Të Trajtojë Përshkrimi

Testet e kontrolleve zakonisht përfshijnë një kombinim të 
elementeve të mëposhtëm:

Marrjen e informacionit•  nga personeli i përshtatshëm;
Inspektimi • i dokumentacionit përkatës;
Vëzhgimi•  i kontrollit gjatë zbatimit;
Rikryerja • e kontrollit.

Kini parasysh që vetëm marrja e informacionit nuk do të jetë 
e mjaftueshme për të mbështetur një konkluzion në lidhje me 
efektivitetin e kontrollit. Për shembull, për të testuar efektivitetin 
e funksionimit të kontrollit të brendshëm në lidhje me arkëtimet 
(p.sh çeqet), audituesi mund të vëzhgojë procedurat për hapjen 
e postës dhe për procesimin e çeqeve. Duke qenë se vëzhgimi 
është me vend vetëm në momentin kur ndodh kontrolli, audituesi 
përveç vëzhgimit do të marrë informacion nëpërmjet pyetjeve 
bërë personelit dhe inspektimit të dokumentacionit në lidhje me 
funksionimin e këtij kontrolli në momente të ndryshme kohore.

Natyra e 
Testeve për 
Arritjen e 
Objektivave

ÇËSHTJE PËR T’U PATUR NË VËMENDJE

Përcakto çfarë përbën një shmangie nga kontrolli.

Gjatë përcaktimit të një testi kontrolli, merr kohën e nevojshme për të përcaktuar 
saktësisht se çfarë përbën një gabim ose përjashtim nga testi. Kjo do të kursejë 
kohën e harxhuar nga personeli i auditimit për përcaktimin nëse një përjashtim 
shumë i vogël në dukje (siç mund të jetë një numër i pasaktë telefoni) është, në 
fakt, një shmangie nga kontrolli.

Kontrollet e Automatizuara

Mund të ketë raste kur kontrollet kryhen nga një kompjuter dhe kur dokumentacioni 
mbështetës nuk ekziston. Në situata të tilla, audituesit mund t’i duhet që të rikryejë disa 
nga kontrollet për të qenë i sigurt që kontrollet nëpërmjet software-it po funksionojnë 
siç duhet. Një mënyrë tjetër mund të jetë përdorimi i Teknikave të Auditimit me 
Ndihmën e Kompjuterit (TANK). Një shembull i një TANK-u është një paketë software-i 
në të cilën mund të importohet dhe të testohet një dosje të dhënash të entitetit (siç 
mund të jenë shitjet ose llogaritë e pagueshme). Një program i tillë mund të analizojë 
të dhënat e klientit për të siguruar evidencën e auditimit që nevojitet. Përveç kësaj, 
ato krijojnë mundësinë për kryerjen e testimeve më të zgjeruara të transaksioneve 
elektronike dhe të dosjeve të llogarive. Disa përdorime të mundshme të TANK-eve 
jepen më poshtë:
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Tabela 10.5-4
Përdorimet e TANK-eve

Përzgjedh regjistrime specifi ke si pagesat më shumë se një vlerë e 
caktuar ose transaksionet përpara një date të caktuar.

Përzgjedh regjistrimet në fi llim ose në fund të bazës së të dhënave.

Identifi kon regjistrimet që mungojnë ose regjistrimet e dyfi shta.

Identifi kon mashtrimet e mundshme (duke përdorur Ligjin e Benfordit).

Përzgjedh një kampion transaksionesh nga dosjet elektronike i cili 
përmbush parametra ose kritere të paravendosura.

Rendit transaksionet me karakteristika specifi ke.

Teston një popullatë të tërë në vend të një kampioni.

Rillogarit (shton) totalin e vlerës monetare të regjistrimeve në 
një dosje (si për shembull inventari) dhe kontrollon detajet si për 
shembull çmimet.

Shtresëzon, përmbledh dhe përcakton moshën e informacionit.

Kryqëzon të dhënat në dosje.

Llojet më Tipike 
të Procedurave

Entitetet më të vogla përdorin programe kontabiliteti të gatshme dhe programe të tjera të 
përshtatshme pa bërë modifi kime. Megjithatë, shumë nga paketat e programeve përmbajnë 
kontrolle që mund të përdoren nga entiteti për të zvogëluar shtrirjen e gabimeve dhe 
mundësisht të frenojnë mashtrimin. Audituesit mund të pyesin klientët e tyre nëse këto 
kontrolle po përdoren, dhe nëse jo, a do të ishte e dobishme që ato të përdoreshin.

Koha e e Kryerjes së Testeve të Kontrolleve

Paragrafi  #

330.11

330.12

330.15

Në mënyrë që të argumentojë mbështetjen e planifi kuar në 
kontrolle, audituesi duhet të testojë kontrollet për një periudhë 
kohe të caktuar, ose përgjatë gjithë periudhës që auditohet, siç 
shpjegohet në paragrafet 12 dhe 15 më poshtë. (Ref: Para. A32)

Në qoftë se audituesi siguron evidencë auditimi në lidhje me 
efektivitetin e funksionimit të kontrolleve gjatë një periudhë të 
ndërmjetme, ai duhet të:
(a) Sigurojë evidencë auditimi për ndryshimet që kanë ndodhur 

në këto kontrolle në periudhën që pason periudhën e 
ndërmjetme; dhe

(b) Përcaktojë evidencën e auditimit shtesë që duhet të merret 
për periudhën e mbetur. (Ref: Para. A33-A34)

Në qoftë se audituesi ka në plan të mbështetet në kontrollet që 
kanë të bëjnë me një rrezik të cilin audituesi e konsideron të 
jetë një rrezik i lartë, atëherë ai duhet t’i testojë këto kontrolle 
në periudhën aktuale.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Testet e kontrolleve mund të sigurojnë evidencë në lidhje me funksionimin efektiv:

Në një moment kohe të caktuar (për shembull numërimi fi zik i inventarit); ose• 

Gjatë një periudhe kohe, siç është periudha e auditimit.• 

Kur testet e kontrolleve kryhen përpara fundit të periudhës, audituesi duhet të marrë 
në konsideratë se çfarë evidence shtesë mund të kërkohet për periudhën e mbetur. Kjo 
evidencë mund të sigurohet duke shtrirë testet për të mbuluar periudhën e mbetur, ose 
duke testuar monitorimin që i bën entiteti kontrollit të brendshëm.

Tabela 10.5-5

Faktorë për t’u marrë në konsideratë

Rëndësia e rreziqeve të vlerësuara të anomalisë materiale në nivel 
pohimi.

Kontrollet specifi ke që janë testuar në periudhën e ndërmjetme.

Niveli në të cilin është siguruar evidencë auditimi në lidhje me 
efektivitetin e funksionimit të këtyre kontrolleve.

Kohëzgjatja e periudhës së mbetur.

Niveli në të cilin audituesi synon të pakësojë procedurat thelbësore 
të mëtejshme bazuar në besueshmërinë e kontrollit të brendshëm.

Mjedisi i kontrollit.

Çdo ndryshim i rëndësishëm në kontrollin e brendshëm, duke 
përfshirë ndryshimet në sistemin e informacionit, proceset, dhe në 
personel, të cilat kanë ndodhur gjatë periudhës së mbetur.

Diferenca në 
Kohë Ndërmjet 
Testeve të 
Kontrolleve 
dhe Fundit të 
Periudhës

ÇËSHTJE PËR T’U PATUR NË VËMENDJE

Aty ku është efi çente, në të njëjtën kohë kur bën vlerësimin sesi kontrollet e 
brendshme janë përcaktuar dhe sesi ato zbatohen, merr në konsideratë edhe 
mundësinë e kryerjes së testeve të efektivitetit të funksionimit të tyre.

Përdorimi i Evidencës së Auditimit të Siguruar në Auditimet e Mëparshme

Paragrafi  #

330.13 Për të përcaktuar nëse është e përshtatshme të përdoret 
evidenca e auditimit që tregon për efektivitetin e funksionimit të 
kontrolleve, e cila është siguruar në auditimet e mëparshme, dhe 
nëse po, për të përcaktuar distancën në kohë deri në ritestimin 
e kontrolleve, audituesi duhet të mbajë parasysh:
(a) Efektivitetin e elementeve të tjerë të kontrollit të 

brendshëm, duke përfshirë mjedisin e kontrollit, 
monitorimin e kontrolleve nga entiteti dhe procesin e 
vlerësimit të rrezikut që përdor entiteti;

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

330.14

(b) Rreziqet që lindin nga karakteristikat specifi ke të kontrollit, 
përfshirë faktin nëse kontrolli është manual ose i 
automatizuar;

(c) Efektivitetin e kontrolleve të përgjithshme të TI-së;
(d) Efektivitetin e kontrollit dhe të zbatimit të tij nga ana e 

entitetit, duke përfshirë natyrën dhe shtrirjen e devijimeve 
të identifi kuara në zbatimin e kontrollit në auditimet 
e mëparshme, dhe faktin nëse ka patur ndryshime të 
konsiderueshme në personel, të cilat ndikojnë në zbatimin e 
kontrollit; 

(e) Faktin nëse mosndryshimi në një kontroll të veçantë, për 
shkak të ndryshimit të rrethanave, përbën një rrezik; dhe

(f) Rreziqet e anomalisë materiale dhe shkallën e mbështetjes 
në kontroll. (Ref: Para. A35)

Në qoftë se audituesi ka në plan të përdorë evidencën e 
auditimit në lidhje me efektivitetin e funksionimit të kontrolleve 
të veçanta, të cilën e ka marrë nga një auditim i mëparshëm, ai 
duhet të përcaktojë përshtatshmërinë e kësaj evidence, duke 
siguruar evidencë auditimi që pas periudhës së mëparshme 
të auditimit nuk kanë ndodhur ndryshime të konsiderueshme 
në këto kontrolle. Audituesi duhet ta marrë këtë evidencë 
nëpërmjet intervistave, të kombinuara me vëzhgimin ose 
inspektimin, në mënyrë që të konfi rmojë njohuritë e tij për këto 
kontrolle të veçanta, dhe:
(a) Nëse ka pasur ndryshime që ndikojnë në përshtatshmërinë e 

evidencës së auditimit të marrë nga auditimet e mëparshme, 
audituesi duhet t’i testojë kontrollet në auditimin aktual. 
(Ref: Para. A36) 

(b) Në qoftë se nuk ka patur ndryshime të tilla, audituesi duhet 
t’i testojë kontrollet të paktën një herë në çdo tre auditime, 
ku në çdo auditim do të testohen disa prej kontrolleve; kjo 
bëhet për të shmangur mundësinë e testimit të të gjitha 
kontrolleve mbi të cilin audituesi parashikon të mbështetet 
në një periudhë të vetme të auditimit, duke i lënë kontrollet 
e patestuara në dy periudhat pasuese të auditimit. (Ref: Para. 
A37-A39)

Nëse audituesi parashikon të përdorë evidencën e auditimit 
në lidhje me efektivitetin e funksionimit të kontrolleve të 
siguruar nga auditimet e mëparshme, ai duhet të përshkruajë në 
dokumentacionin e auditimit konkluzionet e arritura në lidhje 
me mbështetjen në këto kontrolle të cilat kanë qenë testuar në 
një auditim të mëparshëm.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

330.29
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Testimi i Alternuar (Rotacioni) i Kontrolleve

Duke supozuar që faktorët e listuar në tabelën më poshtë nuk aplikohen, është e mundur 
që testimi i efektivitetit të funksionimit të kontrolleve të brendshme mund të jetë i 
nevojshëm të kryhet vetëm një herë në çdo tre auditime. Periudha gjatë të cilës audituesi 
mbështetet në testimet e mëparshme është çështje gjykimi profesional, por ajo nuk mund 
të jetë më shumë se dy vjet.

Faktorët që do ta përjashtonin testimin e alternuar të kontrolleve jepen më poshtë.

Përdorimi i testimit të kontrolleve të kryera në vitet e mëparshme nuk lejohet kur:

Mbështetja në kontroll kërkohet që të zvogëlojë një “rrezik të rëndësishëm”;• 

Funksionimi i kontrollit të brendshëm ka ndryshuar gjatë periudhës, ose rreziku që • 
kërkohet të zvogëlohet nga kontrolli ka ndryshuar;

Ekziston një mjedis kontrolli i dobët;• 

Monitorimi i vazhdueshëm i funksionimit të kontrollit të brendshëm është i dobët;• 

Ekziston një element i rëndësishëm që kryhet manualisht gjatë funksionimit të • 
kontrolleve përkatëse;

Ka patur ndryshime në personel që kanë ndikuar në mënyrë të konsiderueshme në • 
zbatimin e kontrollit;

Ndryshimi i rrethanave tregon për nevojën për ndryshime në funksionimin e • 
kontrolleve;

Kontrollet e përgjithshme të TI-së janë të dobët ose jo efi centë.• 

Përpara se evidenca e auditimit e siguruar në auditimet e mëparshme të mund të 
përdoret në auditimin aktual, përshtatshmëria e vazhdueshme e saj ka nevojë që 
të shqyrtohet në çdo periudhë. Kjo përfshin konfi rmimin e të kuptuarit të këtyre 
kontrolleve specifi ke nëpërmjet:

Marrjes së informacionit nga drejtimi dhe të tjerët lidhur me ndryshimet;• 

Vëzhgimit ose inspektimit të kontrollit të brendshëm për të përcaktuar zbatimin e tij • 
të vazhdueshëm.

Kur ka disa kontrolle për të cilat mund të përdoren evidencat e siguruara nga periudhat 
e mëparshme, besueshmëria mbi këto kontrolle duhet të shpërndahet përgjatë gjithë 
periudhave me qëllim që disa testime të kontrollit të brendshëm të kryhen në çdo 
auditim. Testimi i të paktën disa prej kontrolleve në çdo periudhë siguron gjithashtu 
evidencë shtesë në lidhje me efektivitetin e vazhdueshëm të mjedisit të kontrollit.

Në përgjithësi, sa më të larta të jenë rreziqet e anomalisë materiale ose sa më e lartë 
mbështetja tek kontrolli i brendshëm, aq më e shkurtër duhet të jetë distanca në kohë 
ndërmjet testeve të kontrolleve.
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11. Çmuarjet Kontabël 

Përmbajtja e kapitullit

Procedurat në lidhje me auditimin e çmuarjeve kontabël, 
përfshirë çmuarjet kontabël të vlerës së drejtë si dhe 
shpjegimet përkatëse në një auditim të pasqyrave financiare.

540

SNA-të përkatëse

Figura 11.0-1
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tCilat çmuarje kontabël kërkohet të 
bëhen?
Si janë bërë çmuarjet kontabël?
Sa të rëndësishme janë çmuarjet 
kontabël?
A kërkohet një ekspert për këtë?
Sa të sakta kanë qenë çmuarjet kontabël 
të vitit të mëparshëm?
Ka evidencë për paragjykim të drejtimit?
Cili është niveli i pa sigurisë?

A janë bërë çmuarjet kontabël ashtu siç 
duhet duke përdorur metodologjinë e 
përshtatshme?

A është e besueshme evidenca 
mbështetëse?

A ka evidencë për mashtrim?

A janë në pajtim me kuadrin e 
raportimit financiar shpjegimet e bëra 
në lidhje me çmuarjet kontabël në 
pasqyrat financiare?

Në rastin e një rreziku të rëndësishëm, 
a është dhënë shpjegim në lidhje me 
pasigurinë e çmuarjes?

Merr deklarimet e drejtimit.
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Paragrafi  #

315.3 Qëllimi i audituesit është të sigurojë evidencën e nevojshme të 
auditimit që:
(a) çmuarjet kontabël, përfshirë edhe çmuarjet kontabël të 

vlerës së drejtë, pavarësisht nëse janë të njohura apo të 
shpjeguara në pasqyrat fi nanciare, janë të arsyeshme; dhe

(b) shpjegimet përkatëse në pasqyrat fi nanciare janë të 
përshtatshme, në kuadrin e zbatueshëm të raportimit 
fi nanciar.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

540.7 Për qëllime të SNA-ve, përkufi zimet e mëposhtme kanë këto 
kuptime:
(d) “Çmuarja kontabël” është vlerësimi i përafërt i shumës 

monetare të një elementi të caktuar në rastet kur mungojnë 
metodat për matjen e tij me saktësi. Ky përkufi zim përdoret 
për shuma të vlerësuara me vlerë të drejtë kur ky vlerësim 
përmban pasiguri, si dhe për shuma të tjera të cilat kërkojnë 
vlerësim. Në rastet kur ky Standard trajton vetëm çmuarjet 
kontabël që kanë të bëjnë me vlerësime të vlerës së drejtë, 
atëhere përdoret përkufi zimi “çmuarje kontabël e vlerës së 
drejtë”.

(e) “Pika ose intervali i vlerësimit të audituesit” është shuma 
ose një interval shumash që rezultojnë nga evidenca 
e auditimit, dhe që përdoren për të vlerësuar pikën e 
vlerësimit të përdorur nga drejtimi.

(f) “Pasiguri në vlerësim” është ndikimi që mungesa e 
vetvetishme e saktësisë në vlerësim ka mbi një çmuarje 
kontabël apo shpjegimet përkatëse.

(g) “Paragjykimi i drejtimit” është mungesa e paanshmërisë së 
drejtimit në përgatitjen e informacionit.

(h) “Pika e vlerësimit të drejtimit” është shuma e çmuarjes 
kontabël që drejtimi ka njohur ose shpjeguar në pasqyrat 
fi nanciare.

(i) “Rezultati i çmuarjes kontabël” është shuma monetare që 
rezulton nga realizimi i transkasionit (eve), ngjarjes (ve) apo 
rrethanës (ave) të cilës (ave) i referohet çmuarja kontabël.

11.1 Vështrim i përgjithshëm

Gjatë auditimit të çmuarjeve kontabël, objektivi është që të sigurohet evidenca e 
nevojshme e auditimit që:

çmuarjet kontabël, përfshirë edhe çmuarjet kontabël të vlerës së drejtë, pavarësisht • 
nëse janë të njohura apo të shpjeguara në pasqyrat fi nanciare, janë të arsyeshme, dhe

shpjegimet përkatëse në pasqyrat fi nanciare janë të përshtatshme, në kuadrin e • 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar.
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Disa elementë të pasqyrave fi nanciare nuk mund të maten me saktësi dhe për rrjedhojë 
duhen çmuar. Të tilla çmuarje kontabël variojnë nga të drejtpërdrejta (siç është vlera e 
realizueshme neto për inventarët dhe llogaritë e arkëtueshme) në më shumë komplekse 
(siç është llogaritja e të ardhurave që do të merren nga kontratat afatgjata dhe detyrimet 
e ardhshme mbi garancitë për produktet, dhe garanci të tjera). Çmuarjet shpesh herë 
përfshijnë analiza të konsiderueshme të të dhënave historike dhe atyre aktuale, si dhe të 
parashikimeve të ngjarjeve të ardhshme siç janë transaksionet e shitjeve.

Matja e çmuarjeve kontabël mund të variojë në bazë të kërkesave të kuadrit të 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar dhe të elementit fi nanciar të përfshirë në matje. Për 
shembull, objektivi i matjes së një çmuarje mund të jetë që:

Të parashikojë rezultatin e një ose më shumë transaksioneve, ngjarjeve, ose • 
kushteve që mund të çojnë në lindjen e një çmuarje kontabël; ose

Të përcaktojë vlerën e një transaksioni aktual ose elementi të pasqyrës fi nanciare • 
bazuar në kushtet mbizotëruese në datën e matjes, siç është çmimi i tregut i 
vlerësuar për një lloj të caktuar aktivi ose detyrimi. Kjo do të përfshinte çmuarjet me 
vlerën e drejtë.

Rreziku i anomalisë materiale si rezultat i një çmuarje do të bazohet shpesh në nivelin 
e pasigurisë së përfshirë në një çmuarje. Disa nga faktorët për t’u marrë në konsideratë 
jepen në tabelën në vijim.

Niveli i Pasigurisë Përfshirë në një Çmuarje 

Varësi e lartë nga gjykimi, siç mund të jetë 
rasti i rezultatit në një çështje gjyqësore ose 
shuma dhe koha e fl ukseve të ardhshme të 
parasë, që varen nga ngjarje të pasigurta që 
mund të ndodhin në të ardhmen.

E llogaritur jo duke përdorur teknikat e 
njohura të vlerësimit.

Rezultatet e rishikimit nga ana e audituesit 
të çmuarjeve kontabël të ngjashme të 
bëra në pasqyrat fi nanciare të periudhës 
së mëparshme tregojnë një diferencë 
të konsiderueshme ndërmjet çmuarjes 
kontabël fi llestare dhe rezultatit aktual.

Çmuarjet kontabël të vlerës së drejtë për 
instrumentat fi nanciarë derivativë nuk 
tregtohen publikisht.

Çmuarjet kontabël me vlerën e drejtë për 
të cilat është përdorur një model shumë 
i specializuar, ose për të cilat ka hipoteza 
ose të dhëna që nuk mund të vëzhgohen në 
treg.

Aktivitete biznesi që nuk janë komplekse.

Që kanë të bëjnë me transaksione rutinë.

Që rrjedhin nga një e dhënë (të cilës i 
referohemi si “e dallueshme” në kontekstin 
e kontabilitetit me vlerën e drejtë) që është 
lehtësisht e disponueshme, siç mund të jetë 
norma e publikuar e interesit ose çmimet me 
të cilat këmbehen në treg letrat me vlerë. 

Metoda e matjes e përshkruar nga kuadri 
i raportimit fi nanciar është e thjeshtë dhe 
aplikohet pa vështirësi.

Çmuarjet kontabël me vlerën e drejtë, kur 
modeli i përdorur për të vlerësuar çmuarjen 
kontabël është i mirënjohur ose gjerësisht 
i pranuar, me kusht që hipotezat ose të 
dhënat për modelin janë të dallueshme. 

Niveli i Ulët i Pasigurisë 
(Më i Vogël se RRAM)

Niveli i Lartë i Pasigurisë
 (Më i Madh se RRAM)
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Shënim: Audituesi (duke përdorur gjykimin profesional) kërkohet që të përcaktojë 
nëse ndonjë nga çmuarjet kontabël të identifi kuara (ato të cilat kanë një nivel 
pasigurie të lartë) çojnë në krijimin e rreziqeve të rëndësishme. Nëse një 
rrezik i rëndësishëm identifi kohet, audituesi kërkohet të sigurojë gjithashtu një 
njohje të kontrolleve të entitetit, duke përfshirë proceset e kontrollit. 

Kur evidenca e auditimit është siguruar, atëherë duhet të vlerësohet arsyeshmëria e 
çmuarjeve si dhe niveli i ndonjë anomalie të identifi kuar:

Kur evidenca mbështet një pikë çmuarjeje, diferenca ndërmjet pikës së çmuarjes së • 
audituesit dhe pikës së çmuarjes së drejtimit përbën një anomali.

Kur audituesi ka arritur në konkluzionin që përdorimi i intervalit të arsyeshmërisë • 
së audituesit siguron evidencën e nevojshme, atëherë një pikë çmuarje e drejtimit që 
ndodhet jashtë intervalit të audituesit nuk do të mbështetej nga evidenca e auditimit. 
Në raste të tilla, anomalia nuk është më pak se diferenca ndërmjet pikës së çmuarjes 
së drejtimit dhe pikës më të afërt të intervalit të audituesit.

Diferenca ndërmjet rezultatit të një çmuarje kontabël dhe shumës së njohur në pasqyrat 
fi nanciare apo për të cilën është dhënë informacion fi llimisht në pasqyrat fi nanciare nuk 
përfaqëson domosdoshmërisht një anomali të pasqyrave fi nanciare. Ky është veçanërisht 
rasti për çmuarjet kontabël me vlerën e drejtë, duke qenë se në këtë rast rezultati 
ndikohet në mënyrë të pashmangshme nga ngjarje ose kushte që ndodhin në vijim të 
datës në të cilën është vlerësuar çmuarja për qëllime të pasqyrave fi nanciare.

11.2 Vlerësimi i Rrezikut

Paragrafi  #

540.8 Gjatë kryerjes së procedurave të vlerësimit të rrezikut dhe 
procedurave të tjera përkatëse me qëllim njohjen e entitetit 
dhe mjedisit të tij, përfshirë dhe kontrollin e brendshëm të 
entitetit, ashtu siç kërkohet nga SNA 315, audituesi, me qëllim 
që të krijojë një bazë për identifi kimin dhe vlerësimin e rrezikut 
të anomalive materiale në çmuarjet kontabël, duhet të njohë 
gjithashtu edhe aspektet e mëposhtme: 
(a) Kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të raportimit fi nanciar në 

lidhje me çmuarjet kontabël dhe shpjegimet përkatëse (Ref: 
Para. A13–A15).

(b) Të marrë njohuri mbi mënyrën sesi drejtimi identifi kon 
ato transaksione, ngjarje dhe rrethana të cilat mund të 
bëjnë të nevojshme që çmuarjet kontabël të njihen apo të 
shpjegohen në pasqyrat fi nanciare. Për të marrë njohuri në 
lidhje me këtë aspekt, audituesi duhet të marrë informacion 
nga drejtimi në lidhje me ndryshimet e atyre rrethanave 
që mund të bëjnë të nevojshme çmuarje të reja kontabël, 
ose rishikim të çmuarjeve kontabël ekzistuese (Ref: Para.
A16–A21).

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

540.9

540.10

540.11

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

(c) Të marrë njohuri mbi mënyren sesi drejtimi e llogarit 
çmuarjen kontabël, dhe mbi informacionin mbi të cilin 
bazohet çmuarja kontabël, si më poshtë vijon (Ref: Para. 
A22–A23).
(i) Metodën, përfshirë, sipas rastit, dhe modelin që 

përdoret për të llogaritur çmuarjen kontabël (Ref: 
Para. A24–A26).

(ii) Kontrollet përkatëse (Ref: Para. A27–A28).
(iii) Nëse drejtimi ka përdorur ose jo shërbimet e një 

eksperti (Ref: Para. A29–A30).
(iv) Hipotezat në të cilat bazohet çmuarja kontabël (Ref: 

Para. A31–A36).
(v) Nëse metoda e llogaritjes së çmuarjes kontabël ka ose 

duhet të ketë ndryshuar nga periudha në periudhë, 
dhe nëse po, arsyen pse (Ref: Para. A37).

(vi) Nëse drejtimi ka bërë vlerësimin e pasigurisë në 
çmuarjen kontabël, dhe nëse po, si e ka bërë këtë 
vlerësim (Ref: Para. A38).

Audituesi duhet të rishikojë rezultatin e çmuarjes kontabël të 
njohur në pasqyrat fi nanciare të periudhave të mëparshme, 
ose, nëse është rasti, rivleresimin e mëpasshëm të tyre në 
pasqyrat fi nanciare të periudhës. Natyra dhe shtrirja e rishikimit 
nga ana e audituesit varet nga natyra e çmuarjes kontabël 
dhe nëse informacioni i përftuar gjatë procesit të rishikimit 
do të mjaftonte për identifi kimin dhe vlerësimin e rrezikut 
të anomalive materiale në çmuarjet kontabël të njohura në 
pasqyrat fi nanciare të periudhës. Gjithsesi,  rishikimi nuk ka 
për qëllim që të vërë në diskutim gjykimet e bëra në periudhat 
e kaluara të cilat kanë qenë bazuar në informacionin e 
disponueshëm në atë kohë (Ref: Para. A39–A44).

Për identifi kimin dhe vlerësimin e rrezikut të anomalisë 
materiale, siç kërkohet nga SNA 315, audituesi duhet të 
vlerësojë shkallën e pasigurisë në vlerësim në lidhje me 
çmuarjen kontabël (Ref: Para. A45–A46).

Audituesi duhet të përcaktojë nëse, sipas gjykimit të tij, ndonjë 
nga çmuarjet kontabël të cilat janë identifi kuar si çmuarje 
kontabël me pasiguri të lartë vlerësimi, mund të krijojë rrezik të 
rëndësishëm (Ref: Para. A47–A51).
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Për entitete më të vogla, puna që duhet bërë për përllogaritjen e çmuarjeve do të jetë 
më pak komplekse, duke qenë se aktivitetet e biznesit të këtyre entiteteve janë zakonisht 
të kufi zuara dhe transaksionet më pak komplekse. Shpesh një person i vetëm, siç është 
pronari-drejtues, do të identifi kojë nevojën për çmuarje kontabël, dhe audituesi mund të 
fokusohet lehtësisht në këto çmuarje. Megjithatë, entitetet më të vogla kanë gjithashtu 
më pak të ngjarë që të kenë një ekspert vlerësimi disponibël, i cili do të mund të përdorë 
ekperiencën e tij apo të saj dhe aftësinë për të bërë çmuarjet e kërkuara. Në raste të 
tilla, rreziku i anomalisë materiale mund të rritet, me përjashtim sigurisht të rastit kur 
është marrë një ekspert vlerësimi për këtë gjë.

ÇËSHTJE PËR T’U PATUR NË VËMENDJE

Në rastin kur përdorimi i një eksperti vlerësimi do të ndihmonte shumë në 
procesin e çmuarjes, diskutoje sa më shpejt të jetë e mundur me drejtimin e 
entitetit gjatë procesit të auditimit në mënyrë që të ndërmerret veprimi i duhur.

Çështjet kryesore për t’u trajtuar nga audituesi janë theksuar në tabelën më poshtë.

Tabela 11.2-1

Të Trajtojë Përshkrimi

Kjo mund të rezultojë nga kuadri i kontabilitetit që është në 
përdorim ose nga transaksionet, ngjarjet, dhe kushtet që mund 
të çojnë në nevojën për çmuarje kontabël që duhen njohur në 
pasqyrat fi nanciare ose për të cilat duhet dhënë informacion 
në pasqyrat fi nanciare. Përveç kësaj, audituesi duhet të kërkojë 
informacion nga drejtimi për sa i përket ndryshimeve në rrethanat 
që çojnë në krijimin e çmuarjeve të reja kontabël apo në nevojën 
për të rishikuar çmuarjet ekzistuese.

Rishiko dhe vlerëso procesin e çmuarjes nga ana e drejtimit, 
përfshirë edhe përcaktimin e hipotezave që kanë të bëjnë me 
çmuarjen, besueshmërinë e të dhënave të përdorura, dhe ndonjë 
proces të brendshëm miratimi ose rishikimi. Aty ku është e 
nevojshme, këtu mund të përfshihet edhe përdorimi i një eksperti 
vlerësimi.
Nevoja për një ekspert vlerësimi mund të lindë për shembull për 
arsye të:

Natyrës së specializuar të çështjes e cila kërkon çmuarje;• 
Natyrës teknike të modeleve që kërkohen për të përmbushur • 
kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të raportimit fi nanciar (siç 
janë disa çmuarje me vlerë të drejtë) dhe
Natyrës së pazakontë ose të rrallë të kushtit, transaksionit, ose • 
ngjarjes që kërkon një çmuarje kontabël.

Si Vlerësohet 
Nevoja për 
një Çmuarje 
Kontabël?

Procesi i 
Drejtimit 
për Bërjen e 
Çmuarjeve
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Të Trajtojë Përshkrimi

Rishiko rezultatin e çmuarjeve të periudhës së mëparshme dhe 
kupto arsyet për diferencat ndërmjet çmuarjeve të periudhës 
së mëparshme dhe vlerave aktuale. Kjo do të ndihmojë për të 
kuptuar:

Efektivitetin (ose jo) të procesit të çmuarjes nga ana e • 
drejtimit;
Ekzistencën e ndonjë paragjykimi të mundshëm të drejtimit • 
(një rishikim i çmuarjeve për të parë ekzistencën e ndonjë 
mashtrimi të mundshëm kërkohet gjithashtu nga SNA 240);
Ekzistencën e evidencës se vazhdueshme të auditimit; dhe• 
Nivelin e pasigurisë së përfshirë në çmuarje, për të cilin mund • 
të kërkohet që të jepet informacion në pasqyrat fi nanciare.

Konsidero sa më poshtë vijon:
Nivelin e gjykimit të ushtruar nga drejtimi;• 
Ndjeshmërinë ndaj ndryshimeve në hipoteza;• 
Ekzistencën e teknikave të vlerësimit të njohura që pakësojnë • 
pasigurinë;
Shtrirjen e periudhës së parashikimit dhe përshtatshmërinë e • 
të dhënave të përdorura;
Disponueshmërinë e të dhënave të besueshme nga burime të • 
jashtme;
Nivelin në të cilin çmuarja bazohet në të dhëna të dallueshme • 
ose të padallueshme; dhe
Ndjeshmërinë ndaj paragjykimeve.• 

Shënim: Përcakto nëse çmuarjet kontabël me një nivel të lartë të 
pasigurisë janë gjithashtu “rreziqe të konsiderueshme” që duhen 
trajtuar nga audituesi.

Gjatë vlerësimit të rreziqeve të anomalisë materiale, konsidero:
Çështjet e trajtuara më sipër në këtë tabelë;• 
Madhësinë aktuale ose të pritshme të çmuarjes; dhe• 
Nëse çmuarja është një rrezik i konsiderueshëm. Shiko më • 
sipër “niveli i pasigurisë në çmuarje”.

Rezultatet e 
Çmuarjeve të 
Përgatitura në 
Periudhat e 
Mëparshme

Niveli i 
Pasigurisë i 
Përfshirë në 
Çmuarje 

Rëndësia e 
Çmuarjeve
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11.3 Reagimet ndaj Rreziqeve të Vlerësuara

Paragrafi  #

540.12 Pasi të jetë vlerësuar rreziku i anomalisë materiale, audituesi 
duhet të përcaktojë si më poshtë: (Ref: Para. 52)
(a) Nëse drejtimi ka zbatuar në mënyrë të përshtatshme 

kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të raportimit fi nanciar për 
sa i takon çmuarjeve kontabël (Ref: Para. A53–A56).

(b) Nëse metodat për llogaritjen e çmuarjeve kontabël janë të 
përshtatshme dhe janë zbatuar në mënyrë të qëndrueshme, 
dhe nëse ndryshimet nga periudhat e kaluara, nëse ka, në 
çmuarjet kontabël ose në metodat për llogaritjen e tyre, 
janë të përshtatshme në rrethanat ekzistuese (Ref: Para. 
A57–A58).

Për t’ju përgjigjur rrezikut të vlerësuar të anomalisë materiale, 
siç kërkohet nga SNA 330, audituesi, duke pasur parasysh 
natyrën e çmuarjes kontabël, duhet të kryejë një ose më shumë 
nga procedurat e mëposhtme: (Ref: Para. A59–A61)
(a) Të përcaktojë nëse ngjarjet që kanë ndodhur deri në datën 

e opinionit të audituesit, japin evidencë auditimi në lidhje me 
çmuarjen kontabël (Ref: Para. A62–A67).

(b) Të testojë mënyrën sesi drejtimi e llogarit çmuarjen 
kontabël, dhe informacionin e përdorur për këtë llogaritje. 
Gjatë testimit, audituesi duhet të vlerësojë edhe nëse: (Ref: 
Para. A68–A70)
(i) Metoda e përdorur për këtë llogaritje është e 

përshtatshme në rrethanat ekzistuese (Ref: Para. 
A71–A76).

(ii) Hipotezat e përdorura nga drejtimi janë të arsyeshme 
në kontekstin e kërkesave të kuadrit të zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar në lidhje me këto llogaritje (Ref: 
Para. A77–A83).

(c) Të testojë efektivitetin e procedurave të kontrollit mbi 
mënyrën sesi drejtimi llogarit çmuarjet kontabël, si dhe të 
kryejë procedura të përshtatshme thelbësore (Ref: Para. 
A84–A86).

(d) Të llogarisë një pikë vlerësimi ose një interval vlerësimesh 
me qëllim që të gjykojë mbi pikën e vlerësimit të përdorur 
nga drejtimi (Ref: Para. A87–A91). Për këtë qëllim:
(i) Nëse audituesi përdor hipoteza ose metoda që 

ndryshojnë nga ato të përdorura nga drejtimi, atëhere 
audituesi duhet të marrë informacion të mjaftueshëm 
sa i përket hipotezave apo metodave te përdorura nga 
drejtimi, për të përcaktuar nëse pika e vlerësimit apo 
intervali i vlerësimit i përdorur nga audituesi merr në 

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

540.13
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Paragrafi  #

540.14

konsideratë të gjitha variablat përkatës, si dhe për të 
vlerësuar çdo ndryshim të rëndësishem nga pika e 
vlerësimit të përdorur nga drejtimi (Ref: Para.A92).

(ii) Nëse audituesi gjykon se përdorimi i një game pikash 
vlerësimi është i përshtatshëm, atëherë audituesi duhet 
të ngushtojë intervalin e vlerësimit, duke përdorur 
evidencën e auditimit që është e disponueshme, deri sa 
të gjitha rezultatet brenda intervalit të konsiderohen të 
arsyeshme (Ref: Para. A93–A95).

Për të gjykuar mbi çështjet e përmendura në paragrafi n 12 ose 
për t’ju përgjigjur rrezikut të vlerësuar të anomalisë materiale 
në përputhje me paragrafi n 13, audituesi duhet të marrë në 
konsideratë nëse shërbime ose njohuri të specializuara në 
lidhje me një ose disa aspekte të çmuarjeve kontabël janë të 
nevojshme në mënyrë që të përftohet evidencë auditimi e 
mjaftueshme (Ref: Para. A96–A101).

Për ato çmuarje kontabël të cilat mund të krijojnë rreziqe të 
rëndësishme, përveç procedurave që kryhen në përputhje me 
kërkesat e SNA 330, audituesi duhet të kryejë procedurat e 
mëposhtme: (Ref: Para. A102)
a. Nëse drejtimi ka marrë parasysh hipoteza apo rezultate 

alternative, dhe nëse jo, arsyen se pse ai i ka përjashtuar 
ato, ose si e ka trajtuar drejtimi pasigurinë në vlerësim gjatë 
llogaritjes së çmuarjes kontabël. (Ref: Para. A103–A106)

b. Nëse hipotezat e rëndësishme të përdorura nga drejtimi 
janë të arsyeshme. (Ref: Para. A107–A109)

c. Sipas rastit dhe në varësi të arsyeshmërisë së hipotezave 
të rëndësishme të përdorura nga drejtimi ose të zbatimit 
të përshtatshëm të kuadrit të zbatueshëm të raportimit 
fi nanciar, synimin e drejtimit për të ndjekur një radhë të 
caktuar procedurash dhe aftësinë e drejtimit për një gjë të 
tillë. (Ref: Para. A110)

Nëse, sipas gjykimit të audituesit, drejtimi nuk e ka trajtuar 
në mënyrë të përshtatshme ndikimin e pasigurisë në vlerësim 
në lidhje me çmuarjet kontabël që mund të sjellë si pasojë 
rreziqe të rëndësishme, audituesi duhet që, nëse konsiderohet 
e rëndësishme, të llogarisë një interval vlerësimi me të cilën 
të vlerësojë arsyeshmërinë e çmuarjes kontabël. (Ref: Para. 
A111–A112)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

540.15

540.16
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Në entitetet më të vogla, ka të ngjarë që të ketë përfshirje aktive të drejtimit në procesin 
e raportimit fi nanciar i cili përfshin edhe përgatitjen e çmuarjeve kontabël. Si rezultat, 
kontrollet mbi procesin e çmuarjes mund të mos ekzistojnë, ose edhe nëse ekzistojnë, 
mund të funksionojnë në mënyrë joformale. Për këtë arsye, përgjigja e audituesit ndaj 
rreziqeve të vlerësuara ka të ngjarë të jetë thelbësore në natyrë dhe në këto raste 
audituesi kryen një ose më shumë nga veprimet e listuara më poshtë.

Tabela 11.3-1
Të Trajtojë Përshkrimi

Testo sesi drejtimi ka bërë çmuarjet kontabël dhe të dhënat • 
mbi të cilat është mbështetur çmuarja. Vlerëso nëse:
- Metoda e përdorur e matjes është e përshtatshme për 

rrethanat, dhe
- Pohimet e përdorura nga drejtimi janë të arsyeshme në 

kontekstin e objektivave të matjes përcaktuar nga kuadri i 
zbatueshëm i raportimit fi nanciar.

Së bashku me procedurat thelbësore të përshtatshme, testo • 
efektivitetin e funksionimit të kontrolleve, nëse ka, mbi 
mënyrën sesi drejtimi ka bërë çmuarjet kontabël.
Përllogarit një pikë çmuarje ose një interval pikash për të • 
vlerësuar pikën e çmuarjes së llogaritur nga drejtimi. Nëse 
hipotezat ose metodat e përdoruara nga audituesi ndryshojnë 
nga ato të drejtimit, njihu dhe kupto hipotezat ose metodat e 
përdorura nga drejtimi në atë masë sa është e mjaftueshme për 
të përcaktuar nëse pika ose intervali i çmuarjes së audituesit 
merr në konsideratë variablat e duhur.  Gjithashtu, kupto dhe 
vlerëso çdo diferencë të rëndësishme nga pika e çmuarjes së 
drejtimit. Nëse është i përshtatshëm përdorimi i një intervali 
vlerësimesh, intervali i vlerësimeve duhet ngushtuar, bazuar 
në evidencën e auditimit disponibël, derisa të gjitha rezultatet 
brenda intervalit të konsiderohen të arsyeshme.

Kryej një ose më shumë nga procedurat e mëposhtme, duke patur 
parasysh natyrën e çmuarjeve kontabël, natyrën e evidencës që 
do të merret, dhe rreziqet e vlerësuara të anomalisë materiale, 
përfshirë edhe rreziqet e rëndësishme:
Rishiko ngjarjet pas datës së fundit të periudhës për të qenë i 
sigurt që ato mbështesin çmuarjet e drejtimit. Kjo mund të jetë 
veçanërisht e përshtatshme në entitetet e vogla të drejtuara nga 
pronari, ku drejtimi nuk ka procedura kontrolli të formalizuara në 
lidhje me çmuarjet kontabël.

Testo informacionin, kontrollet (nëse ka), metodat, dhe • 
hipotezat e përdorura.
Bazuar në evidencën e marrë dhe diskutimet me drejtimin, • 
përllogarit një pikë çmuarje ose interval vlerësimesh të 
pavarura për krahasim me çmuarjen e bërë nga entiteti.

A Janë Bërë 
siç Duhet 
Çmuarjet?

Sa e 
Besueshme 
është Evidenca 
Mbështetëse?



171

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Të Trajtojë Përshkrimi

 Vlera me të cilën çmuarja e drejtimit ndryshon nga pika 
e çmuarjes ose bie jashtë intervalit të vlerësimeve do të 
konsiderohet si një anomali.
Në rastin kur ka një distancë kohore më të gjatë midis datës • 
së bilancit dhe datës së opinionit të audituesit, rishikimi i 
ngjarjeve nga ana e audituesit gjatë kësaj periudhe mund të jetë 
një përgjigje efektive për çmuarjet kontabël, përveç çmuarjeve 
kontabël me vlerën e drejtë.

Identifi ko nëse ka tregues të ekzistencës së paragjykimeve • 
të mundshme të drejtimit. Këtu mund të jetë rasti kur ka 
ndryshime në mënyrën sesi janë llogaritur çmuarjet, ose kur 
përzgjidhet një pikë vlerësimi sipas një modeli ose optimist 
ose pesimist, ose kur çmuarjet e bëra nga drejtimi qëndrojnë 
vazhdimisht në njërin krah të intervalit të vlerësimeve të bëra 
nga audituesi, ose kur paragjykimet e drejtimit i zhvendosin 
çmuarjet e bëra nga ky i fundit nga një krah i intervalit në 
tjetrin në periudha vijuese, p.sh., kur drejtimi e nxjerr biznesin 
për shitje dhe objektivi i drejtimit ndryshon nga minimizimi i 
taksave në maksimizimin e të ardhurave.
Konsidero efektin kumulativ të paragjykimeve të drejtimit në • 
përllogaritjen e çmuarjeve kontabël, nga ky i fundit.

Paragjykimet 
e Mundshme 
të Drejtimit

Aty ku çmuarja është komplekse ose përfshin teknika të specializuara, audituesi mund 
të vendosë që është e nevojshme të përdorë punën e një ekspertit të vlerësimit (shiko 
Vëllimi 1, Kapitulli 15.7 (SNA 620) për udhëzime lidhur me përdorimin e punës së 
ekspertit të vlerësimit).

11.4 Raportimi

Paragrafi  #

540.19 Audituesi duhet të marrë evidencë të mjaftueshme auditimi nëse 
shpjegimet në pasqyrat fi nanciare në lidhje me çmuarjet kontabël 
janë në përputhje me kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar. (Ref: Para. A120–A121)

Për ato çmuarje kontabël të cilat krijojnë rreziqe të 
rëndësishme, audituesi duhet të vlerësojë përshtatshmërinë e 
shpjegimeve në pasqyrat fi nanciare në lidhje me pasigurinë në 
vlerësim në kontekstin e kuadrit të zbatueshëm të raportimit 
fi nanciar. (Ref: Para. A122–A123)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

540.20
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Hapi i fundit është të përcaktohet nëse:

Është siguruar apo jo evidenca e nevojshme. Aty ku evidenca e nevojshme e • 
auditimit nuk është disponibël, ose aty ku evidenca nuk mbështet çmuarjet e bëra 
nga drejtimi, audituesi duhet të diskutojë gjetjet me drejtimin dhe të konsiderojë 
nevojën për të ndryshuar vlerësimin e rrezikut si dhe për të kryer procedura të 
mëtejshme auditimi;

Çmuarjet kontabël ose janë të arsyeshme në kontekstin e kuadrit të zbatueshëm të • 
raportimit fi nanciar, ose janë të gabuara; dhe

Shënimet shpjeguese për çmuarjet në pasqyrat fi nanciare:• 

- Janë në përputhje me kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të raportimit fi nanciar, 
dhe

- Japin informacionin e duhur për pasigurinë në çmuarje, nëse ajo çon në krijimin 
e rreziqeve të rëndësishme.

Deklarimet me Shkrim

Audituesi duhet të marrë deklarime me shkrim nga drejtimi në lidhje me arsyeshmërinë e 
hipotezave të rëndësishme të bëra nga ky i fundit.

Gjithashtu, duhet marrë në konsideratë nevoja për marrjen e një deklarimi me shkrim 
nëse hipotezat e bëra nga drejtimi  refl ektojnë siç duhet qëllimin dhe aftësinë e këtij të 
fundit për të ndërmarrë veprime të caktuara që kanë të bëjnë me ndonjë çmuarje me 
vlerën e drejtë ose me shënimin shpjegues përkatës.
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12. Palët e Lidhura

Përmbajtja e kapitullit

Procedurat e auditimit në lidhje me palët e lidhura dhe 
transaksionet me to. 550

SNA-të përkatëse

Figura 12.0-1
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tIdentifiko palët e lidhura si dhe 
ndryshimet në krahasim me periudhat e 
mëparshme.
Njihu me natyrën, shtrirjen dhe qëllimin 
e transaksioneve.
Merr në konsideratë mundësinë për 
mashtrim.
Kushtoji vëmendje transaksioneve me 
palë të lidhura gjatë gjithë auditimit.
Merr në konsideratë rreziqet e 
rëndësishme.

A tregon ndonjë nga rrethanat që ka 
identifikuar audituesi, për përfshirjen e 
palëve të lidhura?
Grumbullo evidencë për të mbështetur 
pohimet e drejtimit për natyrën, shtrirjen, 
dhe qëllimin e transaksioneve.
Merr në konsideratë rëndësinë e 
transaksioneve jashtë rrjedhës normale 
të biznesit.
Merr në konsideratë matjen dhe njohjen e 
transaksioneve dhe tepricave.
Merr në konsideratë mashtrimin e 
mundshëm.

A është siguruar evidencë e 
përshtatshme dhe e mjaftueshme?

A ekziston një anomali materiale?

A janë dhënë informacionet e 
duhura në pasqyrat financiare?

Merr deklarimet e drejtimit.

Raporto mbi ndonjë gjetje.
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Paragrafi  #

Paragrafi  #

550.9

550.10

Objektivat e audituesit janë:
(a) Për të marrë njohuri të mjaftueshme për marrëdhëniet dhe 

transaksionet me palët e lidhura, pavarësisht nga fakti nëse 
kuadri i zbatueshëm i raportimit fi nanciar përcakton ose jo 
kërkesa për palët e lidhura, për të qenë i aftë që:

(i) Të njohë faktorët e rrezikut për mashtrim, në qoftë se 
ka të tillë, që vijnë nga marrëdhëniet dhe transaksionet 
me palët e lidhura, të cilët shërbejnë për identifi kimin 
dhe vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale për 
shkak të mashtrimit; dhe

(ii) Të konkludojë, bazuar në evidencën e auditimit të marrë, 
nëse pasqyrat fi nanciare, për aq sa ato janë ndikuar nga 
këto marrëdhënie dhe transaksione:

(a) Arrijnë të japin një paraqitje të drejtë (sipas kuadrit të 
paraqitjes së drejtë); ose

(b) Nuk janë keqrrëfyese (sipas kuadrit të përputhshmërisë); 
dhe

(b) Kur kuadri i zbatueshëm i raportimit fi nanciar përcakton 
kërkesa për palët e lidhura, për të marrë evidencën 
e nevojshme të auditimit rreth marrëdhënieve dhe 
transaksioneve me palë të lidhura dhe nëse ato janë 
identifi kuar, kontabilizuar dhe raportuar përkatësisht në 
pasqyrat fi nanciare në përputhje me kuadrin.

Për qëllimet e SNA-ve, përkufi zimet e mëposhtme kanë 
kuptimin që u është dhënë në vijim:
(a) Transaksion duarlirë – Transaksioni i kryer në kushtet kur 

një blerës i vullnetshëm dhe një shitës i vullnetshëm, të cilët 
nuk janë palë e lidhur, veprojnë në mënyrë të pavarur nga 
njëri-tjetri dhe ndjekin interesat e tyre më të mira.   

(b) Palë e lidhur – Një palë që është: (Ref: Para. A4-A7)
(i) Ose një palë e lidhur sipas përkufi zimeve të dhëna në 

kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar;
(ii) Ose, kur kuadri i zbatueshëm i raportimit fi nanciar 

përcakton kërkesa minimale ose nuk përcakton fare 
kërkesa për palët e lidhura:
a. Një person ose një entitet tjetër që ka kontroll 

ose infl uencë të konsiderueshme, të drejtpërdrejtë 
apo të tërthortë nëpërmjet një ose më shumë 
ndërmjetësish, ndaj entitetit raportues;

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

b. Një entitet tjetër ndaj të cilit entiteti raportues 
ka kontroll apo infl uencë të konsiderueshme, të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë nëpërmjet një apo 
më shumë ndërmjetësish; ose

c. Një entitet tjetër që është nën një kontroll të 
përbashkët me entitetin raportues nëpërmjet:
i. Pronësisë së përbashkët;
ii. Pronarëve të cilët janë pjesëtarë të afërt të 

familjes; ose
iii. Drejtimit të përbashkët.

Megjithatë, entitetet që janë nën kontrollin e përbashkët nga 
shteti (p.sh. nga qeverisja qëndrore, rajonale apo vendore) nuk 
konsiderohen palë të lidhura përveç rastit kur ato përfshihen në 
transaksione të konsiderueshme ose ndajnë burimet në masë të 
konsiderueshme me njëri-tjetrin.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

12.1 Vështrim i përgjithshëm

Duke qenë se palët e lidhura nuk janë të pavarura nga njëra-tjetra, ekziston gjithmonë 
një rrezik më i lartë  i anomalive materiale në transaksionet me palë të lidhura sesa 
në transaksionet me palë jo të lidhura. Për rrjedhojë, kuadret e raportimit fi nanciar 
zakonisht përcaktojnë kërkesa lidhur me trajtimin kontabël dhe dhënien e shpjegimeve 
sa i takon transaksioneve dhe tepricave me palët e lidhura. Këto kërkesa synojnë që t’u 
sigurojnë përdoruesve të pasqyrave fi nanciare informacion lidhur me natyrën e këtyre 
transaksioneve/tepricave dhe me efektet faktike ose të mundshme që rrjedhin prej tyre. 

Disa nga faktorët e mundshëm të rrezikut në lidhje me transaksionet me palët e lidhura 
jepen më poshtë:

Tabela 12.1-1
Përshkrimi

Palët e lidhura mund të veprojnë nëpërmjet një game të gjerë dhe 
komplekse marrëdhëniesh dhe strukturash.

• Marrëdhëniet me palët e lidhura mund të mbahen të fshehura, 
pasi ato paraqesin një mundësi më të madhe për marrëveshje 
të fshehta, fshehje, ose manipulim nga ana e drejtimit. 

• Sistemet e informacionit mund të jenë joefektivë në 
identifi kimin ose grupimin e transaksioneve dhe tepricave të 
llogarive midis entitetit dhe palëve të lidhura.

• Drejtimi mund të mos jetë në dijeni të ekzistencës së të gjitha 
transaksioneve dhe marrëdhënieve me palët e lidhura.

Transaksionet me palët e lidhura mund të mos jenë kryer sipas 
kushteve normale të tregut, p.sh. mund të jenë kryer mbi ose nën 
vlerën e tregut, ose pa këmbim vlerash monetare.

Transaksione 
Tepër Komplekse

Marrëdhënie dhe 
Transaksione jo të 
Identifi kuara

Marrëdhënie dhe 
Transaksione 
jo të kryera në 
Rrjedhën Normale 
të Biznesit
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Drejtimi është përgjegjës për identifi kimin dhe dhënien e shpjegimeve për palët e lidhura 
dhe për transaksionet me to. Kjo përgjegjësi kërkon nga drejtimi që të zbatojë kontrolle 
të brendshme të përshtatshme për të dhënë siguri që transaksionet me palët e lidhura 
janë identifi kuar dhe regjistruar në sistemin e informacionit, dhe për to janë dhënë 
shpjegime në pasqyrat fi nanciare.

Audituesi është përgjegjës për të qenë vigjilent ndaj informacionit që ka të bëjë me palët 
e lidhura, kur ai kontrollon regjistrime ose dokumenta gjatë procesit të auditimit.  Kjo 
kërkon inspektimin e disa dokumentave që janë të rëndësishme, por nuk kërkon një 
investigim të thellë të regjistrimeve dhe dokumentave për të identifi kuar në mënyrë 
specifi ke palët e lidhura.

Në entitetet më të vogla, këto procedura ka të ngjarë që të jenë joformale dhe më pak 
të sofi stikuara. Drejtimi mund të mos ketë informacion lehtësisht të disponueshëm në 
lidhje me palët e lidhura (sistemet kontabël ka shumë të ngjarë që të mos jenë dizenjuar 
për të identifi kuar palët e lidhura), kështu që audituesi, përveç regjistrimeve kontabël 
dhe shënimeve shpjeguese lidhur me llogaritë, mund ta ketë të nevojshme që të kërkojë 
informacion dhe të rishikojë llogaritë me palë të caktuara, etj.

Kuadret e Raportimit Financiar

Meqenëse palët e lidhura nuk janë të pavarura nga njëra-tjetra, shumë kuadre të 
raportimit fi nanciar përcaktojnë kërkesa të caktuara përsa i përket trajtimit kontabël dhe 
shënimeve shpjeguese lidhur me marrëdhëniet, transaksionet dhe tepricat e llogarive me 
palët e lidhura. Kjo i jep mundësi përdoruesve të pasqyrave fi nanciare që të kuptojnë 
natyrën dhe efektin faktik ose të mundshëm të tyre mbi pasqyrat fi nanciare. 

Në rastet kur kuadri i zbatueshëm i raportimit fi nanciar përcakton kërkesa lidhur me 
trajtimin kontabël dhe shënimet shpjeguese në pasqyrat fi nanciare, është në përgjegjësinë 
e audituesit që të kryejë procedura auditimi për të identifi kuar, vlerësuar, dhe për të 
reaguar ndaj rreziqeve të anomalisë materiale që vijnë si rezultat i dështimit nga ana e 
entitetit për të trajtuar nga pikëpamja kontabël apo për të dhënë shpjegimet e duhura 
lidhur me marrëdhëniet, transaksionet dhe tepricat e llogarive me palët e lidhura në 
përputhje me kërkesat e kuadrit përkatës.

Në rastet kur kuadri i raportimit fi nanciar nuk përcakton fare ose përcakton kërkesa 
minimale lidhur me palët e lidhura, audituesit përsëri i duhet që të sigurojë njohjen e 
mjaftueshme përsa i përket marrëdhënieve dhe transaksioneve me palët e lidhura për të 
qenë në gjendje që të konkludojë nëse pasqyrat fi nanciare, për aq sa janë të ndikuara nga 
këto marrëdhënie dhe transaksione:

Arrijnë të japin një paraqitje të drejtë (sipas kuadrit të paraqitjes së drejtë); ose• 

Nuk janë keqrrëfyese (sipas kuadrit të pajtueshmërisë).• 

Kur identifi kohet informacion i cili nënkupton ekzistencën e marrëdhënieve ose 
transaksioneve me palët e lidhura të cilat nuk kanë qenë identifi kuar më parë ose për 
të cilat nuk është dhënë informacion nga drejtimi, audituesi duhet të përcaktojë nëse 
rrethanat mbështetëse konfi rmojnë ekzistencën e marrëdhënieve ose transaksioneve të 
tilla.
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SNA 550 jep udhëzime në lidhje me përgjegjësinë e audituesit dhe procedurat e auditimit 
përsa i përket palëve të lidhura dhe transaksioneve me këto palë.

Tabela 12.1-2

Përgjegjësia e Audituesit 
në Rastet kur Përshkrimi

Siguro një njohje të marrëdhënieve dhe transaksioneve që 
entiteti ka me palët e lidhura, të mjaftueshme për të:

Njohur faktorët e rrezikut të mashtrimit, nëse ka, që • 
lindin si pasojë e marrëdhënieve dhe transaksioneve me 
palët e lidhura, të cilët shërbejnë për identifi kimin dhe 
vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale për shkak 
të mashtrimit; dhe
Konkluduar, bazuar në evidencën e auditimit të marrë, • 
nëse pasqyrat fi nanciare, për aq sa ato janë të ndikuara 
nga këto marrëdhënie dhe transaksione, arrijnë të 
japin një paraqitje të drejtë (sipas kuadrit të paraqitjes 
së drejtë); ose nuk janë keqrrëfyese (sipas kuadrit të 
pajtueshmërisë).

Kuadri i 
Zbatueshëm 
i Raportimit 
Financiar 
Përcakton Kërkesa 
Minimale ose nuk 
Përcakton Kërkesa

Përveç hapave të përshkruar më sipër, siguro evidencën e 
nevojshme të auditimit, për të qenë në pajtim me kërkesat 
specifi ke të kontabilizimit dhe të shpjegimit të informacionit 
mbi marrëdhëniet, transaksionet dhe tepricat me palët e 
lidhura.

Kuadri i 
Zbatueshëm 
i Raportimit 
Financiar 
Përcakton Kërkesa 

12.2 Vlerësimi i Rrezikut

Paragrafi  #

550.11 Si pjesë e procedurave të vlerësimit të rrezikut dhe procedurave 
përkatëse që SNA 315 dhe SNA 240 kërkojnë nga audituesi që 
të kryejë gjatë auditimit, audituesi duhet të kryejë procedurat 
e auditimit që parashikohen në paragrafët 12-17 për të marrë 
informacione të përshtatshme për të identifi kuar rreziqet 
e anomalisë materiale që shoqërojnë marrëdhëniet dhe 
transaksionet me palët e lidhura. (Ref: Para. A8)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

550.12 Diskutimet në ekipin e angazhimit të cilat kërkohen nga SNA 
315 dhe SNA 240 duhet të fokusohen edhe në ekspozimin e 
mundshëm të pasqyrave fi nanciare ndaj anomalive materiale që 
vijnë nga mashtrimi apo gabimi me prejardhje nga marrëdhëniet 
dhe transaksionet midis palëve të lidhura dhe entitetit. (Ref: 
Para. A9-A10) 



178

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Paragrafi  #

550.13

550.14

550.15

Audituesi duhet të pyesë drejtimin në lidhje me:
(a) Identitetin e palëve të lidhura, përfshirë ndryshimet nga 

periudha e mëparshme; (Ref: Para. A11-A14)

(b) Natyrën e marrëdhënieve mes entitetit dhe këtyre palëve të 
lidhura; dhe

(c) Nëse entiteti është angazhuar në ndonjë transaksion me 
këto palë të lidhura gjatë periudhës dhe, në qoftë po, llojin 
dhe qëllimin e transaksioneve.

Audituesi duhet të intervistojë drejtimin dhe persona të tjerë 
brenda entitetit si dhe të kryejë procedura të tjera të vlerësimit 
të rrezikut që konsiderohen të përshtatshme, për të marrë 
njohuri për kontrollet, nëse ka të tilla, që ka vendosur drejtimi 
për të: (Ref: Para. A15-A20)

(a) Identifi kuar, kontabilizuar dhe raportuar marrëdhëniet dhe 
transaksionet me palët e lidhura në përputhje me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar;

(b) Autorizuar dhe miratuar transaksionet dhe marrëveshjet e 
rëndësishme me palët e lidhura; dhe (Ref: Para. A21)

(c) Autorizuar dhe miratuar transaksionet dhe marrëveshjet e 
rëndësishme me palët e lidhura jashtë rrjedhës normale të 
biznesit.

Gjatë inspektimit të regjistrimeve dhe dokumenteve, audituesi 
duhet të jetë vigjilent ndaj marrëveshjeve apo informacioneve 
të tjera të cilat mund të shërbejnë si tregues i ekzistencës 
së marrëdhënieve dhe transaksioneve me palë të lidhura, të 
cilat drejtimi nuk i ka identifi kuar apo raportuar më parë tek 
audituesi. (Ref: Para. A22-A23)
Dokumentet e mëposhtme janë ato që zakonisht inspektohen 
nga audituesi për të identifi kuar tregues të ekzistencës së 
marrëdhënieve dhe transaksioneve me palë të lidhura, të 
cilat drejtimi nuk i ka identifi kuar apo raportuar më parë tek 
audituesi:

(a) Konfi rmime të bankës dhe konfi rmime të këshilltarëve 
ligjorë, të marra si pjesë e procedurave të auditimit;

(b) Procesverbalet e mbledhjeve të aksionerëve dhe të atyre që 
janë ngarkuar me qeverisjen; dhe

(c) Regjistrime apo dokumenta të tjera që audituesi i 
konsideron të nevojshme në varësi të rrethanave të 
entitetit.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

550.17

550.18

550.19

550.16 Në qoftë se, kur kryen procedurat e auditimit të kërkuara 
nga paragrafi  15 ose procedura të tjera të auditimit, audituesi 
identifi kon transaksione të rëndësishme jashtë rrjedhës normale 
të biznesit të entitetit, audituesi pyet drejtimin rreth: (Ref: Para. 
A24-A25)
(a) Natyrës së këtyre transaksioneve; dhe (Ref: Para. A26)
(b) Nëse janë përfshirë apo jo palë të lidhura. (Ref: Para. A27)

Audituesi shkëmben informacionin përkatës të marrë rreth 
palëve të lidhura të entitetit me pjesëtarët e tjerë të ekipit të 
angazhimit. (Ref: Para. A28)

Për të plotësuar kërkesat e SNA 315 për identifi kimin dhe 
vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale, audituesi 
identifi kon dhe vlerëson rreziqet e anomalive materiale që 
shoqërojnë marrëdhëniet dhe transaksionet me palë të lidhura 
dhe përcakton nëse ndonjë nga këto rreziqe është rrezik i 
konsiderueshëm apo jo. Në bërjen e këtij përcaktimi, audituesi 
i trajton transaksionet e konsiderueshme me palë të lidhura 
jashtë rrjedhës normale të biznesit të entitetit, si transaksione 
që mbartin rreziqe të konsiderueshme. 

Në qoftë se audituesi identifi kon faktorë të rrezikut të 
mashtrimit (një faktor i tillë është edhe ekzistenca e palëve 
të lidhura me infl uencë dominuese) kur kryen procedurat 
e vlerësimit të rrezikut dhe procedura të tjera në lidhje me 
palët e lidhura, audituesi e përdor këtë informacion edhe për 
identifi kimin dhe vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale 
për shkak të mashtrimit, sipas përcaktimeve të SNA 240. (Ref: 
Para. A6 dhe A29-A30)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të



180

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Për të identifi kuar dhe vlerësuar rreziqet e anomalisë materiale që shoqërojnë 
marrëdhëniet dhe transaksionet me palët e lidhura, audituesi duhet të marrë në shqyrtim 
çështjet e paraqitura më poshtë.

Tabela 12.2-1

Identifi kimi i 
Rreziqeve Përshkrimi

Kërko informacion lidhur me:
Identifi kimin e palëve të lidhura, përfshirë edhe ndryshimet nga • 
periudhat e mëparshme.
Natyrën e marrëdhënieve midis entitetit dhe palëve të lidhura.• 
Llojin dhe qëllimin e transaksioneve me palët e lidhura.• 
Kontrollet, nëse ka, që drejtimi ka vendosur për:• 
- Identifi kimin, kontabilizimin, dhe shpjegimin e 

marrëdhënieve dhe transaksioneve me palët e lidhura në 
pajtim me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar;

- Autorizimin dhe miratimin e transaksioneve dhe 
marrëveshjeve të rëndësishme me palët e lidhura; dhe

- Autorizimin dhe miratimin e transaksioneve dhe 
marrëveshjeve të rëndësishme jashtë rrjedhës normale të 
biznesit.

Trajto 
Ekzistencën/ 
Natyrën/ 
Ndikimin 
e Palëve 
të Lidhura 
dhe Transa-
ksioneve me to

Diskuto me ekipin e angazhimit ekspozimin e mundshëm 
të pasqyrave fi nanciare ndaj anomalive materiale si pasojë e 
mashtrimit ose gabimit që vjen si rezultat i marrëdhënieve dhe 
transaksioneve me palët e lidhura.

Gjithashtu konsidero faktin nëse dominimi i drejtimit bëhet nga një 
person i vetëm ose një grup i vogël personash pa u shoqëruar nga 
kontrolle. Treguesit e infl uencës dominante përfshijnë:

Pala e lidhur ka vënë veton në lidhje me vendime të • 
rëndësishme të biznesit të marra nga drejtimi ose ata që janë 
ngarkuar me qeverisjen;
Transaksione të rëndësishme i janë adresuar palës së lidhur • 
për miratimin përfundimtar;
Ka pak ose aspak debat ndërmjet drejtimit dhe atyre që janë • 
ngarkuar me qeverisjen në lidhje me propozimet e biznesit të 
iniciuara nga pala e lidhur; dhe
Transaksionet që përfshijnë palën e lidhur (ose një familjar të • 
afërt të palës së lidhur) rrallëherë rishikohen dhe miratohen 
nga një palë e pavarur.

Në disa raste, infl uenca dominante mund të ekzistojë nëse pala e 
lidhur ka udhëhequr themelimin e entitetit dhe vazhdon të luajë një 
rol udhëheqës në drejtimin e tij.

Nëse janë identifi kuar faktorë të rrezikut të mashtrimit, bëj një 
vlerësim të rreziqeve të anomalisë materiale. Nëse ekziston një rrezik i 
anomalisë materiale, përcakto procedurat e duhura të auditimit.

Konsidero 
Mashtrimin e 
Mundshëm 
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Identifi kimi i 
Rreziqeve Përshkrimi

Gjatë kontrollit të regjistrimeve dhe dokumentave, të jesh 
gjithmonë i vëmendshëm ndaj marrëdhënieve dhe transaksioneve 
me palët e lidhura për të cilat nuk është dhënë informacion. Në 
veçanti, kontrollo këto regjistrime dhe dokumenta:

• Konfi rmimet e marra bankare dhe të këshilltarëve ligjorë;
• Përmbledhjet e takimeve të aksionerëve dhe personave të 

ngarkuar me qeverisjen; dhe
• Regjistrime ose dokumenta të tjera siç mund të 

konsiderohet e nevojshme në varësi të rrethanave.
Gjithmonë bëje të ditur informacionin e marrë për palët e lidhura 
të mundshme tek anëtarët e tjerë të ekipit.

Qëndro i 
Vëmendshëm 
Gjatë 
Kontrollit të 
Regjistrimeve 
ose 
Dokumentave

Transaksionet e rëndësishme me palët e lidhura jashtë rrjedhës 
normale të biznesit mund të çojnë në krijimin e rreziqeve të 
rëndësishme.

Identifi ko 
Rreziqet e 
Rëndësishme

ÇËSHTJE PËR T’U PATUR NË VËMENDJE

Në entitetet më të vogla, identifi kimi i transaksioneve me palët e lidhura 
shpeshherë mund të paraqesë vështirësi. Nëse klienti përdor një program 
standard për regjistrimin e transaksioneve, mbaj parasysh mundësinë e marrjes 
së një kopjeje elektronike të transaksioneve nga ky program standard dhe 
importimin e tyre në një tabelë Excel-i. Duke përdorur opsionin e renditjes dhe 
duke konfi guruar kriteret e seleksionimit, mund të jetë e mundur që të sigurohet 
informacion për klientët/furnitorët me transaksione të pakta por në vlera të 
mëdha ose për klientët që kanë transaksione të një natyre ose madhësie të 
rëndësishme dhe të pazakontë.

12.3 Reagimet ndaj Rrezikut

Paragrafi  #

550.20 Si pjesë e kërkesave të SNA 330, në mënyrë që t’i përgjigjet 
rreziqeve të vlerësuara, audituesi përgatit dhe kryen 
procedura të mëtejshme të auditimit për të marrë evidencë 
auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme rreth rreziqeve 
të anomalive materiale që shoqërojnë marrëdhëniet dhe 
transaksionet me palë të lidhura. Këto procedura auditimi 
përfshijnë ato që kërkohen nga paragrafët 21-24. (Ref: Para. 
A31-A34) 

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

550.21

550.22

550.23

Në qoftë se audituesi identifi kon marrëveshje ose informacione 
që sygjerojnë ekzistencën e marrëdhënieve dhe transaksioneve 
me palë të lidhura të cilat drejtimi nuk i ka identifi kuar apo 
raportuar më parë tek audituesi, audituesi përcakton nëse 
rrethanat mbështetëse konfi rmojnë ekzistencën e këtyre 
marrëdhënieve ose transaksioneve.

Në qoftë se audituesi identifi kon palë të lidhura ose transaksione 
të konsiderueshme me palë të lidhura të cilat drejtimi nuk i 
ka identifi kuar apo raportuar më parë tek audituesi, audituesi 
duhet:
(a) Të komunikojë menjëherë informacionin përkatës tek 

pjesëtarët e tjerë të ekipit të angazhimit; (Ref: Para. A35)
(b) Kur kuadri i zbatueshëm i raportimit fi nanciar përcakton 

kërkesa për palët e lidhura:
(i) Të kërkojë nga drejtimi identifi kimin e të gjitha 

transaksioneve me palën e lidhur të sapo identifi kuar, për 
vlerësim të mëtejshëm; dhe

(ii) Të pyesë se përse kontrollet e entitetit nuk kanë arritur 
ta identifi kojnë apo raportojnë marrëdhënien dhe 
transaksionin me palën e lidhur;

(c) Të kryejë procedurat thelbësore përkatëse të auditimit mbi 
këtë palë të lidhur të sapo identifi kuar ose mbi transaksionet 
e konsiderueshme me të; (Ref: Para. A36)

(d) Të rimarrë në konsideratë rrezikun se mund të ekzistojnë 
palë të tjera të lidhura ose transaksione të tjera të 
konsiderueshme me palë të lidhura të cilat drejtimi nuk i 
ka identifi kuar apo raportuar më parë tek audituesi, dhe të 
kryejë procedura auditimi shtesë sipas nevojës; dhe

(e) Në qoftë se mosraportimi nga drejtimi duket i qëllimshëm 
(gjë e cila tregon rrezikun e anomalive materiale për 
shkak të mashtrimit), të vlerësojë implikimet që kjo ka për 
auditimin. (Ref: Para. A37)

Për të identifi kuar transaksionet e konsiderueshme me palë të 
lidhura jashtë rrjedhës normale të biznesit të entitetit, audituesi:
(a) Inspekton kontratat apo marrëveshjet mbështetëse, nëse ka 

të tilla, si dhe vlerëson nëse:
i. Llogjika e biznesit për transaksionet (ose mungesa e 

saj) tregon se ato janë kryer për qëllime të raportimit 
fi nanciar mashtrues apo për të fshehur keqpërdorimin e 
aktiveve; (Ref: Para. A38-A39)

ii. Kushtet e transaksioneve janë të njëjta me shpjegimet e 
drejtimit; dhe

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

550.24

iii. Transaksionet janë kontabilizuar siç duhet dhe janë 
raportuar në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar; dhe

(b) Merr evidencë auditimi që transaksionet janë autorizuar dhe 
miratuar siç duhet. (Ref: Para. A40-A41) 

Në qoftë se drejtimi është shprehur në pasqyra fi nanciare se një 
transaksion me një palë të lidhur është kryer në kushte të njëjta 
me ato të një transaksioni duarlirë, audituesi duhet të marre 
evidencë auditimi të nevojshme rreth ketij deklarimi. (Ref: Para. 
A42-A45)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

Në përgjigje të rreziqeve të identifi kuara të anomalive materiale që shoqërojnë 
marrëdhëniet dhe transaksionet me palë të lidhura, audituesi duhet të marrë në 
konsideratë çështjet e paraqitura më poshtë:

Tabela 12.3-1

Të Trajtojë Përshkrimi

Përcakto nëse rrethanat në fjalë konfi rmojnë ekzistencën e tyre;• 
Komunikoja menjëherë informacionin ekipit të angazhimit;• 
Kërkoji drejtimit që të identifi kojë të gjitha transaksionet me • 
palët e lidhura;
Nëse pala e lidhur nuk është identifi kuar më parë, pyet përse • 
nuk është bërë një gjë e tillë. Merr në konsideratë:
- Dështimin e ndonjë kontrolli për identifi kimin e palëve të 

lidhura, dhe
- Mashtrimin (mosdhënia e informacionit nga ana e drejtimit 

duket të jetë e qëllimshme);
Rimerr në konsideratë rrezikun që mund të kenë palë të tjera • 
të lidhura ose transaksione të rëndësishme me to për të cilat 
nuk është dhënë informacion, dhe kryej procedura auditimi 
shtesë sipas nevojës; dhe
Kryej procedura thelbësore të duhura auditimi.• 

Rastet kur 
Audituesi 
Identifi kon 
Marrëveshje 
ose Informacion 
i cili Sygjeron 
Ekzistencën e 
Marrëdhënieve 
ose 
Transaksioneve 
me Palë të 
Lidhura

Kontrollo kontratat ose marrëveshjet mbështetëse, nëse ka, • 
dhe vlerëso nëse:
- Llogjika sygjeron mundësinë e raportimit fi nanciar 

mashtrues ose fshehje të abuzimit me aktivet,
- Kushtet janë në koherencë me shpjegimet e drejtimit, dhe
- Transaksionet janë kontabilizuar dhe për to janë dhënë 

shpjegimet e duhura në pajtim me kuadrin e zbatueshëm 
të raportimit fi nanciar; dhe

Sigurohu që transaksionet janë autorizuar dhe miratuar ashtu • 
siç duhet.

Transaksionet 
e Rëndësishme 
me Palë të 
Lidhura Jashtë 
Rrjedhës 
Normale të 
Biznesit 
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Të Trajtojë Përshkrimi

Siguro evidencën e nevojshme të auditimit në lidhje • 
me deklarimet e drejtimit për natyrën dhe shtrirjen e 
transaksioneve me palë të lidhura.
Merr në konsideratë nëse konfi rmimet nga palë të treta në • 
lidhje me tepricat e llogarive do të siguronin evidencë të 
besueshme.
Merr në konsideratë arkëtueshmërinë dhe vlerësimin e • 
tepricave të fundit të periudhës.

Deklarimet e 
Drejtimit

12.4 Raportimi

Paragrafi  #

550.25

550.26

550.27

550.28

Për të dalë me opinionin e tij mbi pasqyrat fi nanciare në 
përputhje me SNA 700, audituesi vlerëson: (Ref: Para. A46)
(a) Nëse marrëdhëniet dhe transaksionet me palët e lidhura 

të identifi kuara janë kontabilizuar dhe raportuar siç duhet 
në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit 
fi nanciar; (Ref: Para. A47)

(b) Nëse efektet e marrëdhënieve dhe transaksioneve me 
palët e lidhura: 
i. Pengojnë që pasqyrat fi nanciare të arrijnë paraqitjen 

e drejtë (sipas kuadrit të paraqitjes së drejtë); ose
ii. Shkaktojnë që pasqyrat fi nanciare të jenë keqrrëfyese 

(sipas kuadrit të përputhshmërisë). 

Kur kuadri i zbatueshëm i raportimit fi nanciar përcakton 
kërkesa për palët e lidhura, audituesi merr deklarime me 
shkrim nga drejtimi dhe, kur është e nevojshme, nga ata që 
janë ngarkuar me qeverisjen, që: (Ref: Para. A48-A49)

(a) Ata kanë raportuar tek audituesi identitetin e palëve 
të lidhura me entitetin dhe të gjitha marrëdhëniet 
dhe transaksionet me palët e lidhura për të cilat ata 
kanë dijeni; dhe

(b) Ata kanë kontabilizuar dhe raportuar këto 
marrëdhënie dhe transaksione në përputhje me 
kërkesat e kuadrit.

Përveç rasteve kur të gjithë ata që janë ngarkuar me qeverisjen 
janë përfshirë edhe në drejtimin e entitetit, në të gjitha rastet 
e tjera audituesi komunikon me ata që janë ngarkuar me 
qeverisjen çështjet e rëndësishme që dalin gjatë auditimit në 
lidhje me palët e lidhura të entitetit. (Ref: Para. A50) 

Audituesi përshkruan në dokumentacionin e auditimit emrat 
e palëve të lidhura dhe natyrën e marrëdhënieve të palëve të 
lidhura.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Audituesi duhet të marrë në konsideratë çështjet e mëposhtme:

Tabela 12.4-1

Të Trajtojë Përshkrimi

Dokumento emrat e palëve të lidhura të identifi kuara dhe • 
natyrën e marrëdhënieve me palët e lidhura; dhe
Komuniko me ata që janë ngarkuar me qeverisjen çdo çështje • 
të rëndësishme që ka lindur gjatë auditimit dhe që ka të bëjë 
me palët e lidhura.

Merr deklarimet me shkrim të drejtimit (dhe të atyre që janë 
ngarkuar me qeverisjen) që:

Është dhënë informacion për të gjitha palët e lidhura dhe • 
transaksionet me to; dhe
Këto marrëdhënie dhe transaksione janë paraqitur dhe për • 
to janë dhënë shënimet e duhura shpjeguese në pasqyrat 
fi nanciare.

Ndrysho opinionin e audituesit nëse:
Nuk është e mundur që të sigurohet evidenca e nevojshme e • 
auditimit në lidhje me palët e lidhura dhe transaksionet me to; 
ose
Informacioni që ka dhënë drejtimi në pasqyrat fi nanciare (siç • 
kërkohet nga kuadri i raportimit fi nanciar) nuk konsiderohet i 
mjaftueshëm dhe i përshtatshëm.

Dokumento dhe 
Raporto

Merr 
Deklarimet e 
Drejtimit

Përcakto nëse 
Opinioni i 
Audituesit ka 
Nevojë që të 
Ndryshohet
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13. Ngjarjet e mëvonshme

Përmbajtja e kapitullit

Përgjegjësia e Audituesit në lidhje me ngjarjet e 
mëvonshme 560

SNA-të përkatëse

Paragrafi  #

Paragrafi  #

560.4

560.5

Objektivat e audituesit janë:
(a) Të marrë evidencë auditimi të përshtatshme dhe të 

mjaftueshme nëse ngjarjet që kanë ndodhur nga data e 
mbylljes së pasqyrave fi nanciare deri në datën e opinionit 
të audituesit, të cilat kërkojnë rregullime apo shpjegime 
në pasqyrat fi nanciare, janë pasqyruar në këto pasqyra 
fi nanciare në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar.

(b) T’u përgjigjet në mënyrë të përshtatshme fakteve për të cilat 
audituesi merr dijeni mbas datës së lëshimit të opinionit, 
të cilat, nëse audituesi do të kishte pasur dijeni në datën e 
opinionit, mund të kishin sjellë ndryshimin e opinionit.

Për qëllimet e SNA-ve përkufi zimet që jepen në vijim kanë këto 
kuptime:
(a) Data e pasqyrave fi nanciare – Data e periudhës më të fundit 

të mbuluar nga pasqyrat fi nanciare.
(b) Data e miratimit të pasqyrave fi nanciare – Data në të cilën 

pasqyrat fi nanciare, përfshirë edhe shënimet shpjeguese, janë 
përgatitur dhe janë miratuar nga organet që kanë autoritetin 
përkatës për të marrë përgjegjësinë për këto pasqyra 
fi nanciare. (Ref: Para. A2)

(c) Data e opinionit të audituesit – Data në të cilën audituesi

Objektivi(at) i SNA-së

Objektivi (objektivat) e SNA-ve
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Paragrafi  #

560.5 lëshon opinionin e tij mbi pasqyrat fi nanciare në përputhje 
me SNA 700. (Ref: Para. A3)

(d) Data e publikimit të pasqyrave fi nanciare – Data në të cilin 
opinioni i audituesit dhe pasqyrat fi nanciare të audituara u 
bëhen disponibël palëve të treta. (Ref: Para. A4-A5)

(e) Ngjarjet e mëvonshme – Ngjarjet që ndodhin nga data e 
pasqyrave fi nanciare deri në datën e opinionit të audituesit, 
si dhe faktet për të cilat audituesi merr dijeni mbas datës së 
lëshimit të opinionit të tij.

Objektivi (objektivat) e SNA-ve

13.1 Vështrim i përgjithshëm

Ky standard jep udhëzime përsa  i përket përgjegjësisë së audituesit në lidhje me ngjarjet 
e mëvonshme.

Ngjarjet e mëvonshme ndodhin pas datës së pasqyrave fi nanciare (data e fundit e 
periudhës). Data të tjera të rëndësishme në lidhje me përgatitjen, auditimin, dhe 
publikimin e pasqyrave fi nanciare janë përshkruar në fi gurën më poshtë:

Figura 13.1-1

Data e 
Pasqyrave 
Financiare

Data e Miratimit 
të Pasqyrave 

Financiare nga 
Drejtimi

Data e Opinionit 
të Audituesit 
mbi Pasqyrat 
Financiare

Data e 
Publikimit të 
Pasqyrave 
Financiare

Shtrirja Kohore

Siguro evidencë për ngjarjet e mëvonshme

Reago ndaj fakteve të reja 
që janë bërë të njohura

“Ngjarjet e mëvonshme” i referohen:

Ngjarjeve që kanë ndodhur ndërmjet datës së pasqyrave fi nanciare dhe datës së • 
opinionit të audituesit; dhe

Fakteve për të cilat audituesi ka marrë dijeni pas datës së opinionit të tij.• 



188

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Paragrafi  #

560.6

560.7

560.8

560.9

Audituesi kryen procedura auditimi që synojnë marrjen e 
evidencës së nevojshme të auditimit, për t’u siguruar se të gjitha 
ngjarjet e ndodhura nga data e pasqyrave fi nanciare deri në 
datën e opinionit të audituesit, të cilat kërkojnë rregullime ose 
shpjegime shtesë në pasqyrat fi nanciare, janë identifi kuar si duhet. 
Megjithatë, nuk pretendohet që audituesi të kryejë procedura 
auditimi shtesë për ato çështje për të cilat procedurat e zbatuara 
më parë kanë dhënë konkluzione bindëse. (Ref. Para. A6)

Audituesi kryen procedurat që kërkohen nga paragrafi  6, në 
atë mënyrë që ato të mbulojnë periudhën nga data e pasqyrave 
fi nanciare deri në, ose sa më afër që të jetë e mundur me, datën 
e opinionit të tij. Për të përcaktuar natyrën dhe shtrirjen e 
këtyre procedurave të auditimit, audituesi merr në konsideratë 
vlerësimin e rrezikut të bërë nga ai. Procedurat e auditimit 
përfshijnë veprimet që vijojnë: (Ref: Para. A7-A8)
(a) Marrjen e njohurive për të gjitha procedurat që zbaton 

drejtimi për të siguruar identifi kimin e ngjarjeve të 
mëvonshme.

(b) Intervistimin e drejtuesve dhe, kur është e nevojshme, edhe 
të personave që janë ngarkuar me qeverisjen, nëse kanë 
ndodhur apo jo ngjarje të mëvonshme të cilat mund të 
ndikojnë në pasqyrat fi nanciare. (Ref: Para. A9) 

(c) Leximin e proces-verbaleve, nëse ka të tilla, të mbledhjeve 
të pronarëve, të drejtimit dhe të atyre që janë ngarkuar me 
qeverisjen, të mbajtura pas datës së pasqyrave fi nanciare dhe 
investigimin e çështjeve të diskutuara në mbledhjet për të 
cilat proces-verbalet nuk janë akoma të disponueshme. (Ref: 
Para. A10)

(d) Leximin e pasqyrave fi nanciare të ndërmjetme më të fundit, 
nëse ka të tilla. 

Në qoftë se si rezultat i procedurave të kryera, siç kërkohet 
në paragrafët 6 dhe 7, audituesi identifi kon ngjarje që kërkojnë 
rregullime, ose shpjegime shtesë në pasqyrat fi nanciare, audituesi 
duhet të përcaktojë nëse këto ngjarje janë pasqyruar apo jo në 
pasqyrat fi nanciare në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar.

Audituesi i kërkon drejtimit dhe, kur është e nevojshme, edhe 
personave që janë ngarkuar me qeverisjen, të japin deklarime me 
shkrim në përputhje me SNA 580 se të gjitha ngjarjet e ndodhura 
mbas datës së pasqyrave fi nanciare dhe për të cilat kuadri i 
zbatueshëm i raportimit fi nanciar kërkon rregullime ose dhënie të 
shpjegimeve shtesë, janë rregulluar apo shpjeguar siç duhet.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

560.10

560.11

560.12

Audituesi nuk është i detyruar të kryejë procedura auditimi në 
lidhje me pasqyrat fi nanciare mbas datës së lëshimit të opinionit 
të tij. Megjithatë, në qoftë se mbas datës së lëshimit të opinionit 
por para datës së publikimit të pasqyrave fi nanciare, audituesi 
merr dijeni për fakte, të cilat, në qoftë se ai do të kishte pasur 
dijeni në datën e lëshimit të opinionit, mund të kishin sjellë 
ndryshime në opinionin e tij, audituesi duhet: (Ref: Para. A11)
(a) Ta diskutojë çështjen me drejtimin dhe, kur është e 

nevojshme, me ata që janë ngarkuar me qeverisjen;
(b) Të përcaktojë nëse pasqyrat fi nanciare kanë nevojë për 

ndryshime dhe, nëse është kështu,
(c) Të marrë informacion sesi drejtimi synon ta trajtojë 

çështjen në pasqyrat fi nanciare.

Në qoftë se drejtimi ndryshon pasqyrat fi nanciare, audituesi duhet:
(a) Të kryejë procedura auditimi, të përshtatshme për 

rrethanat, mbi ndryshimet e ndodhura.
(b) Përveç rasteve që përshkruhen në paragrafi n 12:

(i) Të zgjerojë procedurat e auditimit të cilave u referohen 
paragrafët 6 dhe 7 deri në datën e opinionit të ri; dhe

(ii) Të përgatisë një opinion të ri mbi pasqyrat e ndryshuara 
fi nanciare. Opinioni i ri i audituesit nuk duhet të datohet 
përpara datës së miratimit të pasqyrave të ndryshuara 
fi nanciare.

Kur ligji, rregulloret apo kuadri i raportimit fi nanciar nuk e 
ndalojnë drejtimin të ndryshojë pasqyrat fi nanciare për shkak të 
ngjarjes apo ngjarjeve të mëvonshme, dhe as personat përgjegjës 
për miratimin e këtyre ndryshimeve, atëherë audituesit i lejohet 
të kufi zojë procedurat e auditimit mbi ngjarjet e mëvonshme të 
kërkuara sipas paragrafi t 11(b):
(i)   Vetëm mbi ndryshimin. Në këto raste, audituesi:
(a) Ose ndryshon opinionin e audituesit duke përcaktuar një 

datë tjetër që i përket vetëm ndryshimit, gjë që do të thotë 
se procedurat e auditimit mbi ngjarjet e mëvonshme janë 
kryer vetëm në lidhje me një ndryshim specifi k të pasqyrave 
fi nanciare të përshkruar në një nga  shënimet shpjeguese të 
pasqyrave fi nanciare;(Ref: Para. A12)

(b) Ose përgatit një opinion të ri apo të ndryshuar që përmban 
një paragraf të ri ‘Theksim i Çështjes’ ose ‘Çështje të Tjera’ 
ku audituesi informon se procedurat e auditimit mbi ngjarjet 
e mëvonshme janë kryer vetëm në lidhje me një ndryshim 
specifi k të pasqyrave fi nanciare të përshkruar në një nga 
shënimet shpjeguese të pasqyrave fi nanciare.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

560.13

560.14

560.15

Në disa juridiksione, drejtimit nuk i kërkohet nga ligji, rregulloret 
apo kuadri i raportimit fi nanciar të paraqesë pasqyra fi nanciare 
të ndryshuara dhe, përkatësisht, audituesi nuk ka nevojë të 
paraqesë një opinion të ri apo të ndryshuar. Megjithatë, në qoftë 
se drejtimi nuk i ndryshon pasqyrat fi nanciare ndërkohë që 
audituesi beson se ato duhet të ndryshohen, atëhere: (Ref: Para. 
A13-A14)
(a) Në qoftë se opinioni i audituesit nuk është paraqitur ende 

tek entiteti, audituesi mund ta ndryshojë opinionin siç 
kërkohet nga SNA 705 para se ta paraqesë atë; ose

(b) Në qoftë se opinioni i audituesit është paraqitur tek entiteti, 
audituesi duhet të njoftojë drejtimin si dhe personat që janë 
ngarkuar me qeverisjen, përveç rastit kur të gjithë ata që 
janë ngarkuar me qeverisjen janë të përfshirë në drejtimin e 
entitetit, që të mos ua paraqesin pasqyrat fi nanciare palëve 
të treta para se të bëhen ndryshimet e duhura. Në qoftë se 
edhe pas njoftimit pasqyrat fi nanciare u paraqiten palëve të 
treta pa ndryshimet e duhura, atëherë audituesi ndërmerr 
veprimet përkatëse për të parandaluar palët e treta të 
mbështeten në to. (Ref: Para. A15-A16)

Mbasi pasqyrat fi nanciare të jenë publikuar, audituesi nuk ka 
detyrime për të kryer procedura auditimi në lidhje me to. 
Megjithatë, në qoftë se mbasi ato janë publikuar, një fakt bëhet 
i ditur për audituesin i cili, po të dihej para datës së lëshimit të 
opinionit, do ta bënte audituesin të ndryshonte opinionin e tij, 
atëherë audituesi duhet:
(a) Ta diskutojë çështjen me drejtimin dhe, kur është e 

nevojshme, me personat e ngarkuar me qeverisjen;
(b) Të përcaktojë nëse pasqyrat fi nanciare kanë nevojë të 

ndryshohen, dhe, nëse është kështu,
(c) Të investigojë sesi drejtimi synon ta paraqesë çështjen në 

pasqyrat fi nanciare.

Në qoftë se drejtimi ndryshon pasqyrat fi nanciare, audituesi 
duhet: (Ref: Para. A17)

(a) Të kryejë procedurat e auditimit të nevojshme në varësi të 
rrethanave të ndryshimit.

(b) Të rishikojë hapat e ndërmarrë nga drejtimi sesi ata që 
kanë marrë pasqyrat fi nanciare të mëparshme së bashku me 
opinionin e audituesit, janë informuar për situatën.

(c) Me përjashtim të rasteve në të cilat zbatohet paragrafi  12:
(i) T’i shtrijë procedurat e auditimit, të cilave u referohen 

paragrafët 6 dhe 7, deri në datën e opinionit të ri të 

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  # Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

audituesit, i cili nuk duhet të datohet më herët sesa 
data e miratimit të pasqyrave fi nanciare të ndryshuara; 
dhe

(ii) Të lëshojë një opinion të ri të audituesit mbi pasqyrat 
fi nanciare të ndryshuara.

(d) Në kushtet e rrethanave të përshkruara në paragrafi n 12, 
audituesi ndryshon opinionin e tij, ose paraqet një opinion 
të ri siç kërkohet nga paragrafi  12.

Audituesi përfshin në opinionin e ri apo të ndryshuar një 
paragraf ‘Theksim i Çështjes’ ose ‘Çështje të Tjera’. Paragrafi  
i ri i referohet shënimit shpjegues të dhënë në pasqyrat 
fi nanciare, i cili shpreh më gjerësisht arsyet për ndryshimin e 
pasqyrave fi nanciare të paraqitura më parë dhe të opinionit të 
mëparshëm të audituesit.

Në qoftë se drejtimi nuk ndërmerr hapat e nevojshëm për të 
informuar në lidhje me situatën të gjithë ata që kanë marrë 
pasqyrat fi nanciare të mëparshme dhe për të ndryshuar 
pasqyrat fi nanciare edhe atëherë kur audituesi beson se ato 
kanë nevojë të ndryshohen, audituesi njofton drejtimin si dhe 
personat që janë ngarkuar me qeverisjen, përveç rastit kur të 
gjithë ata që janë ngarkuar me qeverisjen janë të përfshirë në 
drejtimin e entitetit, që ai (audituesi) do të ndërmarrë të gjitha 
masat e nevojshme për të parandaluar mbështetjen e palëve të 
treta në opinionin e lëshuar prej tij. Në qoftë se, pavarësisht 
nga këto njoftime, drejtimi apo personat e ngarkuar me 
qeverisjen, nuk ndërmarrin hapat e duhura, audituesi ndërmerr 
veprimet e duhura  për të parandaluar mbështetjen e palëve të 
treta në opinionin e lëshuar prej tij. (Ref: Para. A18)

560.16

560.17

Data e Miratimit të Pasqyrave Financiare

Kjo datë përcaktohet siç tregohet në tabelën më poshtë:

Tabela 13.1-2

Data më e hershme në të cilën ata që kanë autoritetin përkatës:
Kanë përcaktuar se pasqyrat fi nanciare, përfshirë edhe shënimet • 
shpjeguese përkatëse, janë përgatitur, dhe
Kanë pranuar se ata marrin përsipër përgjegjësinë për këto • 
pasqyra fi nanciare.

Data e 
Pasqyrave 
Financiare

Individët e përcaktuar nga ligji ose rregullorja të cilët ndjekin • 
procedurat e nevojshme për miratimin e pasqyrave fi nanciare; dhe
Individët e përcaktuar nga vetë entiteti të cilët ndjekin procedurat • 
e tyre për miratimin e pasqyrave fi nanciare.

Autoriteti 
Përkatës
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Miratimi përfundimtar nga aksionerët  nuk është i nevojshëm që • 
audituesi të konkludojë nëse është siguruar evidenca e nevojshme 
e auditimit mbi të cilën bazohet opinioni i audituesit për pasqyrat 
fi nanciare.

Nevoja për 
Miratimin 
nga 
Aksionerët

Në përcaktimin nëse ekzistojnë ngjarje të mëvonshme dhe vlerësimin e ndikimit të tyre, 
audituesi do të ndjekë hapat e paraqitur më poshtë:

Tabela 13.1-3

Procedura Përshkrimi

Kryej procedurat e auditimit për të identifi kuar çdo ngjarje të 
mëvonshme e cila kërkon rregullime ose shpjegime në pasqyrat 
fi nanciare. Këtu mund të përfshihen:

Njohja me procedurat e drejtimit (nëse ka) për identifi kimin e • 
ngjarjeve të mëvonshme;
Kërkimi i informacionit nga drejtimi (dhe personat e ngarkuar • 
me qeverisjen) për:
- Angazhimet, huatë ose garancitë e reja,
- Shitjet ose blerjet e aktiveve që janë kryer ose që janë 

planifi kuar të kryhen,
- Rritjet e kapitalit ose emetimi i instrumenteve të borxhit,
- Marrëveshjet për shkrirje ose likuidim,
- Aktivet që janë përvetësuar nga qeveria ose shkatërruar 

(për shembull nga zjarri ose përmbytja),
- Çështjet gjyqësore, paditë dhe ngjarjet e kushtëzuara,
- Ndonjë rregullim kontabël i pazakontë që është bërë ose 

është parashikuar të bëhet.
- Ndonjë ngjarje që ka ndodhur ose që ka të ngjarë të 

ndodhë, e cila vë në pikëpyetje përshtatshmërinë e parimit 
të vijimësisë ose të politikave të tjera kontabël.

- Ndonjë ngjarje që ka të bëjë me rikuperueshmërinë e 
aktiveve;

Leximi i proces-verbaleve, nëse ka, të takimeve (të drejtimit • 
apo të personave të ngarkuar me qeverisjen) të mbajtura pas 
datës së pasqyrave fi nanciare dhe informimi për çështjet e 
diskutuara në takime për të cilat proces-verbalet nuk janë ende 
disponibël; dhe
Leximi i raporteve fi nanciare të përgatitura pas datës së fundit • 
të periudhës, nëse ka.

Identifi ko Çdo 
Ngjarje të 
Mëvonshme

Merr në konsideratë nëse për të mbështetur evidencën tjetër 
të auditimit mund të jenë të nevojshme deklarime me shkrim që 
mbulojnë ngjarje të mëvonshme të veçanta dhe kështu siguro 
evidencën e duhur dhe të mjaftueshme të auditimit.

Merr 
Deklarimet 
me Shkrim
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Procedura Përshkrimi

Diskuto çështjen me drejtimin (dhe me ata që janë ngarkuar • 
me qeverisjen);
Përcakto nëse pasqyrat fi nanciare kanë nevojë të ndryshohen • 
dhe, nëse po:
- Kërko informacion sesi drejtimi synon ta trajtojë çështjen 

në pasqyrat fi nanciare;
- Kryej procedurat e mëtejshme të auditimit që kërkohen, 
- Lësho opinionin e ri të auditimit mbi pasqyrat fi nanciare 

të ndryshuara. Këtu mund të futet edhe datimi i dyfi shtë 
i opinionit, që përdoret vetëm në rastin e ndryshimit 
(referoju Vëllimit 1, Kapitulli 13.2), ose përfshirja e 
paragrafi t ‘Theksim i Çështjes’; dhe

Në rastin kur drejtimi nuk i ndryshon pasqyrat fi nanciare, • 
audituesi mund të lëshojë një opinion auditimi me rezervë.
Nëse opinioni i audituesit është publikuar tashmë, njofto • 
drejtimin (dhe personat e ngarkuar me qeverisjen) që të mos 
ia shpërndajë pasqyrat fi nanciare palëve të treta përpara se të 
bëhen ndryshimet e nevojshme.
Nëse pasqyrat fi nanciare janë publikuar pavarësisht njoftimit, • 
kryej veprimet e duhura (pas këshillimit me këshilltarin ligjor) 
që të parandalohet mbështetja e palëve të treta në opinionin e 
audituesit.

Diskuto çështjen me drejtimin (dhe me ata që janë ngarkuar • 
me qeverisjen);
Përcakto nëse pasqyrat fi nanciare kanë nevojë të ndryshohen • 
dhe, nëse po, kërko informacion sesi drejtimi synon ta trajtojë 
çështjen në pasqyrat fi nanciare;
Nëse drejtimi i ndryshon pasqyrat fi nanciare:• 
- Shtrij procedurat e auditimit që kanë të bëjnë me ngjarjen 

e mëvonshme deri në datën e opinionit të ri të audituesit, 
me përjashtim të rastit kur opinioni i audituesit është 
ndryshuar për të përfshirë një datë shtesë që i referohet 
një ndryshimi të vetëm (referoju Vëllimit 1, Kapitulli 13.2),

- Kryej procedurat e mëtejshme të auditimit që janë të 
nevojshme,

- Rishiko veprimet e drejtimit për t’u siguruar që palët e 
treta të cilat kanë marrë pasqyrat e mëparshme fi nanciare 
dhe për rrjedhojë edhe opinionin e audituesit janë 
informuar në lidhje me situatën, dhe

- Lësho një opinion auditimi të ri mbi pasqyrat fi nanciare të 
ndryshuara;

Lësho një opinion të ri ose të ndryshuar auditiimi i cili të • 
përfshijë paragrafi n “Theksim i Çështjes” (referoju Vëllimit 1, 
Kapitulli 13.2).  Nëse drejtimi nuk ndërmerr hapat e duhur për 

Faktet Bëhen 
të Njohura 
për Audituesin 
(Pas Datës 
së Opinionit 
të Audituesit 
por Përpara 
Publikimit të 
Pasqyrave 
Financiare)

Faktet Bëhen 
të Njohura 
për Audituesin 
(Pasi Pasqyrat 
Financiare janë 
Publikuar)
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të dhënë siguri që çdokush që ka marrë pasqyrat fi nanciare të 
publikuara më parë është informuar për situatën:
- Njofto drejtimin (dhe ata që janë ngarkuar me qeverisjen) 

që audituesi do të ndërmarrë hapat e duhur në mënyrë 
që të parandalojë mbështetjen e palëve të treta tek 
opinioni i tij; dhe

Nëse, pavarësisht këtij njoftimi, drejtimi (ose ata që janë • 
ngarkuar me qeverisjen) nuk ndërmerr hapat e nevojshëm, 
kryej veprimet e duhura (siç mund të jetë këshillimi me një 
këshilltar ligjor) për të parandaluar mbështetjen e palëve të 
treta tek opinioni i audituesit.

Procedura Përshkrimi

ÇËSHTJE PËR T’U PATUR NË VËMENDJE

Është në interesin e të dyve, të audituesit dhe të klientit, që të përfundojë puna e 
nevojshme për të lëshuar në kohë opinionin e audituesit. Kjo do të minimizonte 
shtrirjen e mëtejshme të auditimit që duhet kryer për identifi kimin, vlerësimin, 
por edhe për shpjegimin e ngjarjeve të mëvonshme në pasqyrat fi nanciare.

13.2 Datimi i dyfi shtë

Ngjarjet e mëvonshme për të cilat audituesi merr dijeni pas datës së lëshimit të opinionit 
zakonisht sjellin si rezultat nevojën për kryerjen e një auditimi shtesë i cili ndikon në 
tepricat e llogarive, çmuarjet kontabël, provizionet dhe në informacionet e tjera të dhëna 
në pasqyrat fi nanciare. Në rrethana të tilla, duhet lëshuar një opinion i ri auditimi i cili 
duhet të datohet jo më herët sesa data e miratimit të pasqyrave fi nanciare të ndryshuara.

Megjithatë, për disa ngjarje të mëvonshme, puna e auditimit shtesë mund të kufi zohet 
vetëm në ndryshimin specifi k që përshkruhet në shënimin shpjegues përkatës në pasqyrat 
fi nanciare. Në rrethana të tilla (duke marrë në konsideratë ligjet dhe rregullat e vendit), 
data e opinionit të mëparshëm mund të ruhet dhe të shtohet një datë e re (datimi i 
dyfi shtë) e cila informon lexuesit e opinionit se procedurat e auditimit në vijim të datës 
fi llestare të opinionit kanë të bëjnë vetëm me ndryshimin përkatës të mëvonshëm.

Një shembull i një situate që përfshin datimin e dyfi shtë:

Opinioni fi llestar i audituesit daton 15 shtator 20XX;• 

Më 22 tetor 20XX, entiteti bën të ditur shitjen e një pjese të konsiderueshme të • 
biznesit të tij. Një shënim i ri (Y) i cili përshkruan ngjarjen është përgatitur nga 
drejtimi për t’u përfshirë në pasqyrat fi nanciare; dhe

Puna shtesë e auditimit e kryer mbi detajet e shënimit Y ka përfunduar më 3 nëntor • 
20XX.

Datimin e  dyfi shtë audituesi do ta shprehë kështu në opinionin e tij:

“15 shtator 20XX me përjashtim të Shënimit Y, i cili mban datën 3 nëntor 20XX.”
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14. Vijimësia

Përmbajtja e kapitullit

Përgjegjësia e audituesit përsa i përket përdorimit nga 
drejtimi të parimit të vijimësisë në pasqyrat financiare dhe 
vlerësimi i drejtimit lidhur me aftësinë e entitetit për të 
vazhduar në vijimësi.

570

SNA-të përkatëse
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tMerr në konsideratë dhe pyet 
drejtimin lidhur me ekzistencën e 
ngjarjeve/kushteve që mund të hedhin 
dyshime mbi aftësinë e entitetit për të 
vazhduar në vijimësi.
Rishiko vlerësimin e drejtimit për 
ngjarje/kushte të mundshme si dhe 
reagimet/planet përkatëse.
Qëndro i vëmendshëm gjatë gjithë 
auditimit për ekzistencën e kushteve 
ose ngjarjeve të mundshme.

Nëse janë identifikuar ngjarje/kushte:
Pyet drejtimin për planin e tij të • 
veprimit;
Shqyrto planin e veprimit të drejtimit;• 
Rishiko besueshmërinë e të • 
dhënave të përdorura në hipotezat 
e bëra për parashikimet e fluksit të 
parasë.

Pyet drejtimin për ngjarje/kushte 
përtej periudhës së vlerësimit të tij.
Merr në konsideratë ndonje fakt ose 
informacion shtesë që është bërë 
disponibël.

Përcakto nëse:
Ekziston një pasiguri materiale • 
në lidhje me ngjarjet/kushtet e 
identifikuara;
Përdorimi i parimit të vijimësisë • 
është i përshtatshëm.

A paraqesin pasqyrat financiare në 
mënyrë të plotë ngjarjet/kushtet e 
vijimësisë dhe a japin informacion për 
ndonjë pasiguri materiale?
Merr deklarimin e drejtimit.

Figura 14.0-1
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Paragrafi  #

Paragrafi  #

570.9

570.2

Objektivat e audituesit janë:
a) Të marrë evidencë auditimi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme në lidhje me përshtatshmërinë e zbatimit nga 
drejtimi të parimit të vijimësisë në përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare;

b) Të konkludojë, bazuar në evidencën e auditimit të marrë, 
nëse ekzistojnë pasiguri materiale që lidhen me ngjarje apo 
kushte që mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi 
aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi; dhe

c) Të përcaktojë efektet për t’u paraqitur në opinionin e 
audituesit.

Sipas parimit të vijimësisë, entiteti shihet sikur ai do të vazhdojë 
biznesin për një të ardhme të parashikueshme. Pasqyrat fi nanciare 
me qëllim të përgjithshëm përgatiten mbi bazën e parimit të 
vijimësisë, përveç rasteve kur drejtimi ka synime ose ta likuidojë 
entitetin ose të ndërpresë veprimtaritë e tij dhe nuk ka asnjë 
alternativë tjetër përveçse këtyre dy opsioneve. Pasqyrat 
fi nanciare me qëllim të veçantë mund të përgatiten në përputhje 
me një kuadër të caktuar të raportimit fi nanciar, ku parimi i 
vijimësisë mund të jetë ose jo i rëndësishëm (për shembull, në 
disa juridiksione, parimi i vijimësisë nuk është i rëndësishëm për 
pasqyrat fi nanciare që përgatiten për qëllime tatimore). 
Kur përdorimi i parimit të vijimësisë është i bazuar, aktivet dhe 
detyrimet regjistrohen mbi bazën e supozimit se entiteti do të 
ketë aftësinë të realizojë aktivet e tij dhe të shlyejë detyrimet e 
tij përgjatë rrjedhës normale të biznesit. (Ref: Para. A1)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

14.1 Vështrim i përgjithshëm

Parimi i vijimësisë është themelor për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare.

SNA 570 jep udhëzime lidhur me përgjegjësinë e audituesit gjatë auditimit të pasqyrave 
fi naciare përsa i përket parimit të vijimësisë dhe vlerësimit të bërë nga drejtimi për 
aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi.

Sipas parimit të vijimësisë, entiteti zakonisht shihet sikur ai do të vazhdojë biznesin  e tij 
për një të ardhme të parashikueshme, pa pasur synimin apo qoftë nevojën për likuidim, 
për ndërprerje të aktiviteteve të tregtimit, ose për mbrojtje nga kreditorët në zbatim të 
ligjeve ose të rregullave. Prandaj, aktivet dhe detyrimet regjistrohen bazuar në supozimin 
se entiteti do të ketë aftësinë të realizojë aktivet e tij dhe të shlyejë detyrimet e tij 
përgjatë rrjedhës normale të biznesit.
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Paragrafi #

570.10 Kur kryen procedurat e vlerësimit të rrezikut siç parashikohet 
në SNA 315, audituesi merr në konsideratë nëse ka ngjarje 
apo kushte që hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi. Duke bërë këtë, audituesi 
përcakton nëse drejtimi ka kryer tashmë një vlerësim paraprak 
apo jo të aftësisë së entitetit për të vazhduar në vijimësi dhe: 
(Ref: Para. A2-A5)
a) Në qoftë se ky vlerësim është kryer, audituesi diskuton 

vlerësimin me drejtimin dhe përcakton nëse drejtimi ka 
identifikuar ngjarje apo kushte të cilat, veças ose së bashku, 
mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi dhe, në qoftë se është 
kështu, planet e drejtimit për t’i trajtuar ato; ose

b) Në qoftë se ky vlerësim nuk është kryer, audituesi 
diskuton me drejtimin sesi mbështetet përdorimi i parimit 
të vijimësisë dhe nëse ekzistojnë ngjarje apo kushte të 
cilat, veças ose së bashku, mund të hedhin dyshime të 
rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar në 
vijimësi.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

14.2 Procedurat e Vlerësimit të Rrezikut

570.11 Audituesi është i vëmendshëm gjatë gjithë auditimit për të marrë 
evidencë auditimi për ngjarje dhe kushte të cilat mund të hedhin 
dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar 
në vijimësi. (Ref: Para. A6)

Kërkesat mund të përmblidhen siç tregohet në figurën më poshtë:

Figura 14.2-1

A ka ngjarje që mund 
të hedhin dyshime të 

rëndësishme mbi aftësinë 
e entitetit për të vazhduar 

në vijimësi?

A ka kryer drejtimi një 
vlerësim paraprak mbi 

aftësinë e entitetit për të 
vazhduar në vijimësi?

Diskuto me drejtimin 
lidhur me ekzistencën  

e ndonjë ngjarje/kushti dhe 
merr përgjigjen e tyre.

Identifiko ndonjë 
ngjarje/kusht dhe merr planet 

e veprimit të drejtimit në 
përgjigje të tyre 

Vlerëso planin 
e veprimit të drejtimit 

dhe/ose dokumentacionin 
mbështetës.

Nxirr përfundimin nëse 
ekziston ndonjë pasiguri 

ose nëse përdorimi i parimit 
të vijimësisë është 
i papërshtatshëm.

Qëndro i vëmendshëm gjatë gjithë procesit të auditimit për të 
grumbulluar evidencë për ngjarje/kushte që mund të hedhin dyshime të 

rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi.

Jo

PoPyet
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Shembuj të disa ngjarjeve ose kushteve të cilat, veças ose së bashku, mund të hedhin 
dyshime të rëndësishme mbi parimin e vjimësisë paraqiten më poshtë:

Tabela 14.2-2

Treguesit Përshkrimi

Gjendja e detyrimeve në total/detyrimeve afatshkurtra më e • 
madhe se gjendja e aktiveve në total/aktiveve afatshkurtra.
Hua me kushte fi kse të cilat janë pranë maturimit, pa • 
perspektivë reale rinovimi apo ripagimi, ose varësi e tepërt në 
huara afatshkurtra për të fi nancuar aktive afatgjata.
Tregues të ndërprerjes së mbështetjes fi nanciare nga • 
kreditorët.
Flukse monetare operacionale negative në pasqyrat fi nanciare • 
historike ose të planifi kuara.
Raporte të rëndësishme fi nanciare negative.• 
Humbje operacionale e konsiderueshme ose rënie e ndjeshme • 
e vlerës së aktiveve të përdorura për të gjeneruar fl ukse 
parash.
Dividendë të paguar me vonesë ose ndërprerja e dhënies së • 
tyre.
Pamundësi për të paguar në afat kreditorët.• 
Pamundësi për të respektuar kushtet e marrëveshjeve të • 
huave.
Kalim nga pagesa me kushte kredie me furnitorët në pagesa me • 
para në momentin e marrjes së mallit.
Pamundësi për të marrë fi nancime për zhvillimin e produkteve • 
të reja të rëndësishme ose të investimeve të tjera të 
rëndësishme.
Synime të drejtimit për të likuiduar entitetin apo për të • 
ndërprerë veprimtaritë.

Largimi i drejtuesve kryesorë dhe mos zëvendësimi i tyre.• 
Humbje e një tregu të rëndësishëm, e një klienti kryesor, e një • 
të drejte ekskluzive, e një liçense, ose e një furnitori kryesor.
Vështirësi me punësimet.• 
Mungesë e materialeve të rëndësishme.• 
Hyrja në treg e një konkurenti të ri shumë të suksesshëm.• 

Mosrespektim i kërkesave të kapitalit ose kërkesave të tjera • 
statutore.
Procese ligjore ose rregullatore të hapura ndaj entitetit, të • 
cilat, nëse janë të suksesshme mund të çojnë në detyrime që 
ka të ngjarë të mos paguhen dot.
Ndryshime në legjislacion ose në politikat e qeverisë të cilat • 
mund të ndikojnë negativisht mbi entitetin. 
Fatkeqësi natyrore të pasiguruara ose të siguruara • 
jomjaftueshëm.

Financiarë

Të 
Veprimtarisë

Të tjera
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Rëndësia e ngjarjeve apo rrethanave të tilla shpesh mund të minimizohet nga faktorë të 
tjerë. Për shembull, pamundësia e entitetit për të mos kryer pagesat normale të kthimit 
të borxhit mund të kompensohet nga planet e drejtimit për të mbajtur konstant fl uksin 
e parasë me mjete/mënyra alternative të tilla si shitja e aktiveve, riskedulimi i shlyerjes së 
huasë, ose marrja e kapitalit shtesë. Në të njëjtën mënyrë, humbja e furnitorëve kryesorë 
mund të minimizohet nga disponueshmëria e një burimi tjetër furnizimi alternativ të 
përshtatshëm.

14.3 Shqyrtimi i Vlerësimit të Drejtimit

Paragrafi  # Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

Audituesi çmon vlerësimin e bërë nga drejtimi për aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi. (Ref: Para. A7-A9, A11-A12)

Në çmuarjen e vlerësimit të bërë nga drejtimi për aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi, audituesi duhet të përdorë 
të njëjtën periudhë si dhe periudha e zbatuar nga drejtimi në 
pajtim me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar, ose 
me legjislacionin apo rregulloret në qoftë se këto të fundit 
parashikojnë një periudhë më të gjatë. Në qoftë se vlerësimi 
i drejtimit për aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi 
përfshin më pak se dymbëdhjetë muaj nga data e pasqyrave 
fi nanciare, siç parashikohet nga SNA 560, audituesi i kërkon 
drejtimit ta shtrijë periudhën e vlerësimit deri në të paktën 
dymbëdhjetë muaj nga kjo datë. (Ref: Para. A10-A12)

Në çmuarjen e vlerësimit të drejtimit, audituesi merr në 
konsideratë nëse drejtimi ka përfshirë të gjithë informacionin e 
duhur për të cilin audituesi është në dijeni si rezultat i auditimit.

Audituesi pyet drejtimin se sa dijeni ka ai për ngjarje apo kushte 
përtej periudhës së vlerësimit që mund të hedhin dyshime të 
rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi. 
(Ref: Para. A13-A14)

570.12

570.13

570.14

570.15

Shqyrtimi i Planeve të Drejtimit në Entitetet më të Vogla

Drejtimi i entiteteve më të vogla mund të mos përgatisë një vlerësim të hollësishëm 
të aftësisë së entitetit për të vazhduar në vijimësi. Në raste të tilla drejtimi mund të 
mbështetet në njohjen e thellë që ai ka për biznesin dhe perspektivat e mundshme për të 
ardhmen. 

Në procedurat tipike të vlerësimit nga ana e audituesit mund të përfshihen:

Diskutimi me drejtimin për fi nancimet afatmesme dhe afatgjata;• 

Konfi rmimi i synimeve që ka drejtimi duke u mbështetur në njohjen e arritur nga • 
audituesi të entitetit dhe në evidencën e marrë;
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Plotësimi i kërkesës së audituesit nga ana e drejtimit për të shtrirë vlerësimin e tij • 
deri për të paktën 12 muaj. Kjo mund të arrihet nëpërmjet diskutimit, intervistimit, 
shqyrtimit të dokumentacionit mbështetës, dhe vlerësimit të rezultateve sa i takon 
fi zibilitetit të tyre. Për shembull, një parashikim i të ardhurave nga shitjet mund të 
mbështetet me urdhërat e blerjes ose me kontratat e shitjeve; dhe 

Diskutimi me drejtimin nëse ai është në dijeni të ngjarjeve/kushteve përtej periudhës • 
së vlerësimit,  të cilat mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi.

Faktorë të veçantë të cilët mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi përfshijnë:

Aftësia e entitetit për të përballuar kushtet negative• 
Entitetet e vogla mund të jenë në gjendje që t’i përgjigjen shpejt mundësive të 
reja, por mund të kenë probleme me mungesën e fondeve për të mbështetur 
aktivitetet e reja.

Mundësia e fi nancimit• 
Këtu mund të përfshihet rasti kur bankat dhe huadhënësit e tjerë ndërpresin 
fi nancimin ndaj entitetit. Gjithashtu këtu mund të përfshihet rasti kur ndodhin 
ndërprerje ose ndryshime të rëndësishme në kushtet e huasë ose të garancive 
të huasë nga pronari-drejtues (ose palë të tjera të lidhura siç mund të jenë 
anëtarët e familjes). 

Ndryshime të tjera të rëndësishme• 
Këtu mund të përfshihet humbja e mundshme e një furnitori kryesor, klienti 
kryesor, punonjësi të rëndësishëm, ose e një të drejte për të vepruar sipas një 
liçense, një të drejte ekskluzive, ose një marrëveshje tjetër ligjore.

Tabela në vijim paraqet procedurat e audituesit në situata të tilla.

Tabela 14.3-1

Të Trajtojë Përshkrimi

Dokumento:
Kushtet e huave dhe të fi nancimeve të dhëna entitetit;• 
Detaje të huave ndaj palëve të treta siç është banka;• 
Detaje të fi nancimeve nga palë të treta bazuar në garanci ose • 
aktive personale të lëna peng si kolateral; dhe
Detaje të ndryshimeve të tjera që mund të hedhin dyshime • 
të rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar në 
vijimësi.

Shqyrto aftësinë e pronarit-drejtues ose palëve të tjera të lidhura 
për të:

Siguruar mbështetje shtesë të nevojshme siç mund të jenë • 
huatë ose garancitë; dhe
Shlyer detyrimet me ndihmën e marrëveshjeve mbështetëse.• 

Evidenca 
Dokumentare 
e 
Disponueshme

Mbështetja 
Shtesë e 
Disponueshme
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Të Trajtojë Përshkrimi

Trajto ndikimin që mund të kenë në aktivitetet e biznesit 
ndryshimet e mëdha siç mund të jenë humbja e një klienti, furnitori 
kryesor, punonjësi të rëndësishëm, ose humbja e të ardhurave nga 
shitja si pasojë e vjetërimit të aktiveve të qëndrueshme materiale 
nga pikëpamja teknike, konkurrencës së re etj.

Kërko konfi rmime me shkrim për:
Kushtet e mbështetjes së dhënë fi nanciare; dhe• 
Synimet e pronarit-drejtues përsa i përket mbështetjes së • 
dhënë.

Ndryshimet 
e Tjera të 
Rëndësishme

Kërko 
Konfi rmimet 
me Shkrim

14.4 Reagimi ndaj rrezikut – Kur janë identifi kuar ngjarje

Paragrafi  #

570.16 Në qoftë se janë identifi kuar ngjarje apo kushte që mund të 
hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të 
vazhduar në vijimësi, audituesi merr evidencë të mjaftueshme 
dhe të përshtatshme për të përcaktuar nëse ekziston apo jo 
ndonjë pasiguri materiale, duke kryer procedura auditimi shtesë, 
si dhe duke marrë në konsideratë faktorët lehtësues. Këto 
procedura përfshijnë: (Ref: Para. A15)
a) Kur drejtimi nuk ka kryer ende një vlerësim mbi aftësinë 

e entitetit për të vazhduar në vijimësi, audituesi i kërkon 
drejtimit të bëjë vlerësimin.

b) Audituesi bën vlerësimin e planeve të drejtimit për veprime 
të ardhshme në lidhje me parimin e vijimësisë, në atë se sa 
ka të ngjarë që rezultatet e këtyre planeve të përmirësojnë 
situatën dhe nëse planet e drejtimit janë të zbatueshëm në 
rrethanat e caktuara. (Ref: Para. A16)

c) Kur entiteti ka përgatitur një parashikim të fl ukseve 
monetare dhe analiza e këtij parashikimi është faktor i 
rëndësishëm për të gjykuar për rezultatet e ardhshme të 
ngjarjeve apo kushteve në vlerësimin e planeve të drejtimit, 
audituesi: (Ref: Para. A17-A18)

(i) Vlerëson besueshmërinë e të dhënave bazë të përdorura 
për të përgatitur parashikimin; dhe

(ii) Përcakton nëse hipotezat kryesore të përdorura në 
bërjen e parashikimit, janë të mbështetura.

d) Audituesi merr në konsideratë nëse ndonjë e dhënë apo 
informacion tjetër është bërë i disponueshëm pas datës në 
të cilën drejtimi ka bërë vlerësimin e tij.

e) Audituesi kërkon deklarime me shkrim nga drejtimi dhe, 
kur është e nevojshme, edhe nga personat e ngarkuar me 
qeverisjen, në lidhje me planet e tyre për të ardhmen dhe 
zbatueshmërinë e këtyre planeve.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Në rastet kur audituesi identifi kon ngjarje/kushte që kanë të bëjnë me vijimësinë, hapi 
i mëtejshëm është kryerja e procedurave shtesë (përfshirë marrjen në konsideratë të 
faktorëve lehtësues) për të përcaktuar nëse ekziston apo jo një pasiguri materiale.

Pasiguria Materiale

Mund të identifi kohen ngjarje ose kushte të cilat hedhin dyshime mbi aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi. Një pasiguri materiale ekziston kur ndikimi i saj 
i mundshëm dhe gjasat që ajo të ndodhë janë të tilla që, sipas gjykimit të audituesit, 
dhënia e informacionit të përshtatshëm për natyrën dhe pasojat e pasigurisë është e 
nevojshme për një paraqitje të drejtë të pasqyrave fi nanciare, ose, në rastin e kuadrit të 
pajtueshmërisë, që pasqyrat fi nanciare të mos jenë keqrrëfyese.

Planet e veprimit të drejtimit për të trajtuar çështjet e vijimësisë zakonisht përfshijnë një 
ose më shumë nga strategjitë e mëposhtme:

Shitja e aktiveve;• 

Marrja e huave ose ristrukturimi i borxhit;• 

Pakësimi ose shtyrja në kohë e shpenzimeve;• 

Ristrukturimi i aktiviteteve, përfshirë produktet dhe shërbimet;• 

Marrja në konsideratë e një shkrirjeje ose blerjeje; ose• 

Rritja e kapitalit.• 

Tabela e mëposhtme paraqet hapat qe duhet të ndjekë audituesi për të trajtuar çështjet 
që kanë të bëjnë me vijimësinë.

Tabela 14.4-1

Të Trajtojë Përshkrimi

Nëse nuk është përgatitur ende, kërko që drejtimi të përgatisë një 
vlerësim të aftësisë së entitetit për të vazhduar në vijimësi.

Shqyrto veprimet që drejtimi parashikon të ndërmarrë në të 
ardhmen në lidhje me parimin e vijimësisë.
Trajto:

A do ta përmirësojë rezultati i veprimeve situatën?• 
A janë planet të realizueshme për rrethanat?• 
Sa të besueshme janë parashikimet e fl ukseve monetare/fi timit, • 
dhe ku janë mbështetur hipotezat e bëra?
Identifi ko, diskuto dhe grumbullo evidencë për faktorët e tjerë • 
që mund të ndikojnë në aftësinë e entitetit për të vazhduar në 
vijimësi, siç mund të jenë:
- Rezultate të dobëta nga aktivitetet kohët e fundit,
- Mosrespektim i kushteve të kreditimit dhe marrëveshjeve 

të huave,
- Përmendja e vështirësive fi nanciare në procesverbalet e 

takimeve,

Marrja e 
Vlerësimit dhe 
e Planeve të 
Drejtimit

Shqyrtimi 
i Planit të 
Veprimit të 
Drejtimit
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Të Trajtojë Përshkrimi

- Ekzistenca e çështjeve/padive gjyqësore dhe përllogaritja e 
efekteve fi nanciare,

- Ekzistenca, ligjshmëria, dhe zbatueshmëria e 
marrëveshjeve për mbështetje fi nanciare nga palë të treta 
apo të lidhura,

- Aftësia fi nanciare e palëve të treta apo të lidhura për të 
dhënë fonde shtesë dhe garanci huash,

- Ngjarje të tjera të mëvonshme, dhe
- Tregues të mashtrimit si për shembull anashkalimet e 

drejtimit, transaksione fi ktive, ose fshehje e të dhënave 
materiale.

Ekzistenca e vazhdueshme, kushtet dhe përshtatshmëria e • 
lehtësive fi nanciare.
Raportet mbi masat e marra nga ana e enteve rregullatore.• 
Përshtatshmëria e evidencës mbështetëse për nxjerrjet e • 
planifi kuara jashtë përdorimit të aktiveve.
Gjithashtu merr në konsideratë ndikimin e ndonjë të dhëne • 
ose informacioni shtesë pas datës kur drejtimi ka përgatitur 
planin e tij të vlerësimit.

Kërko konfi rmime me shkrim nga drejtimi (ose ata qe janë 
ngarkuar me qeverisjen) në lidhje me planet e tyre për të ardhmen 
dhe mundësinë e realizimit të tyre.

Marrja e 
Konfi rmimeve 
me Shkrim

14.5 Raportimi

Paragrafi  #

570.17 Bazuar në evidencën e marrë të auditimit, audituesi konkludon 
nëse, sipas gjykimit të tij, ekziston pasiguri materiale në lidhje 
me ngjarje apo kushte të cilat, veças apo së bashku, mund të 
hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të 
vazhduar në vijimësi. Një pasiguri materiale ekziston kur forca e 
ndikimit të saj të mundshëm dhe probabiliteti i ndodhjes është 
i tillë që, sipas gjykimit të audituesit, dhënia e informacionit të 
përshtatshëm sa i takon natyrës dhe pasojave të pasigurisë, janë 
të nevojshme për: (Ref: Para. A19)
a) Paraqitjen me vërtetësi të pasqyrave fi nanciare, në rastin e 

kuadrit të raportimit fi nanciar të paraqitjes me vërtetësi, ose
b) Që pasqyrat fi nanciare të mos jenë keqrrëfyese, në rastin e 

kuadrit të përputhjes. 

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

570.18 Në qoftë se audituesi konkludon se zbatimi i parimit të 
vijimësisë është i përshtatshëm për rrethanat e dhëna, por 
ekziston një pasiguri materiale, audituesi duhet të përcaktojë 
nëse pasqyrat fi nanciare:
a) Përshkruajnë përkatësisht ngjarjet apo kushtet kryesore 

që mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi dhe planet e drejtimit i 
trajtojnë këto ngjarje apo kushte; dhe 

b) Japin qartë informacion që ka një pasiguri materiale në lidhje 
me ngjarje apo kushte të cilat hedhin dyshime mbi aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi dhe, si rrjedhim, ai nuk 
mund të realizojë aktivet e tij dhe të shlyejë detyrimet e tij 
në rrjedhën normale të biznesit. (Ref: Para. A20)

Në qoftë se në pasqyrat fi nanciare janë dhënë informacionet 
përkatëse, audituesi shpreh një opinion pa rezervë dhe përfshin 
paragrafi n ‘Theksim i Çështjes’ në opinionin e tij, për të:
a) Theksuar ekzistencën e një pasigurie materiale që lidhet 

me ngjarje apo kushte të cilat mund të hedhin dyshime të 
rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar në 
vijimësi; dhe

b) Tërhequr vëmendjen lidhur me shënimin e bërë në pasqyrat 
fi nanciare që jep informacion për çështjen siç parashikohet 
në paragrafi n 18. (Shiko SNA 706) (Ref: Para. A21-A22)

Në qoftë se në pasqyrat fi nanciare nuk është dhënë informacioni 
i duhur, audituesi shpreh një opinion me rezerve ose opinion 
kundër, sipas rastit, në përputhje me SNA 705. Audituesi 
shkruan në opinionin e tij se ka një pasiguri materiale e cila hedh 
dyshime mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi. (Ref: 
Para. A23-A24)

Në qoftë se pasqyrat fi nanciare janë përgatitur mbi bazën e 
vijimësisë por, sipas gjykimit të audituesit, zbatimi nga drejtimi 
i parimit të vijimësisë në pasqyrat fi nanciare nuk është i 
përshtatshëm, audituesi shpreh një opinion kundër. (Ref: Para. 
A25-A26)

Në qoftë se drejtimi nuk pranon ta bëjë ose ta shtrijë vlerësimin 
e tij kur kjo i kërkohet nga audituesi, audituesi merr në 
konsideratë pasojat që ka kjo në opinionin e tij. (Ref: Para. A27)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

570.19

570.20

570.21

570.22
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Paragrafi #

570.23

570.24

Përveç rastit kur ata që janë ngarkuar me qeverisjen janë 
përfshirë në drejtimin e entitetit, audituesi i komunikon 
personave të ngarkuar me qeverisjen ngjarjet apo kushtet e 
identifikuara të cilat mund të hedhin dyshime të rëndësishme 
mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi. Këto 
komunikime kanë të bëjnë me:
a) Nëse ngjarjet apo kushtet përbëjnë pasiguri materiale;
b) Nëse zbatimi i parimit të vijimësisë është i papërshtatshëm 

në përgatitjen e pasqyrave financiare; dhe
c) Përshtatshmërinë e shpjegimeve të dhëna në pasqyrat 

financiare.

Në qoftë se ka vonesa të tepruara në miratimin e pasqyrave 
financiare nga drejtimi ose nga ata që janë ngarkuar me 
qeverisjen, audituesi pyet për arsyet e vonesës. Në qoftë 
se audituesi beson se vonesa është e lidhur me ngjarje apo 
kushte që kanë të bëjnë me vlerësimin e vijimësisë, audituesi 
kryen procedura shtesë të nevojshme, siç parashikohen në 
paragrafin 16, si edhe merr në konsideratë efektin që ka kjo 
në konkluzionin e tij në lidhje me ekzistencën e pasigurisë 
materiale, siç parashikohet në paragrafin 17.

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

Hapi i fundit është të përcaktohet ndikimi i ngjarjeve/kushteve të identifikuara në 
opinionin e audituesit, si dhe komunikimi i vendimit tek drejtimi dhe personat e ngarkuar 
me qeverisjen, kur është e mundur. Figura e mëposhtme i përmbledh kërkesat përkatëse.

Figura 14.5-1

Përdorimi i Parimit të 
Vijimësisë i Përshtatshëm 

por Ekziston një 
Pasiguri Materiale 

A përshkruajnë plotësisht 
P/F ngjarjet/kushtet dhe         

a japin ekzistencën
 e pasigurisë materiale?

Opinion pa rezervë 
plus Paragrafi 

‘Theksim i Çështjes’

Shpreh një opinion 
me rezervë ose kundër 
dhe cilëso pasigurinë 
materiale që ekziston

Shpreh një opinion 
kundër

Përdorimi i Parimit 
të Vijimësisë është i 

Papërshtatshëm 

Jo

Po
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15. Përmbledhje e Kërkesave të 
     SNA-ve të Tjera

Përmbajtja e kapitullit

Një përmbledhje e kërkesave të auditimit në SNA-të e 
veçanta që nuk janë trajtuar diku tjetër në këtë Udhëzues.

250, 402, 501, 510, 
600, 610, 620, 720

SNA-të përkatëse

SNA Titulli

Marrja në Konsideratë e Ligjeve dhe Udhëzimeve në 
Auditimin e PF

Konsiderata të Auditimit Lidhur me Entitetin që Përdor një 
Organizatë Shërbimi

Evidenca e Auditimit-Konsiderata të Veçanta për Zëra të 
Veçantë

Angazhimet e Auditimit për Herë të Parë – Tepricat e 
Çeljes

Konsiderata të Veçanta – Auditimet e Pasqyrave Financiare 
të Grupit (përfshirë Punën e Audituesve të Entitetit të 
kontrolluar)

Përdorimi i Punës së Audituesve të Brendshëm

Përdorimi i Punës së Ekspertit të Audituesit

Informacione të tjera në Dokumentet që Përmbajnë 
Pasqyrat Financiare të Audituara

250

402

501

510

600

610

620

720

15.1   Vështrim i Përgjithshëm

Ky kapitull përmban një përmbledhje të kërkesave të auditimit të përfshira në SNA-
të të cilat nuk janë trajtuar diku tjetër në këtë Udhëzues, siç paraqitet në pasqyrën e 
mëposhtme.

Pasqyra15.1-1

Kapitulli
Referenca

V1-15.2

V1-15.3

V1-15.4

V1-15.5

V1-15.6

V1-15.7

V1-15.8

V1-15.9
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15.2  SNA 250 – Marrja në Konsideratë e Ligjeve dhe 
 Udhëzimeve në Auditimin e Pasqyrave Financiare
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tNjihuni me: 
Kuadrin ligjor/rregullator dhe • 
sektorin e tij të ekonomisë
Si po e zbaton entiteti këtë kuadër.• 

Pyet rreth zbatimit të ligjeve dhe
udhëzimeve.
Verifiko korrespondecën me
autoritetet liçensuese dhe 
rregullatore.

Përcakto rastet e papajtueshmërisë
përmes proçedurave të auditimit të 
tilla si leximi i dokumentave, pyetjet 
për drejtimin dhe testet thelbësore.
Përcakto natyrën e secilës 
papajtueshmëri, diskuto me drejtimin 
dhe vlerëso ndikimin në pasqyrat 
financiare.

A ka raste të papajtueshmërisë që 
janë  materiale dhe a janë paraqitur 
ato siç duhet në pasqyrat financiare?
Raporto tek drejtimi dhe ata që janë 
ngarkuar me qeverisjen.
Merr deklarimet e drejtimit.

Paragrafi #

Paragrafi #

250.10

250.11

Objektivat e audituesit janë:
(a) Të marrë evidencë auditimi të mjaftueshme e të përshtatshme në 

lidhje me zbatimin e dispozitave të atyre ligjeve dhe udhëzimeve që 
njihen përgjithësisht se kanë efekt të drejtpërdrejtë në përcaktimin 
e shumave materiale dhe informacioneve të dhëna në P/F; 

(b) Të kryjë proçedurat e veçanta të auditimit për të ndihmuar në 
identifikimin e rasteve të papajtueshmërisë me ligjet dhe udhëzimet 
e tjera që mund të kenë një efekt material në P/F; dhe

(c) Për t’u përgjigjur përkatësisht ndaj papajtueshmërisë apo 
papajtueshmërisë të dyshuar me ligjet dhe udhëzimet që 
identifikohen gjatë auditimit.

Për qëllimet e këtij SNA, termat e mëposhtme kanë kuptimin që i 
jepet më poshtë:
Papajtueshmëria – Veprime të mungesave apo mangësive nga entiteti, 
qoftë të qëllimshme apo të paqëllimshme, të cilat janë në kundërshtim 
me ligjet apo udhëzimet në fuqi. Të tilla veprime përfshijnë 
transaksione të kryera nga, ose në emër të, entitetit, ose për llogari 
të tij, nga ata që janë ngarkuar me qeverisjen, drejtimi ose punonjësit. 
Papajtueshmëria nuk përfshin sjelljen negative personale (që nuk lidhet 
me veprimtarinë ekonomike të entitetit) nga ata që janë ngarkuar me 
qeverisjen, drejtimin ose punonjësit e entitetit.

Objektivi (at) i SNA-ve

Ekstrakti Përkatës nga SNA-të
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Papajtueshmëria nga entiteti me ligjet dhe udhëzimet mund të rezultojë në anomali 
materiale të pasqyrave fi nanciare.

Përgjegjësia për parandalimin dhe zbulimin e papajtueshmërisë me ligjet dhe udhëzimet i 
takon drejtimit dhe personave që janë ngarkuar me qeverisjen. Veprimet e drejtimit për 
të trajtuar këto rreziqe mund të përfshijnë:

Mbajtja e një regjistri për ligjet e rëndësishme dhe të regjistrohet çdo ankesë e • 
marrë;

Monitorimi i kërkesave ligjore dhe hartimi i proçedurave/kontrolleve të brendëshme • 
për të siguruar zbatimin e këtyre kërkesave;

Angazhimin e këshilltarëve ligjorë për të ndihmuar në monitorimin e kërkesave • 
ligjore; dhe

Zhvillimin, publikimin, vënien në zbatim dhe ndjekjen e kodit të sjelljes.• 

Kur audituesi zbulon raste të papajtueshmërisë, duhet të merret në konsideratë ndikimi 
në pasqyrat fi nanciare dhe në aspekte të tjera të auditimit (të tilla si integriteti i drejtimit/
punonjësve).

Vlerësimi Rrezikut

Paragrafi  #

250.12 Si pjesë e marrjes së njohurive për entitetin dhe mjedisin e tij në 
përputhje me SNA 315, audituesi merr njohuri të përgjithshme 
për:
(a) Kuadrin e zbatueshëm ligjor dhe rregullator për entitetin 

dhe sektorin e ekonomisë në të cilin vepron entiteti; dhe
(b) Se si e zbaton entiteti këtë kuadër. (Ref: Para. A7)

Ekstrakte Përkatëse nga SNA-të

250.14 Audituesi kryen proçedurat e mëposhtëme të auditimit në 
ndihmë të identifi kimit të rasteve të papajtueshmërisë me ligjet 
dhe rregulloret të cilat mund të kenë një efekt material në 
pasqyrat fi nanciare: (Ref: Para. A9-A10)
(a)  Duke pyetur drejtimin dhe, kur është e përshtatshme, ata që 

janë ngarkuar me qeverisjen, nëse entiteti ka zbatuar këto 
ligje dhe rregullore; dhe

(b) Duke verifi kuar korespondencën, nëse ka të tillë, me 
autoritetet liçensuese ose rregullatore.

Proçedurat e vlerësimit të rrezikut përfshijnë marrjen e njohurive të përgjithshme 
për kuadrin ligjor dhe rregullator dhe se si e zbaton entiteti këtë kuadër. Kjo njohje e 
përgjithshme mund të përfshijë çështjet e paraqitura më poshtë.
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Pasqyra 15.2-2

Trajtimi Përshkrimi

Çfarë trajtojnë ligjet dhe udhëzimet:
Formën dhe përmbajtjen e pasqyrave fi nanciare?• 
Çështje specifi ke të sektorit të ekonomisë për raportimin • 
fi nanciar?
Kontabilizimi i transaksioneve të kontratave me qeverinë?• 
Angazhimi ose njohja e shpenzimeve për tatimin mbi fi timin • 
ose kosto e pensioneve?

Duke 
Identifi kuar 
Ligjet dhe 
Udhëzimet 
Përkatëse për
Pasqyrat
Financiare

Cilat janë ato ligje ose rregullore të tjera që janë në fuqi dhe • 
mund të pritet të kenë efekte themelore në veprimtarinë 
e entitetit (p.sh., liçensa veprimtarie, marrëveshje bankare, 
rregulla të mjedisit, etj.)?
Cilat politika dhe proçedura janë përdorur për:• 
– Të siguruar zbatimin e ligjeve dhe udhëzimeve?
– Për të identifi kuar, vlerësuar dhe kontabilizuar pretendimet?
Cilat shkelje (nëse ka) të udhëzimeve dhe ligjeve të tjera kanë • 
ndodhur dhe kanë rezultuar me gjoba, padi, ose pasoja të tjera?
Cilat padi pezull ose veprime të tjera ekzistojnë për • 
papajtueshmëri të supozuar me ligjet dhe udhëzimet?

Bërja e Pyetjeve 
për Drejtimin

Rishikimi i korrespondencës, raporteve dhe ndërveprimeve të • 
tjera me autoritetet liçensuese dhe rregullatore përkatëse.

Verifi kimi 
i Korres-
pondencës

Reagimi ndaj Rrezikut

Paragrafi  #

250.13

250.15 

250.16

250.17

Audituesi merr evidencë auditimi të përshtatshme në lidhje me zbatimin 
e dispozitave të atyre ligjeve dhe udhëzimeve që njihen përgjithësisht se 
kanë një efekt të drejtpërdrejtë në përcaktimin e shumave dhe dhënien e 
informacionit në pasqyrat fi nanciare. (Ref: Para. A8)
Gjatë auditimit, audituesi qëndron vigjilent ndaj mundësisë se 
zbatimi i proçedurave të tjera të auditimit mund të nxjerrë në pah 
për audituesin raste të papajtueshmërisë ose të dyshimeve për 
papajtueshmëri me ligjet dhe udhëzimet. (Ref: Para. A11)
Audituesi kërkon nga drejtimi dhe, kur është e përshtatshme, nga 
ata që janë ngarkuar me qeverisjen të japin deklarime me shkrim 
se të gjitha rastet e njohura të papajtueshmërisë ose të dyshimeve 
për raste papajtueshmërie me ligjet dhe udhëzimet, efekti i të cilave 
merret në konsideratë kur përgatiten pasqyrat fi nanciare i janë dhënë 
audituesit. (Ref: Para. A12)
Në mungesë të rasteve të identifi kuara ose të dyshuara të 
papajtueshmërisë, audituesit nuk i kërkohet të kryejë proçedurat 
e auditimit që lidhen me zbatimin nga entiteti të ligjeve dhe 
udhëzimeve, përveç atyre që parashikohen në paragrafët 12-16.

Ekstrakti Përkatës nga SNA-të
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Plani i auditimit duhet të trajtojë çështje të tilla siç jepen në ekspozenë e më poshtëme: 

Pasqyra 15.2-3

Trajton Përshkrimi

Proçedurat e auditimit mund të përfshijnë:
Leximin e proçes-verbaleve dhe dokumentave të tjera, • 
korrespondenca, etj.;
Pyetjen e drejtimit dhe këshilltarëve ligjorë për paditë, • 
pretendimet dhe vlerësimet; dhe
Kryerjen e testeve thelbësore në hollësi të klasave të • 
transaksioneve, tepricave të llogarive ose informacioneve të 
dhëna.

A ka Raste 
të Papajtue-
shmërisë?

I kërkohet drejtimit të konfi rmojë se janë paraqitur të gjitha rastet 
e papajtueshmërisë ose papajtueshmërisë të dyshuar me ligjet dhe 
udhëzimet.

Merr Deklarimet 
e Drejtimit                              

Papajtueshmëria e Identifi kuar ose e Dyshuar

Paragrafi  #

250.18 Në qoftë se audituesi merr dijeni në lidhje me raste të 
papajtueshmërisë ose dyshime për papajtueshmëri me ligjet dhe 
udhëzimet, audituesi merr:
(a)  Njohuri për natyrën e veprimit dhe rrethanat në të cilat ai 

ka ndodhur; dhe 
(b)  Informacione shtesë për të vlerësuar efektet e mundshme 

në pasqyrat fi nanciare.

Në qoftë se audituesi dyshon se mund të ketë papajtueshmëri, 
audituesi e diskuton çështjen me drejtimin dhe, kur është e 
përshtatshme, me ata që janë ngarkuar me qeverisjen. Në 
qoftë se drejtimi ose, kur është rasti, ata që janë ngarkuar me 
qeverisjen nuk japin informacion të mjaftueshëm që mbështet 
se entiteti ka zbatuar ligjet dhe udhëzimet dhe, sipas gjykimit 
të audituesit, efekti i papajtueshmërisë të dyshuar mund të jetë 
material për pasqyrat fi nanciare, audituesi merr në konsideratë 
nevojën për të marrë këshillim ligjor. (Ref: Para. A15-A16)

Në qoftë se nuk mund të merret informacioni për 
papajtueshmëri të dyshuar, audituesi vlerëson efektin e 
mungesës së evidencës së auditimit të përshtatshme në 
opinionin e audituesit.

Audituesi vlerëson implikimet e papajtueshmërisë në lidhje me 
aspektet e tjera të auditimit, përfshirë vlerësimin e rrezikut nga 
audituesi dhe besueshmërinë e deklarimeve me shkrim dhe 
ndërmerr veprimet përkatëse. (Ref: Para. A17-A18)

Objektivi (objektivat) e SNA-ve

250.19

250.20

250.21
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Paragrafi  #

250.22 Përveç rasteve kur të gjithë ata që janë ngarkuar me qeverisjen 
janë të përfshirë në drejtimin e entitetit dhe për këtë arsye janë 
të njohur me çështjet e papajtueshmërisë të identifi kuar ose të 
dyshuar të komunikuara nga audituesi, audituesi u komunikon 
atyre që janë ngarkuar me qeverisjen çështjet që përmbajnë 
papajtueshmëri me ligjet dhe udhëzimet për të cilat audituesi 
merr dijeni gjatë auditimit, përveç rasteve kur çështjet janë 
qartësisht pa pasoja.

Në qoftë se, sipas gjykimit të audituesit, papajtueshmëria e 
parashikuar në paragrafi n 22 besohet se është e qëllimshme 
dhe materiale, audituesi ia komunikon çështjen atyre që janë 
ngarkuar me qeverisjen sa më parë të jetë e mundur.

Në qoftë se audituesi dyshon se drejtimi ose ata që janë 
ngarkuar me qeverisjen janë të përfshirë në mos-zbatimin, 
audituesi ja komunikon çështjen nivelit tjetër më të lartë të 
entitetit, nëse ky ekziston, të tillë si komiteti auditimit apo bordi 
i mbikëqyrjes. Kur nuk ekziston autoritet më i lartë, ose nëse 
audituesi beson se komunikimi nuk mund të kryhet ose nuk 
është i sigurtë për personin të cilit t’i raportojë, audituesi merr 
në konsideratë nevojën për të marrë këshillim ligjor.

Objektivi (objektivat) e SNA-ve

250.23

250.24

Në rastet e mundshme kur dyshohet për papajtueshmëri me ligjet dhe udhëzimet, 
audituesi mund të përgjigjet siç parashtrohet në pasqyrën e mëposhtëme.

Pasqyra 15.2-4

Hapat                                 Reagimi i Audituesit

1. Merr njohuri për natyrën e aktit dhe rrethanat. Kjo duhet të jetë e 
mjaftueshme për të vlerësuar efektet e mundëshme në pasqyrat fi nanciare.

2.  Dokumentohen faktet e gjetura dhe diskutohen ato me drejtimin. Në qoftë 
se papajtueshmëria besohet se është e qëllimshme dhe materiale, audituesi 
komunikon faktet pa humbur kohë. Kur nuk mund të verifi kohen informacioni 
i duhur për papajtueshmërinë e dyshuar dhe efektet e mundëshme në pasqyrat 
fi nanciare, audituesi merr në konsideratë ndikimin e mungesës së evidencës së 
auditimit të përshtatshme në raportin e audituesit.

3. Merren në konsideratë implikimet e papajtueshmërisë në lidhje me aspektet 
e tjera të auditimit. Në veçanti, merret në konsideratë besueshmëria e 
deklarimeve të drejtimit.

4. Raportohet çështja në nivelin tjetër më të lartë të autoritetit nëse janë të 
përfshirë drejtuesit kryesorë ose ata që janë ngarkuar me qeverisjen. Kur nuk 
ekziston autoritet më i lartë, audituesi duhet të marrë në konsideratë nevojën 
që të marrë këshillim ligjor.

5. Shprehet opinion me rezervë ose kundër nëse papajtueshmëria ka efekt 
material në pasqyrat fi nanciare, si dhe nuk është paraqitur siç duhet në pasqyrat 
fi nanciare. (Shih Volumi 2, Kapitulli 23.)



212

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Dokumentimi

Paragrafi  #

250.29 Audituesi përfshin në dokumentimin e auditimit 
papajtueshmëritë e identifi kuara ose të dyshuara me ligjet dhe 
udhëzimet dhe rezultatet i diskuton me drejtimin dhe, kur është 
e zbatueshme, me ata që janë ngarkuar me qeverisjen dhe palët 
e tjera jashtë entitetit. (Ref: Para. A21)

Ekstrakti Përkatës nga SNA-të

Në mënyrë tipike dokumentimi përfshin:

Kopje të regjistrimeve apo dokumentave përkatës; dhe• 

Proçes-verbalet e diskutimeve me drejtimin, me ata që janë ngarkuar me qeverisjen, • 
ose palë të tjera jashtë entitetit.

15.3   SNA 402 – Konsiderata të Auditimit në Lidhje me Entitetin 
 që Përdor Organizatë Shërbimi

Paragrafi  #

402.7 Objektivat e audituesit të përdoruesit, kur entiteti përdorues 
përdor shërbimet e një  organizate shërbimesh, janë:
(a)  Të marrë njohuri për natyrën dhe rëndësinë e shërbimeve 

të dhëna nga organizata e shërbimeve dhe efektin e tyre në 
kontrollin e brendshëm të entitetit përdorues që lidhen me 
auditimin, të mjaftueshme për të identifi kuar dhe vlerësuar 
rreziqet për anomali materiale; 

(b) Për të hartuar dhe kryer proçedura auditimi në përgjigje të 
këtyre rreziqeve.

Objektivi (at) e SNA
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Pasqyra 15.3-1
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tÇfarë shërbimesh (përkatëse për 
auditimin) jepen nga organizata e 
shërbimeve? Çfarë kontrollesh të 
brendëshme, përkatëse për, shërbimet e 
dhëna, janë zbatuar?
Çfarë shtrirje kanë kontrollet e 
brendëshme të kryera nga organizata e 
shërbimeve?
A është i disponueshëm lloji i raportit 
1 ose 2?

A mundet të merret evidenca e auditimit e  
mjaftueshme nga vetë entiteti përdorues? 
Në qoftë se jo:

Përgatit kryerjen e proçedurave tek • 
organizata e shërbimeve, ose
Përcakto nëse mund të bështetesh • 
tek raport llojit 2, nëse është i 
disponueshëm. 

Pyet rreth ngjarjeve të tilla si mashtrime 
apo mos-zbatime të ligjeve dhe 
udhëzimeve.

Mos ju refero punës së audituesit të 
organizatës së shërbimeve përveç 
rastit kur raporti është me rezerva.

Nëse është marrë evidencë auditimi 
e përshtatshme, jep raport të 
audituesit me rezerva.

Paragrafi #

402.8 Për qëllimet e SNA-ve, termat e mëposhtëme kanë kuptimin që 
i jepet më poshtë:
(a) Kontrollet plotësuese të entitetit përdorues – Kontrollet 

që organizata e shërbimeve presupozon, në hartimin e 
shërbimeve të saj, se do të vihen në zbatim nga entiteti 
përdorues, dhe të cilat, nëse është e nevojshme për 
të arritur objektivat e kontrollit, janë identifikuar në 
përshkrimin e sistemit të tij. 

(b) Raporto mbi përshkrimin dhe hartimin e kontrolleve të 
organizatës së shërbimeve (që i referohemi në këtë SNA si 
raport i llojit 1) – Një raport që përmban:

(i) Një përshkrim, të përgatitur nga drejtimi i organizatës së 
shërbimeve, për sistemin e organizatës së shërbimeve, 
objektivat e kontrollit dhe kontrollet përkatëse që janë 
hartuar dhe vënë në zbatim në një datë të caktuar; dhe

(ii) Një raport nga audituesi i organizatës së shërbimeve 
me objektiv për të dhënë siguri të arsyeshme që 
përfshin opinionin e audituesit për shërbimet me 
përshkrimin e sistemit të organizatës së shërbimeve, 
objektivat e kontrollit dhe kontrollet përkatëse dhe 
përshtatshmërinë e hartimit të kontrolleve për të arritur 
objektiva specifike të kontrollit.

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

402.8 (vazhdon) (c) Raporto për përshkrimin, hartimin dhe efektivitetin 
operacional të kontrolleve tek organizata e shërbimeve (që 
në këtë SNA i referohet raportit të llojit 2) – Një raport që 
përmban: 
(i) Një përshkrim, të përgatitur nga drejtimi i organizatës 

së shërbimeve, të sistemit të organizatës së shërbimeve, 
objektivat e kontrollit dhe kontrollet përkatëse, 
hartimin dhe vënien në zbatim të tyre në një datë të 
caktuar ose përgjatë një periudhe të caktuar dhe, në 
disa raste, efektivitetin operacional të tyre përgjatë 
periudhës së caktuar; dhe

(ii) Një raport nga audituesi i organizatës së shërbimit me 
objektiv për të dhënë siguri të arsyeshme që përfshin:

a. Opinionin e audituesit me përshkrimin e sistemit të 
organizatës së shërbimeve, objektivat e kontrollit 
dhe kontrollet përkatëse, përshtatshmërinë e 
hartimit të kontrolleve për të arritur objektiva të 
caktuara të kontrollit dhe efektivitetin operacional të 
kontrolleve; dhe

b. Një përshkrim të testeve të kontrolleve të audituesit 
të organizatës së shërbimeve dhe rezultateve  të tyre.

d) Audituesi i Organizatës së Shërbimeve – Një auditues i cili, 
me kërkesën e organizatës së shërbimeve, jep një raport të 
dhënies së sigurisë mbi kontrollet e një organizate shërbimi.

(e) Organizatë shërbimi – Një organizatë palë e tretë (ose një 
segment i organizatës palë e tretë) që jep shërbime entitetit 
përdorues të cilat janë pjesë e sistemit informatik të këtij 
entiteti në lidhje me raportimin fi nanciar.

(f) Sistemi i organizatës së shërbimit – Politikat dhe proçedurat 
e hartuara, të vëna në zbatim dhe të mirëmbajtura nga 
organizata e shërbimit për t’i dhënë entiteteve përdoruese 
shërbime të cilat përfshihen në raportin e audituesit të 
organizatës së shërbimit.

(g) Organizatë nën-kontraktuese shërbimi – Një organizatë 
shërbimi e përdorur nga një organizatë tjetër shërbimi për 
të kryer disa nga shërbimet që i jepen entitetit përdorues të 
cilat janë pjesë e sistemeve informatike të këtyre entiteteve 
përdoruese që lidhen me raportimin fi nanciar.

(h) Audituesi i përdoruesit – Një auditues i cili auditon dhe 
raporton për pasqyrat fi nanciare të entitetit përdorues. 
(i) Entiteti përdorues – Entiteti që përdor një organizatë 
shërbimi dhe të cilës i janë audituar pasqyrat fi nanciare.

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të
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Shumë entitete (përfshirë edhe ato shumë të vogla) shpesh nën-kontraktojnë disa 
veprimtari të përpunimit fi nanciar të tilla si:

Borderotë (Listë pagesat);• 

Shitjet në Internet;• 

Shërbimet e TI-së;• 

Administrimin e aktiveve (magazinimi i inventarit, investimet, etj.); dhe• 

Shërbimet e mbajtjes së kontabilitetit. Kjo mund të përfshijë edhe përpunimin e • 
transaksioneve, mbajtjen e rregjistrimeve kontabël, si dhe përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare.

Këtyre organizatave palë e tretë (që japin shërbime të lidhura me raportimin fi nanciar) u 
referohemi si “organizata shërbimi.”

Kur përdoren organizatat e shërbimit, audituesi ka nevojë të marrë në konsideratë 
efektin e këtyre marrëveshjeve ndaj kontrollit të brendshëm të entitetit. Kjo përfshin:

Marrjen e informacionit të mjaftueshëm për të vlerësuar rreziqet e anomalive • 
materiale; dhe

Hartimin e përgjigjes përkatëse.• 

Në entitetet më të vogla, shërbimet e nën-kontraktuara mund të jenë më të rëndësishme 
për vijimësinë operacionale të enitetit, por mund të mos jenë të rëndësishme për 
auditimin. Kjo mund të ndodhë kur ka kontrolle të brendshme të mjaftueshme në 
entitet për të trajtuar rreziqet e anomalive materiale, ose kur është e mundur të kryhen 
proçedurat thelbësore të auditimit për të identifi kuar rreziqet.

TE MBAHET PARASYSH

Përdorimi i organizatës së shërbimit për të përgatitur pasqyra fi nanciare nuk e 
çliron drejtimin (dhe ata që janë ngarkuar me qeverisjen) nga përgjegjësitë e tyre 
për pasqyrat fi nanciare.

Ka dy lloje raportesh që organizatat e shërbimit mund t’u japin përdoruesve të tyre:

Raporte të llojit 1 • – përshkrimi dhe hartimi i kontrolleve në organizatën e 
shërbimit
Këto raporte japin evidencë rreth hartimit dhe vënies në zbatim të kontrolleve, 
por jo për efektivitetin e tyre operacional. Këto raporte mund të jenë informuese, 
por kanë një përdorim të kufi zuar për audituesin për të kuptuar nëse kontrollet 
kryesore në organizatën e shërbimit kanë funksionuar me efektivitet gjatë periudhës 
që auditohet.

• Raportet e llojit 2 – përshkrimi, hartimi dhe efektiviteti operacional i kontrolleve
Këto raporte mund të përdoren nga audituesi për të marrë në konsideratë nëse:

- Kontrollet e testuara nga audituesi i organizatës së shërbimit janë ato të duhura 
për tansaksionet e entitetit, tepricat e llogarive, informacionet e dhëna dhe 
pohimet përkatëse; dhe

- Testet e kontrollit nga audituesi i organizatës së shërbimit dhe rrezultatet e tyre 
janë adekuate (d.m.th., shtrirja periudhës së mbuluar nga testet e audituesit të 
organizatës së shërbimit dhe koha që ka kaluar qysh nga kryerja e këtyre testeve).
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Vlerësimi i Rrezikut

Paragrafi  #

402.9 Kur merr njohuri për entitetin përdorues në përputhje me SNA 315, 
audituesi i përdoruesit merr njohuri edhe se si entiteti përdorues 
përdor shërbimet e organizatës së shërbimit në veprimtarinë e 
entitetit përdorues, përfshirë: (Ref: Para. A1-A2)
(a)  Natyrën e shërbimeve të dhëna nga organizata e shërbimit dhe 

rëndësinë e këtyre shërbimeve për entitetin përdorues, përfshirë 
efektet e tyre ndaj kontrollit të brendshëm të entitetit përdorues; 
Para. A3-A5)

(b)  Natyrën dhe materialitetin e transaksioneve të përpunuara ose 
llogaritë ose proçeset e raportimit fi nanciar që ndikohen nga 
organizata e shërbimit; (Ref: Para. A6)

(c)  Shkallën e ndërveprimit mes veprimtarive të organizatës së 
shërbimit me ato të entitetit përdorues; dhe (Ref: Para. A7)

(d)  Natyrën e marrëdhënieve mes entitetit përdorues dhe 
organizatës së shërbimit, përfshirë kushtet kontraktuale 
përkatëse për veprimtaritë e ndërmarra nga organizata e 
shërbimit. (Ref: Para. A8-A11)

Kur merr njohuri për kontrollin e brendshëm të lidhur me auditimin 
në përputhje me SNA 315, audituesi i përdoruesit vlerëson hartimin 
dhe vënien në zbatim të kontrolleve përkatëse tek entiteti përdorues 
që lidhen me shërbimet e dhëna nga organizata e shërbimit, përfshirë 
ato që janë zbatuar ndaj transaksioneve të përpunuara nga organizata 
e shërbimit. (Ref: Para. A12-A14)

Audituesi i përdoruesit përcakton nëse janë marrë njohuri të 
mjaftueshme për natyrën dhe rëndësinë e shërbimeve të dhëna nga 
organizata e shërbimit dhe efektet e tyre në kontrollet e brendshme 
të entitetit përdorues që lidhen me auditimin për të paraqitur bazat e 
identifi kimit dhe vlerësimit të rreziqeve për anomali materiale.

Nëse audituesi i përdoruesit nuk ka mundësi të marrë njohuri të 
mjaftueshme nga entiteti përdorues, audituesi i përdoruesit merr këto 
njohuri nga një apo më shumë prej proçedurave si: 
(a) Marrja e raportit të llojit 1 ose e llojit 2, nëse është i 

disponueshëm;
(b)  Kontaktimi i organizatës së shërbimit, përmes entitetit përdorues, 

për të marrë të dhënat e duhura; 
(c) Duke shkuar tek organizata e shërbimit dhe kryer proçedura që 

do të japin të dhënat e nevojshme rreth kontrolleve përkatëse 
tek organizata e shërbimit; ose

(d) Duke përdorur një auditues tjetër për të kryer proçedurat që do 
të japin informacionin e nevojshëm rreth kontrolleve përkatëse 
tek organizata e shërbimit.(Ref:Para. A15-A20)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

402.10

402.11

402.12
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Kur përdoren organizata të shërbimit, audituesi mund të marrë në konsideratë çështjet e 
dhëna në pasqyrën e mëposhtme. 

Pasqyra 15.3-2

Kufi zimet Arsyet

Identifi koni:• 
- Natyrën e shërbimeve të dhëna, 
- Materialitetin e transaksioneve të përpunuara, dhe
- Llogaritë ose proçeset e raportimit fi nanciar që ndikohen.
Rishikoni kushtet e Kontratës ose marrëveshjen e shërbimit • 
mes përdoruesit dhe organizatës së shërbimit.
Përcaktoni shkallën e ndërveprimit (veprimtarive) mes • 
organizatës së shërbimit dhe entitetit.
Rishikoni raportet e organizatave të shërbimit (përfshirë • 
letrat për drejtimin), audituesit e brendshëm, ose autoritetet 
rregullatore mbi kontrollet tek organizata e shërbimit.

A janë kontrollet tek organizata e shërbimit përkatëse • 
për auditimin? Nëse jo, a është proçedura thelbësore e 
mjaftueshme. Nëse po, audituesi merr siguri se kontrollet tek 
organizata e shërbimit janë të hartuar dhe vënë në zbatim në 
mënyrë të përshtatshme.
A ushtrohen kontrolle nga përdoruesi (që mund të testohen) • 
që bëjnë të mundur zbulimin e rreziqeve materiale në 
përpunim, pavarësisht nga kontrollet tek organizata e 
shërbimit? Për shembull, kontrollet e përdoruesit ndaj listë-
pagesave mund të përfshijnë:
– Krahasimin e të dhënave të paraqitura për organizatën e 

shërbimit me raportet nga organizata e shërbimit mbasi 
janë përpunuar të dhënat,

– Ri-llogaritja e shumave në listë-pagesa për saktësinë e 
veprimeve, dhe

–  Rishikimi i shumës gjithsej të listë pagesës nëse është i 
arsyeshëm.

Merret çdo raport i disponueshëm i llojit 1 ose llojit 2. • 
Kontratat me organizatat e shërbimit shpesh përfshijnë 
dispozita për raporte të tilla;
Kontratën me organizatën e shërbimit për të marrë • 
informacione të veçanta;
Vizitoni organizatën e shërbimit dhe kryeni proçedurat e • 
kërkuara; ose
Përdorni një auditues tjetër për të kryer proçedurat e • 
kërkuara.

Çfarë 
shërbimesh
(Të lidhura 
me
Auditimin) 
janë
dhënë?

Cilat 
Kontrolle të
Brendëshme 
Përkatëse janë 
Zbatuar?

Shtrirja e 
Mbështetjes 
në Kontrollet 
e Zbatuara tek 
Organizata e 
Shërbimit?
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TË MBAHET PARASYSH

Kontrolloni formulimin e fjalëve në raportet e organizatës së shërbimit për 
kufi zime të mundshme në përdorim. Këto kufi zime mund të zbatohen ndaj 
drejtimit, organizatës së shërbimit dhe klientëve të tyre dhe audituesit të entitetit

Reagimi ndaj Rrezikut

Paragrafi  #

402.13 Në përcaktimin e mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë së evidencës 
së auditimit që jepet nga raporti i llojit 1 ose i llojit 2, audituesi i 
entitetit përdorues duhet të kënaqet në qoftë se ekziston:
(a)  Kompetenca profesionale dhe pavarësia e audituesit nga 

organizata e shërbimit; dhe
(b)  Përshtatshmëria e standardeve sipas të cilave është përgatitur 

raporti i llojit 1 ose llojit 2. (Ref: Para. A21)

Në qoftë se audituesi planifi kon të përdorë raportin e llojit 1 ose 
2 si evidencë auditimi për të mbështetur njohuritë e audituesit 
rreth hartimit dhe vënies në zbatim të kontrolleve të organizatës së 
shërbimit, audituesi i entitetit përdorues duhet të:
(a)  Vlerësojë  nëse përshkrimi dhe hartimi i kontrolleve tek 

organizata e shërbimit është bërë në një datë ose për një 
periudhë që është e përshtatshme për qëllimet e audituesit;

(b)  Vlerësojë mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë e evidencës së 
dhënë nga raporti për njohjen nga entiteti përdorues të kontrollit 
të brendshëm përkatës për auditimin; dhe 

(c)  Përcaktojë nëse janë identifi kuar kontrolle shtesë në entitetin 
përdorues nga organizata e shërbimit të cilat janë përkatëse për 
entitetin përdorues dhe, nëse është kështu, të marrë njohuri nëse 
entiteti përdorues ka hartuar e zbatuar këto kontrolle. (Ref: Para. 
A22-A23)

Në përgjigje të rreziqeve të vlerësuara në përputhje me  SNA 330, 
auditusi i përdoruesit duhet:
(a)   Të përcaktojë nëse ka evidencë auditimi të përshtatshme në 

lidhje me pohimet përkatëse në P/F nga regjistrimet e mbajtura 
tek entiteti përdorues; dhe, nëse nuk ka, 

(b)  Të kryejë proçedura shtesë auditimi për të marrë evidencën e 
përshtatshme të auditimit ose të përdorë një auditues tjetër për 
të kryer këto proçedura shtesë tek organizata e shërbimit për 
llogari të audituesit të entitetit përdorues. (Ref: Para. A24-A28)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

402.14

402.15
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Paragrafi  #

402.16 Kur vlerësimi rrezikut prej audituesit të entitetit përdorues përfshin 
pritshmërinë se kontrollet tek organizata e shërbimit po operojnë 
me efektivitet, audituesi i entitetit përdorues merr evidencë auditimi 
rreth efektivitetit operacional të këtyre kontrolleve nga një apo më 
shumë prej proçedurave të mëposhtme:  
(a)  Marrja e raportit të llojit 2, nëse është i disponueshëm;
(b)  Duke kryer testet përkatëse të kontrolleve tek organizata e 

shërbimit; ose 
(c)  Duke përdorur një auditues tjetër për të kryer testet e 

kontrolleve tek organizata e shërbimit për llogari të audituesit të 
entitetit përdorues. (Ref: Para. A29-A30)

Nëse, në përputhje me paragrafi n 16(a), audituesi planifi kon të 
përdorë raportin e llojit 2 si evidencë auditimi se kontrollet tek 
organizata e shërbimit po funksionojnë me efektivitet, audituesi i 
entitetit përdorues përcakton nëse raporti i audituesit të organizatës 
së shërbimit jep evidencë të përshtashme rreth efektivitetit të 
kontrolleve për të mbështetur vlerësimin e rrezikut të audituesit të 
entitetit përdorues duke: 
(a)  Vlerësuar  nëse përshkrimi, hartimi dhe efektiviteti operacional 

i kontrolleve tek organizata e shërbimit është bërë në një datë 
ose për një periudhë që është e përshtatshme për qëllimet e 
audituesit;

(b)  Përcaktuar nëse janë identifi kuar kontrolle shtesë në entitetin 
përdorues nga organizata e shërbimit të cilat janë përkatëse për 
entitetin përdorues dhe, nëse është kështu, të marrë njohuri nëse 
entiteti përdorues ka hartuar dhe vënë në zbatim këto kontrolle 
dhe nëse është kështu, të testojë efektivitetin e tyre operacional;

(c)  Vlerësuar përshtatshmërinë e periudhës së mbuluar nga testet 
e kontrolleve dhe kohën që ka kaluar nga kryerja e testeve të 
kontrolleve; dhe

(d)   Vlerësuar nëse testet e kontrolleve të kryera nga audituesi i 
organizatës së shërbimit dhe rrezultatet e tyre, siç përshkruhet 
në raportin e audituesit të organizatës së shërbimit, janë 
përkatëse për pohimet në P/F të entitetit përdorues dhe japin 
evidencë auditimi të përshtatshme për të mbështetur vlerësimin e 
rrezikut nga audituesi i entitetit përdorues. (Ref: Para. A31-A39)

Audituesi i entitetit përdorues pyet drejtimin e entitetit përdorues 
nëse organizata e shërbimit ka raportuar tek entiteti përdorues, 
ose nëse entiteti përdorues ka dijeni për, ndonjë mashtrim, 
papajtueshmëri me ligjet dhe udhëzimet ose anomali të pakorrigjuara 
që ndikojnë në P/F të entitetit përdorues. Audituesi entitetit 
përdorues vlerëson se si këto çështje ndikojnë në natyrën, afatet dhe 
shtrirjen e proçedurave shtesë të auditimit të audituesit të entitetit 
përdorues, përfshirë efektin ndaj konkluzioneve të audituesit të 
entitetit përdorues në raportin e audituesit. (Ref: Para. A41)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

402.17

402.19
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Në përgjigje të rreziqeve të vlerësuara, audituesi merr në konsideratë çështjet e mëposhtëme. 

Pasqyra 15.3-3

Trajtohet Përshkrimi

Nëse po, merr evidencë auditimi të përshtatshme në lidhje me 
pohimet përkatëse në pasqyrat fi nanciare.
Nëse jo, kryej proçedura shtesë për të marrë evidencë, si duke 
përdorur një auditues tjetër për të kryer proçedurat tek organizata 
e shërbimit për llogari të audituesit të përdoruesit.

Merr në konsideratë kompetencën profesionale dhe pavarësinë • 
e audituesit dhe përshtatjen e standardeve sipas të cilave 
përgatitet raporti;
Vlerëso nëse përshkrimi e hartimi i kontrolleve tek organizata • 
e shërbimit është bërë në një datë ose për një periudhë që 
është e përshtatshme për qëllimet e audituesit të entitetit 
përdorues;
Vlerëso përshtatshmërinë e evidencës në raport për njohjen e • 
kontrollit të brendshëm të entitetit përdorues përkatëse për 
auditimin; dhe
Përcakto nëse kontrollet shtesë të entitetit përdorues që janë • 
identifi kuar nga organizata e shërbimit të cilat janë përkatëse 
për entitetin përdorues dhe, nëse është kështu, të marrë 
njohuri nëse entiteti përdorues ka hartuar dhe zbatuar këto 
kontrolle.

Vini re se raporti i llojit 1 nuk jep evidencë që kontrollet e brendëshme 
tek organizata e shërbimit kanë funksionuar me efektivitet gjatë 
periudhës. Nëse raporti i llojit 2 nuk është i disponueshëm, audituesit 
i duhet të kryejë teste të kontrolleve tek organizata e shërbimit, ose 
të përdorë një auditues tjetër t’i kryejë ato. 

Kur është e mundur, të marrë evidencë auditimi të mjaftueshme 
e të përshtatshme në lidhje me pohimet përkatëse në pasqyrat 
fi nanciare nga regjistrimet e mbajtura tek entiteti përdorues.

Nëse regjistrimet e përdoruesit nuk janë të mjaftueshme, të 
marrë evidencë rreth efektivitetit të kontrolleve tek organizata e 
shërbimit duke:

Marrë raportin e llojit 2, nëse është i disponueshëm; • 
Kryer testet përkatëse të kontrolleve tek organizata e • 
shërbimit; ose
Përdorur një auditues tjetër për të kryer testet e kontrolleve • 
tek organizata e shërbimit për llogari të audituesit të entitetit 
përdorues.

Pyet drejtimin nëse ka dijeni (ose a është njoftuar nga organizata 
e shërbimit) për mashtrim, papajtueshmëri me ligjet e udhëzimet, 
ose anomali të pa-korrigjuara që mund të ndikojnë në pasqyrat 
fi nanciare.

A mund të 
merret
evidenca e duhur
nga brenda 
entitetit?

Përcakto 
shtrirjen e 
mbështetjes ndaj 
Raportit të llojit 
1 ose llojit 2

Testimi i 
Regjistrimeve e 
Kontrolleve të 
Përdoruesit

Marrja Evidencës 
nga Organizata e 
Shërbimit

Pyetje rreth 
Ngjarjeve të 
Rëndësishme 
(Mashtrime, etj.)
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Raportimi

Paragrafi  #

402.20 Audituesi i entitetit përdorues do të modifi kojë opinionin në 
raportin e audituesit të entitetit përdorues në përputhje me 
SNA 705 nëse audituesi nuk ka mundësi të marrë evidencë 
auditimi të përshtatshme në lidhje me shërbimet e dhëna nga 
organizata e shërbimit përkatëse për auditimin e P/F të entitetit 
përdorues. (Ref: Para. A42)

Audituesi i entitetit përdorues nuk i referohet punës së 
audituesit të organizatës së shërbimit në raportin e audituesit 
të entitetit përdorues që përmban një opinion të pamodifi kuar 
përveçse kur kjo kërkohet nga ligji ose udhëzimi. Nëse një gjë 
e tillë kërkohet nga ligji ose udhëzimi, raporti i audituesit të 
përdoruesit tregon se referenca nuk ul përgjegjësinë e audituesit 
të entitetit përdorues për opinionin e auditimit. (Ref: Para. A43)

Nëse referenca për punën e audituesit të organizatës së 
shërbimit është e rendësishme për njohjen e një modifi kimi 
në opinionin e audituesit të përdoruesit, raporti i audituesit 
të përdoruesit tregon se kjo referencë nuk ul përgjegjësinë e 
audituesit të përdoruesit për këtë opinion. (Ref: Para. A44)

Objektivi (objektivat) e SNA-ve

402.22

402.21

Kur përdoret raporti i llojit 1 ose 2 nga organizata e shërbimit, raporti i audituesit për 
entitetin nuk i referohet raportit të organizatës së shërbimit përveçse kur kjo kërkohet 
nga ligji.

Por raporti i modifi kuar i audituesit është i duhuri në qoftë se nuk mund të merret 
evidencë auditimi e përshtatshme, përkatëse për auditimin që lidhet me organizatën e 
shërbimit.

15.4   SNA 501 – Evidenca e Auditimit – Konsiderata të Veçanta 
 për Çështje të Zgjedhura

Paragrafi  #

501.3 Objektivi i audituesit është të marrë evidencë auditimi të 
përshtatshme në lidhje me:
(a)  Ekzistencën dhe kushtet e inventarit;
(b)  Plotësinë e padive dhe pretendimeve në të cilat është 

përfshirë entiteti; dhe
(c)  Paraqitjen dhe dhënien e informacioneve shpjeguese të 

segmentit në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar.

Objektivi(at) SNA
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Pjesëmarrja në numërimin fi zik të Inventarit

Paragrafi  #

501.4 Në qoftë se gjendja e inventarit është materiale në pasqyrat 
fi nanciare, audituesi merr evidencë auditimi të përshtatshme në 
lidhje me ekzistencën dhe kushtet e inventarit:
(a)  Prania në marrjen e inventarit fi zik, përveçse kur nuk është 

e mundur, për të: (Ref: Para. A1-A3)
(i)  Vlerësuar udhëzimet e drejtimit dhe proçedurat për 

rregjistrimin dhe kontrollin e rezultateve nga marrja e 
inventarit fi zik të entitetit; (Ref: Para. A4)

(ii)  Vëzhgimi i kryerjes së proçedurave të numërimit të 
drejtimit; (Ref: Para. A5) 

(iii)  Inspektimi i inventarit; dhe (Ref: Para. A6)
(iv) Kryerja e testeve të numërimit; dhe (Ref: Para. A7-A8)

(b)  Kryerja e proçedurave të auditimit ndaj regjistrimeve 
përfundimtare të entitetit për të përcaktuar nëse ato 
pasqyrojnë në mënyrë të saktë rrezultatet e numërimit të 
inventarit.

Nëse numërimi i inventarit fi zik kryhet në një datë të ndryshme 
nga data e P/F, audituesi, në shtesë të proçedurave të kryera që 
kërkohen nga paragrafi  4, kryen proçedura auditimi për të marrë 
evidencë auditimi rreth ndryshimeve në gjendjet e inventarit mes 
datës së numërimit dhe datës së P/F dhe rregjistrimin e duhur të 
tyre. (Ref: Para. A9-A11)

Nëse audituesi nuk ka mundësi të jetë i pranishëm në numërimin 
fi zik të inventarit për shkak të rrethanave të paparashikuara, 
audituesi duhet të bëjë ose të vëzhgojë disa numërime fi zike 
në një datë tjetër dhe të kryejë proçedurat e auditimit në 
transaksionet përkatëse.

Nëse prania në numërimin fi zik të inventarit është e pamundur, 
audituesi kryen proçedura alternative auditimi për të marrë 
evidencë auditimi të përshtatshme lidhur me ekzistencën dhe 
kushtet e inventarit. Në qoftë se kjo nuk është e mundur, 
audituesi do të modifi kojë opinionin në raportin e audituesit në 
përputhje me SNA 705. (Ref: Para. A12-A14)

Në qoftë se inventari në ruajtje dhe kontroll tek një palë e tretë 
është material për pasqyrat fi nanciare, audituesi merr evidencë 
auditimi të përshtatshme në lidhje me ekzistencën dhe kushtet 
e atij inventari duke kryer një ose të dyja nga proçedurat e 
mëposhtme:
(a)  Kërkon konfi rmim nga pala e tretë për sasitë dhe kushtet e 

inventarit të mbajtur për llogari të entitetit. (Ref: Para. A15)
(b)  Kryen inspektimin ose proçedura të tjera auditimi  që janë 

të përshtatshme për rrethanat. (Ref: Para. A16)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

501.5

501.6

501.7

501.8
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Paragrafi  #

501.9 Audituesi harton dhe kryen proçedura auditimi në mënyrë që 
të identifi kojë paditë dhe pretendimet që përfshijnë entitetin të 
cilat mund shkaktojnë rrezik për anomali materiale, përfshirë: 
(Ref: Para. A17-A19)
(a)  Pyetjen e drejtimit dhe, kur është e mundur; të tjerë brenda 

entitetit, përfshirë këshilltarët juridikë të entitetit;
(b)  Rishikimin e proçes-verbaleve të mbledhjeve të atyre që 

janë ngarkuar me qeverisjen dhe korespondencën mes 
entitetit dhe këshilltarët juridik të jashtëm; dhe

(c)  Rishikimin e llogarive të shpenzimeve juridike. (Ref: Para. A20)

Nëse audituesi vlerëson një rrezik për anomali materiale në 
lidhje me padi ose pretendime që  janë të identifi kuara, ose  
kur proçedurat e auditimit të kryera tregojnë se ekzistojnë 
padi ose pretendime të tjera materiale, audituesi, si shtesë 
të proçedurave që kërkohen nga SNA-të e tjera, kërkon 
komunikim të drejtpërdrejtë me këshilltarët juridikë të jashtëm 
të entitetit. Audituesi e bën këtë përmes një kërkese me shkrim, 
të përgatitur nga drejtimi dhe që dërgohet nga audituesi, që u 
kërkon këshilltarëve juridik të jashtëm të entitetit t’i përgjigjen 
direkt audituesit. Nëse ligji, udhëzimet ose organizmi profesional 
përkatës i juristëve e ndalon këshilltarin juridik të jashtëm të 
entitetit të komunikojë direkt me audituesin, audituesi kryen 
proçedura të tjera auditimi. (Ref: Para. A21-A25)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

Kur gjendja e inventarit është materiale për pasqyrat fi nanciare, audituesi duhet të 
trajtojë ekzistencën dhe kushtet e tij siç parashtrohet më poshtë.

Pasqyra 15.4-1

Kufi zimet Arsyet

Vlerëson udhëzimet e drejtimit për regjistrimin/kontrollin e • 
rezultateve të numërimit;
Vëzhgon kryerjen e proçedurave të numërimit të drejtimit;• 
Inspekton inventarin dhe kryen teste numërimi;• 
Rakordon ndryshimet në  inventar nga data e numërimit në • 
fund të periudhës;
Kryen proçedura  alternative nëse numërimi fi zik është i • 
pamundur.

Kërkon konfi rmime për sasitë/kushtet e inventarit të mbajtur; • 
dhe
Kryen inspektimin ose proçedura të tjera auditimi  të • 
përshtatshme.

Prania në
Numërimin 
Fizik

Konfi rmon/
Inspekton 
Inventarin e 
Mbajtur nga të 
Tretët

Pyetje në Lidhje me Paditë dhe Pretendimet

501.10
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Paragrafi  # Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

501.12

501.11 Në qoftë se:
(a)  drejtimi refuzon t’i japë leje audituesit për të komunikuar 

drejtpërdrejt ose të takohet me këshilltarët juridikë të 
jashtëm të entitetit, ose këshilltarët juridikë të jashtëm të 
entitetit refuzojnë t’u përgjigjen përkatësisht kërkesës me 
shkrim, ose janë të ndaluar të përgjigjen; 

(b) audituesi nuk ka mundësi të marrë evidencë auditimi 
të përshtatshme duke kryer proçedurat alternative të 
auditimit, audituesi do të modifi kojë  opinionin në raportin e 
audituesit në përputhje me SNA 705.

Audituesi u kërkon drejtimit dhe, kur është e përshtatshme, 
atyre që janë ngarkuar me qeverisjen që të japin deklarim me 
shkrim se të gjitha paditë dhe pretendimet e njohura aktuale 
ose të mundshme, efektet e të cilave duhet të merren parasysh 
kur përgatiten pasqyrat fi nanciare, janë dhënë për audituesin 
dhe janë kontabilizuar dhe paraqitur në përputhje me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar.

Për të identifi kuar paditë dhe pretendimet të cilat mund të shkaktojnë rrezik për anomali 
materiale, audituesi kryen proçedurat e paraqitura më poshtë.

Pasqyra 15.4-2

Proçedura Përshkrimi

Pyetja e drejtuesve dhe të tjerëve;• 
Rishikimi i proçes-verbaleve të mbledhjeve të personave  që • 
janë ngarkuar me qeverisjen;
Rishikimi i korrespondencës mes entitetit dhe këshilltarëve • 
juridik të jashtëm; dhe
Rishikimi i llogarive të shpenzimeve juridike.• 

Bëhen Pyetje 
dhe Rishikime
të 
Dokumenteve 
Përkatëse

Kur paditë ose pretendimet janë të identifi kuara ose të dyshuara, 
audituesi mund të kërkojë kërkesën me shkrim, që përgatitet nga 
drejtimi dhe dërgohet nga audituesi, duke u kërkuar këshilltarëve 
juridik të jashtëm të komunikojnë hollësitë e pretendimeve, etj. 
direkt tek audituesi. Nëse kjo proçedurë është e ndaluar, ose 
kur drejtimi refuzon të japë leje për të kontaktuar këshilltarin e 
jashtëm, duhet të kryhen proçedura alternative, të tilla si rishikimi 
i të gjitha dokumentave të disponueshme dhe bërjen e pyetjeve 
shtesë. Nëse proçedurat alternative nuk janë të mjaftueshme, 
atëherë duhet të modifi kohet opinioni i audituesit. 

Komuniko
me 
Këshilltarin 
Juridik të 
Jashtëm

Kërkohet një deklarim me shkrim nga drejtimi dhe ata që janë 
ngarkuar me qeverisjen se të gjitha paditë dhe pretendimet aktuale 
të njohura ose të mundshme janë paraqitur dhe janë kontabilizuar 
siç duhet në P/F.

Merr
Deklarimet e 
Drejtimit
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Paragrafi  #

Paragrafi  #

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

 Objektivi(at) SNA

501.13

510.3

Audituesi merr evidencë auditimi të përshtatshme në lidhje me 
paraqitjen dhe informacionin e dhënë të segmentit në përputhje 
me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar duke: (Ref: 
Para. A26) 
(a)  Marrë njohuri për metodat e përdorura nga drejtimi në 

përcaktimin e informacionit të segmentit dhe (Ref: Para. 
A27)
(i) Vlerësuar nëse këto metoda kanë mundësi të rezultojnë 

në dhënie të informacioneve shpjeguese  në përputhje 
me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar; dhe

(ii)  Kur është e përshtatshme, duke testuar zbatimin e 
këtyre metodave; dhe

(b)  Duke kryer proçedura analitike ose proçedura të tjera 
auditimi që janë të përshtatshme për rrethanat

Në kryrjen e një angazhimi auditimi për herë të parë, objektivi i 
audituesit në lidhje me tepricat e çeljes është të marrë evidencë 
auditimi të përshtatshme nëse:
(a)  Tepricat e çeljes kanë anomali të cilat ndikojnë materialisht 

në pasqyrat fi nanciare të periudhës aktuale; dhe
(b)  Politikat kontabël të përshtatshme që pasqyrohen në 

tepricat e çeljes janë zbatuar në mënyrë të qëndrueshme 
në P/F të periudhës aktuale, ose ndryshimet e tyre janë 
kontabilizuar siç duhet dhe paraqitur në mënyrë adekuate 
dhe informacionet e dhëna janë në përputhje me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar.

Informacionet e Segmentit

Meqë informacioni për segmentin nuk është shpesh i zbatueshëm për EVM-të, ato nuk 
janë trajtuar më tej në këtë Udhëzues.

15.5   SNA 510 – Agangazhimet e Auditimit për Herë 
 të Parë – Tepricat e Çeljes

Ky standard jep udhëzues në lidhje me tepricat e çeljes kur pasqyrat fi nanciare auditohen 
për herë të parë, ose kur pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë audituar 
nga auditues tjetër.
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Paragrafi  # Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

510.5 Audituesi lexon pasqyrat fi nanciare më të fundit, nëse ka, si dhe 
raportin e audituesit të mëparshëm për to, nëse ka, përfshirë 
informacionet e dhëna.

Audituesi merr evidencë auditimi të përshtatshme për faktin 
nëse tepricat e çeljes, kanë anomali të cilat ndikojnë materialisht 
në pasqyrat fi nanciare të periudhës aktuale, duke: (Ref: Para. 
A1-A2)
(a)  Përcaktuar nëse tepricat në mbyllje të periudhës së 

mëparshme janë mbartur me korrektësi në periudhën 
aktuale ose, kur është e përshtatshme, janë ri-paraqitur; 

(b)  Përcaktuar nëse tepricat e çeljes pasqyrojnë zbatimin e 
politikave kontabël të duhura;

(c)  Kryerjen e një ose disa prej proçedurave të  mëposhtme: 
(Ref: Para. A3-A7)
(i)  Kur janë audituar pasqyrat fi nanciare të vitit të 

mëparshëm, rishikohen fl etët e punës së audituesit të 
mëparshëm për të marrë evidencë lidhur me tepricat e 
çeljes; 

(ii)  Vlerësohet nëse proçedurat e auditimit të kryera në 
periudhën aktuale japin evidencë përkatëse për tepricat 
e çeljes; ose

(iii) Kryerjen e proçedurave specifi ke të auditimit për të 
marrë evidencë lidhur me tepricat e çeljes.

Në qoftë se audituesi merr evidencë auditimi se tepricat e çeljes 
kanë anomali të cilat mund të ndikojnë materialisht në pasqyrat 
fi nanciare të periudhës aktuale, audituesi kryen ato proçedura 
auditimi shtesë siç i përshtaten rrethanave për të përcaktuar 
efektin në pasqyrat fi nanciare të periudhës aktuale. Në qoftë 
se audituesi konkludon se këto anomali ekzistojnë në pasqyrat 
fi nanciare të periudhës aktuale, audituesi komunikon anomalitë 
tek niveli i përshtatshëm i drejtimit dhe atyre që janë ngarkuar 
me qeverisjen në përputhje me SNA 450.

Audituesi merr evidencë auditimi të përshtatshme për faktin 
nëse politikat kontabël të pasqyruara në tepricat e çeljes 
janë zbatuar me qëndrueshmëri në pasqyrat fi nanciare të 
periudhës aktuale dhe se ndryshimet në politikat kontabël janë 
kontabilizuar siç duhet dhe janë paraqitur në mënyrë adekuate 
dhe paraqitur në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar.

Nëse pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë audituar 
nga audituesi i mëparshëm dhe ka pasur një modifi kim në opinion, 
audituesi vlerëson efektin e çështjes që ka shkaktuar rezervën në 
vlerësimin e rrezikut për anomali materiale në pasqyrat fi nanciare 
të periudhës aktuale në përputhje me SNA 315

510.6

510.7

510.8

510.9
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Nëse audituesi nuk ka mundësi të marrë evidencë auditimi të 
përshtatshme lidhur me tepricat e çeljes, audituesi shpreh një 
opinion me rezervë ose opinion kundër për pasqyrat fi nanciare, 
sipas rastit, në përputhje me SNA 705. (Ref: Para. A8)

Në qoftë se audituesi konkludon se tepricat e çeljes kanë 
anomali të cilat materialisht ndikojnë në pasqyrat fi nanciare të 
periudhës aktuale dhe efekti i anomalisë nuk është kontabilizuar 
siç duhet ose nuk është dhënë apo paraqitur siç duhet, audituesi 
shpreh një opinion me rezervë ose opinion kundër, sipas rastit, 
në përputhje me SNA 705.

Në qoftë se audituesi konkludon se:
(a)  politikat kontabël të periudhës aktuale nuk janë zbatuar 

në mënyrë të qëndrueshme lidhur me tepricat e çeljes në 
përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar; 
ose

(b)  ndryshimi në politikat kontabël nuk është kontabilizuar 
siç duhet ose nuk është paraqitur ose dhënë siç duhet, në 
përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar, 
audituesi shpreh një opinion me rezervë ose opinion kundër 
sipas rastit në përputhje me SNA 705.

Nëse opinioni audituesit lidhur me pasqyrat fi nanciare të 
periudhës së mëparshme përfshin një modifi kim në opinionin 
e audituesit që mbetet përkatës edhe material në pasqyrat 
fi nanciare të periudhës aktuale, audituesi shpreh rezervë në 
opinionin e audituesit mbi P/F të periudhës aktuale në përputhje 
me SNA 705 dhe SNA 710. (Ref: Para. A9)

510.10

510.11

510.12

510.13

Kërkesat janë përmbledhur më poshtë.

Pasqyra 15.5-1

Trajtohet Përshkrimi

Lexo P/F më të fundit, nëse ka, si dhe raportin e audituesit të • 
mëparshëm, nëse ka;
Përcakto nëse tepricat e mbylljes së periudhës së mëparshme • 
janë mbartur me korrektësi dhe pasqyrojnë përdorimin e 
politikave kontabël të duhura;
Rishiko fl etët e punës së audituesit të mëparshëm; dhe• 
Kryej proçedura auditimi në periudhën aktuale për të marrë • 
evidencë auditimi në lidhje me tepricat e çeljes. Kjo është 
veçanërisht e rëndësishme kur nuk janë audituar pasqyrat 
fi nanciare të periudhës së mëparshme.

A kanë 
Tepricat e 
Çeljes Anomali 
që Mund të 
Ndikojnë në 
Periudhën 
Aktuale?
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Trajtohet Përshkrimi

Kryej proçedura auditimi shtesë të tilla që të jenë të • 
përshtatshme;
Vlerëso çdo rezervë në opinionin e auditimit të audituesit të • 
mëparshëm; dhe
Sigurohu që politikat kontabël të pasqyruara në tepricat e • 
çeljes janë zbatuar me qëndrueshmëri gjatë periudhës aktuale.

Përcakto 
Ndikimin në 
Periudhën 
Aktuale të 
Anomalive të 
Identifi kuara

Nëse opinioni i modifi kuar  i auditimit të audituesit të mëparshëm 
mbetet përkatës ose tepricat e çeljes kanë anomali që ndikojnë 
materialisht në P/F të periudhës aktuale (efekti i të cilave nuk është 
kontabilizuar, paraqitur dhe dhënë siç duhet), është e nevojshme të 
jepet një opinion me rezervë ose kundër.

Përcakto 
Ndikimin në 
Opinionin e 
Auditimit

15.6   SNA 600 – Konsiderata të Veçanta – Auditimet 
 e Pasqyrave Financiare të Grupit (Përfshirë Puna 
 e Audituesve të Shoqërive të Grupit)

Paragrafi  #

Paragrafi  #

600.8

200.11

Objektivat e audituesit janë:
(a)  Të përcaktojë nëse mund të veprojë si auditues i pasqyrave 

fi nanciare të grupit; dhe 
(b)  Në qoftë se vepron si auditues i pasqyrave fi nanciare të 

grupit:
(i)  Të komunikojë qartësisht me audituesit e shoqërive 

të grupit për qëllimin dhe afatet e punës së tyre mbi 
pasqyrat fi nanciare përkatëse të këtyre shoqërive dhe 
gjetjet e fakteve të tyre; dhe 

(ii)  Të marrë evidencë auditimi të përshtatshme lidhur 
me informacionin fi nanciar të këtyre shoqërive dhe 
proçesin e konsolidimit për të shprehur një opinion 
nëse pasqyrat fi nanciare të grupit janë përgatitur, në të 
gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar.

Për qëllimet e SNA-ve, termat e mëposhtëme kanë kuptimin që 
u jepet më poshtë:
(a)  Shoqëri e grupit—Një entitet ose veprimtari ekonomike për 

të cilën grupi ose drejtimi i shoqërisë së kontrolluar përgatit 
të dhëna fi nanciare të cilat përfshihen në P/F të grupit. (Ref: 
Para. A2-A4)

Objektivi(at) SNA

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të
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Paragrafi  #

200.11 
(vazhdim)

(b)  Auditues i entitetit të kontrolluar—Një auditues i cili, me kërkesën 
e ekipit të angazhimit të grupit, kryen punë mbi informacionet 
fi nanciare lidhur me një entitetin e kontrolluar për qëllime të 
auditimit të grupit. (Ref: Para. A7)

(c)  Drejtimi i entitetit të kontrolluar—Drejtimi që është përgjegjës për 
përgatitjen e informacioneve fi nanciare të një entiteti të kontrolluar.

(d)  Materialiteti i entitetit të kontrolluar—Materialiteti për entitetin e 
kontrolluar që përcaktohet nga ekipi i angazhimit të grupit.

(e)  Grupi—Të gjitha entitetet e kontrolluara të grupit informacionet 
fi nanciare të të cilave përfshihen në P/F të grupit. Një grup ka 
gjithnjë më shumë se një entitetet të kontrolluar.

(f)   Auditimi i grupit – Auditimi i pasqyrave fi nanciare të grupit.
(g)  Opinioni i auditimit të grupit – Opinioni i auditimit mbi pasqyrat 

fi nanciare të grupit.
(h)  Ortaku i angazhimit të grupit—Ortaku ose ndonjë person tjetër në 

kabinet i cili është përgjegjës për angazhimin e auditimit të grupit 
dhe performancën e tij dhe raportin e audituesit për P/F të grupit 
që paraqitet për llogari të kabinetit. Kur disa auditues sëbashku 
kryejnë auditimin e grupit, ortakët e angazhimit sëbashku dhe ekipet 
e tyre të angazhimit bashkarisht përbëjnë ortakun e angazhimit 
të grupit dhe ekipin e angazhimit të grupit. Ky SNA nuk trajton 
marrëdhëniet mes audituesve të bashkuar ose punën që një nga 
audituesit e bashkuar do të kryejë lidhur me punën e audituesve të 
tjerë të bashkuar. 

(i) Ekipi i angazhimit të grupit—Ortakët, përfshirë ortakun e angazhimit 
të grupit dhe personelin që përgatit strategjinë e përgjithshme të 
auditimit të grupit, që komunikon me audituesit e entiteteve të 
kontrolluara, që kryen punën për proçesin e konsolidimit, si dhe 
vlerëson konkluzionet e nxjerra nga evidenca e auditimit si një bazë 
për të formuar opinionin mbi pasqyrat fi nanciare të grupit. 

(j)  Pasqyrat fi nanciare të grupit—Pasqyrat fi nanciare (P/F) që përfshijnë 
informacionet fi nanciare të më shumë se një entiteti të kontrolluar. 
Termi “P/F të grupit” gjithashtu i referohet P/F të kombinuara që 
bashkojnë informacionet fi nanciare të përgatitura nga entitetet 
e kontrolluara që nuk kanë mëmë por janë nën kontroll të 
përbashkët.

(k)  Drejtimi i grupit—Drejtimi që është përgjegjës për të përgatitur 
dhe paraqitur pasqyrat fi nanciare të grupit.

(l) Kontrollet për të gjithë grupin —Kontrollet e hartuara, të zbatuara  
dhe të vëna në funksionim nga drejtimi i grupit për qëllime të 
raportimit fi nanciar të grupit.

(m) Entitet i kontrolluar i konsiderueshëm—Një entitet i kontrolluar 
që identifi kohet nga ekipi i angazhimit të grupit (i) që ka rëndësi 
fi nanciare individuale për grupin, ose (ii) që, për arsye se ka një 
natyrë ose rrethana të veçanta, që ka të ngjarë se përmban rreziqe 
të mëdha të anomalive materiale në pasqyrat fi nanciare të grupit. 
(Ref: Para. A5-A6)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të



230

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Ky standard jep udhëzime për konsideratat e veçanta që zbatohen në auditimet e grupit. 
Ai përshkruan përgjegjësitë, komunikimet dhe kërkesat për dhe mes tyre:

Ortakët e angazhimit të grupit, ekipet e angazhimit të grupit; dhe• 

Audituesve të shoqërive të grupit të cilët kryejnë punë (të tilla si auditimin e • 
ndarjeve, degëve, ose fi lialeve të grupit) për llogari të ekipit të angazhimit të grupit 
dhe pastaj raportojnë për rrezultatet.

Kërkesat e përshkruara gjithashtu mund të jenë të dobishme për situata të tjera kur 
një auditues angazhon një auditues tjetër për ndonjë pjesë të auditimit të pasqyrave 
fi nanciare. (Kjo mund të përfshijë vëzhgimin e numërimit të inventareve ose kryerjen e 
proçedurave të veçanta në një vendndodhje të largët.)

TE MBAHET PARASYSH

Përkufi zimi i entitetit të kontrolluar të grupit është i gjerë. Para se të konkludohet 
që ky standard nuk është i zbatueshëm, sigurohemi që në fakt nuk ekziston 
ndonjë entitet i kontrolluar i konsiderueshëm. Një entitet i kontrolluar mund të 
identifi kohet nga struktura organizative e entitetit (të tilla si fi liale, ndarje, degë, 
sipërmarrje të përbashkëta ose investime të kontabilizuara sipas metodës kontabël 
të kapitalit apo metodës së kostos) ose sistemeve të raportimit fi nanciar të 
organizuara sipas funksionit, produktit, shërbimit, ose vendndodhjes gjeografi ke.

Nëse ekziston një entitet i kontrolluar i konsiderueshëm, ky standard parashikon 
një numër kërkesash që lidhen me:

Përgjegjësinë e ortakut të angazhimit të grupit;• 

Planifi kimin dhe materialitetin e auditimit;• 

Vlerësimin e rrezikut dhe përgjigjen ndaj tij;• 

Marrëdhëniet mes ekipit të angazhimit të grupit dhe audituesve të entitetit të • 
kontrolluar;

Natyrën dhe shtrirjen e komunikimeve; dhe• 

Kontrollet për gjithë grupin dhe proçesin e konsolidimit.• 

Shënim: Duke patur parasysh se auditimet e grupit nuk janë shumë të zakonshme në 
auditimin e EVM-ve, Pasqyra e mëposhtme përmban vetëm ekstraktet nga 
shumë kërkesa të parashikuara në standard.
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Pasqyra 15.6-1

Ekstraktet e Përmbledhura nga Seksioni i Kërkesave

Ortaku i angazhimit të grupit është përgjegjës për drejtimin, • 
mbikqyrjen dhe kryerjen e angazhimit të auditimit të grupit në 
përputhje me standardet profesionale.
Raporti audituesit mbi pasqyrat fi nanciare të grupit nuk i • 
referohet audituesit të entitetit të kontrolluar.

Ekipi i angazhimit të grupit merr njohuri për grupin, përbërësit • 
e mjedisin e tyre të mjaftueshme për të identifi kuar përbërësit 
që ka mundësi të jenë përbërës të rëndësishëm.
Ortaku i angazhimit të grupit bie dakord për kushtet e • 
auditimit të grupit.
Ekipi i angazhimit të grupit përcakton një strategji të • 
përgjithshme të auditimit dhe përgatit një plan të auditimit të 
grupit.

Ekipi i angazhimit të grupit merr njohuri që janë të mjaftueshme për:
Të konfi rmuar ose rishikuar identifi kimin fi llestar të tij për • 
entitetet e kontrolluara që ka mundësi të jenë të rëndësishme; 
dhe
Vlerëson rreziqet për anomali materiale në pasqyrat fi nanciare • 
të grupit, si për shkak të mashtrimit ose të gabimit.

Përgjegjësia
600.11

Pranimi/
Vazhdimi dhe 
Planifi kimi
600.12-16

Njohja e Grupit,
entitetet e 
kontrolluara të 
Tij 
dhe Mjedisin e 
Tyre 600.17-18

Në qoftë se ekipi i angazhimit të grupit planifi kon të kërkojë nga 
audituesi i entitetit të kontrolluar të kryejë punë mbi informacionet 
fi nanciare të një entiteti të kontrolluar, ekipi i angazhimit të grupit 
merr njohuri për:

Nëse audituesi i entitetit të kontrolluar njeh dhe do të zbatojë • 
kërkesat e etikës që janë përkatëse për auditimin e grupit dhe, 
veçanërisht, është i pavarur;
Kompetencën profesionale të audituesit të entitetit të • 
kontrolluar;
Nëse ekipi i angazhimit të grupit ka mundësi të marrë pjesë në • 
punën e audituesit të entitetit të kontrolluar për aq sa është 
e nevojshme për të marrë evidencë auditimi të përshtatshme; 
dhe
Nëse audituesi i entitetit të kontrolluar zhvillon veprimtarinë • 
në një mjedis regullator që mbikqyr aktivisht audituesit.

Njohja me
Audituesin e 
entitetit të 
kontrolluar
600.19-20

Ekipi i angazhimit të grupit përcakton:
Materialitetin për pasqyrat fi nanciare në tërësi kur përcakton • 
strategjinë e përgjithshme të auditimit të grupit;
Shuma më të vogla se sa materialiteti i grupit, kur është e • 
mundur, për klasa të veçanta të transaksioneve, tepricat e 
llogarive ose informacionet e dhëna shpjeguese;

Materialiteti
600.21-23
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Ekstraktet e Përmbledhura nga Seksioni i Kërkesave

Materialitetin për entitetin e kontrolluar për ato entitete të • 
kontrolluara ku audituesi do të kryejë një auditim ose një 
rishikim për qëllimet e auditimit të grupit; dhe
Kufi rin mbi të cilin anomalitë nuk mund të konsiderohen si të • 
pa rëndësishme për pasqyrat fi nanciare të grupit.

Ekipi i grupit gjithashtu vlerëson përshtatshmërinë e zbatimit të 
materialitetit të përcaktuar nga audituesi i entitetit të kontrolluar 
në nivelin e entitetit të kontrolluar.

Audituesit i kërkohet të hartojë dhe zbatojë përgjigje përkatëse për 
të trajtuar rreziqet e vlerësuara për anomali materiale në pasqyrat 
fi nanciare.
Ekipi i angazhimit të grupit:

Përcakton llojin e punës që do të kryhet nga ekipi angazhimit • 
të grupit, ose  nga audituesit e entitetit të kontrolluar për 
llogari të tyre, mbi informacionet fi nanciare të entiteteve të 
kontrolluara;
Vlerëson përshtatshmërinë e proçedurave të mëtejshme për • 
t’iu përgjigjur rreziqeve të rëndësishme të identifi kuara për 
anomali materiale në pasqyrat fi nanciare të grupit; dhe
Vlerëson përshtatshmërinë, plotësinë dhe saktësinë e • 
saktësimeve të konsolidimit dhe riklasifi kimeve, si dhe vlerëson 
nëse ka faktorë rreziku për mashtrim ose nëse ekzistojnë 
tregues të mundshëm që drejtimi është tendencioz.

Për  një entitet të kontrolluar për arsye të rëndësisë individuale 
fi nanciare të tij për grupin, ekipi i angazhimit të grupit, ose audituesi 
i entitetit të kontrolluar për llogari të tij, kryen auditimin e P/F të 
shoqërisë përbërëse duke përdorur materialitetin e përbërësit.

Reagimi ndaj 
Rreziqeve të 
Vlerësuara
600.24-31

Ekipi i angazhimit të grupit harton dhe kryen proçedura auditimi 
të mëtejshme ndaj proçesit të konsolidimit për t’iu përgjigjur 
rreziqeve të vlerësuara për anomali materiale në pasqyrat fi nanciare 
të grupit që dalin nga proçesi i konsolidimit. Kjo përfshin vlerësimin 
nëse të gjithë entitetet e kontrolluara janë pasqyruar në pasqyrat 
fi nanciare të grupit.
Në qoftë se pasqyrat fi nanciare të grupit përfshijnë pasqyrat 
fi nanciare të një entiteti të kontrolluar në mbyllje të një periudhe 
raportimi fi nanciar që ndryshon nga ato të grupit, ekipi i angazhimit 
të grupit vlerëson nëse janë bërë saktësimet e duhura atyre 
pasqyrave fi nanciare në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar.

Proçesi
Konsolidimit
600.32-37

Materialiteti
600.21-23 
(vazhdon)
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Ekipi i angazhimit të grupit ose audituesit e përbërësit kryejnë 
proçedura të hartuara për të identifi kuar ngjarjet e mëvonshme 
që mund të kërkojnë saktësime të informacioneve të dhëna në 
pasqyrat fi nanciare të grupit.
Ekipi i angazhimit të grupit kërkon nga audituesit e entiteteve të 
kontrolluara të njoftojnë ekipin e angazhimit të grupit nëse ata 
marrin dijeni për ngjarje të mëvonshme.

Ngjarjet e 
Mëvonshme
600.38-39

Ekipi i angazhimit të grupit ia komunikon kërkesat e tij audituesit 
të entitetit të kontrolluar në kohën e duhur. Këto komunikime 
përcaktojnë punën që duhet të kryhet, përdorimin e kësaj pune dhe 
formën e përmbajtjen e komunikimit të audituesit të entitetit të 
kontrolluar me ekipin e angazhimit të grupit. Kjo mund të përfshijë:

Konfi rmimin se audituesi i entitetit të kontrolluar do të • 
bashkëpunojë me ekipin e angazhimit të grupit;
Kërkesat përkatëse etike dhe pavarësinë;• 
Materialitetin e entitetit të kontrolluar;• 
Rreziqet e rëndësishme të identifi kuara për anomali materiale • 
në pasqyrat fi nanciare të grupit, për shkak të mashtrimit 
ose gabimit dhe që janë përkatëse për punën e audituesit të 
entitetit të kontrolluar, dhe
Një listë të palëve të lidhura të përgatitur nga drejtimi i grupit • 
dhe komunikimin në kohën e duhur të palëve të lidhura që nuk 
janë identifi kuar më parë nga drejtimi i grupit ose nga ekipi i 
angazhimit të grupit.

Ekipi i angazhimit të grupit kërkon nga audituesit e entiteteve 
të kontrolluara që të komunikojnë çështjet përkatëse ekipit të 
angazhimit të grupit dhe konkluzionet  në lidhje me auditimin e 
grupit. Për shembull:

Zbatimin nga audituesi i entitetit të kontrolluar të:• 
− Kërkesave përkatëse etike duke përfshirë pavarësinë dhe 

kompetencën profesionale, 
− Kërkesave të ekipit të angazhimit të grupit;
Cilat informacione fi nanciare të entitetit të kontrolluar janë • 
raportuar;
Rastet e papajtueshmërisë të ligjeve ose udhëzimeve;• 
Një listë të anomalive të pakorrigjuara;• 
Nëse ekzistojnë tregues të mundshëm që drejtimi është • 
tendencioz;

Çdo mangësi të rëndësishme në kontrollin e brendshëm në nivel të 
entitetit të kontrolluar;

Çështje të tjera të rëndësishme që audituesi i entitetit të • 
kontrolluar i ka komunikuar ose pret t’i komunikojë atyre që 
janë ngarkuar me qeverisjen e përbërësit, përfshirë mashtrimin 
ose mashtrimin e dyshuar;

Komunikimi me
Audituesin i 
entitetit të 
kontrolluar
600.40-41
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Çdo çështje tjetër që është përkatëse për auditimin e grupit, • 
përfshirë pritshmëritë e shënuara në deklarimet me shkrim të 
cilat i ka kërkuar audituesi i entitetit të kontrolluar nga drejtimi 
i entitetit të kontrolluar; dhe
Gjetjet, konkluzionet, ose opinionin e audituesit të entitetit të • 
kontrolluar.

Komunikimi me
Audituesin i 
entitetit të 
kontrolluar
600.40-41
(Vazhdon)

Ekipi i angazhimit të grupit:
Diskuton çështjet e rëndësishme që dalin nga vlerësimi i • 
evidencës me audituesin e entitetit të kontrolluar, drejtimin e 
entitetit të kontrolluar, ose drejtimin e grupit, sipas rastit; dhe
Përcakton nëse ka nevojë për të rishikuar pjesë të tjera • 
përkatëse të dokumentimit të auditimit të audituesit të 
entitetit të kontrolluar.

Nëse puna e audituesit të entitetit të kontrolluar nuk është e 
mjaftueshme, ekipi i angazhimit të grupit përcakton se çfarë 
proçedurash shtesë do të kryejë dhe nëse ato do të kryhen nga 
audituesi i entitetit të kontrolluar apo nga ekipi i angazhimit të grupit.
Ekipi i angazhimit të grupit vlerëson nëse është marrë evidencë e 
auditimit e përshtatshme nga proçedurat e auditimit të kryera.
Ortaku i angazhimit të grupit vlerëson efektet në opinionin e 
auditimit të grupit për secilën anomali të pakorrigjuar dhe secilin 
rast kur nuk ka patur mundësi të marrë evidencë auditimi të 
përshtatshme.

Vlerësimi 
i  Përshtat-
shmërisë së 
Evidencës së 
Auditimit të 
Marrë
600.42-45

Ekipi i angazhimit të grupit përcakton se cilat mangësi të 
identifi kuara në kontrollin e brendshëm t’ia komunikojë drejtimit të 
grupit dhe personave që janë ngarkuar me qeverisjen.
Në qoftë se është identifi kuar mashtrim, ekipi i angazhimit të grupit 
ja komunikon këtë në kohën e duhur nivelit përkatës të drejtimit të 
grupit.
Ekipi i angazhimit të grupit komunikon çështjet e mëposhtëme: 

Një përmbledhje të llojit të punës që do të kryhet ndaj • 
informacioneve fi nanciare të entiteteve të kontrolluara;
Një përmbledhje të natyrës së përfshirjes së planifi kuar • 
të ekipit të angazhimit të grupit në punët që do të kryhen 
nga audituesit e entitetit të kontrolluar mbi informacionet 
fi nanciare të entiteteve të kontrolluara të konsiderueshme;
Rastet kur vlerësimi i punës nga ekipi i angazhimit të grupit • 
të një audituesi të entitetit të kontrolluar jep shkak për një 
shqetësim rreth cilësisë së punës të këtij audituesi;
Secilin kufi zim në auditimin e grupit, për shembull, kur hyrja e • 
ekipit të angazhimit të grupit mund të jetë kufi zuar; dhe
Mashtrimi ose mashtrimi i dyshuar përfshin drejtimin e grupit, • 
drejtimin e entitetit të kontrolluar, punonjësit të cilët kanë 
role të rëndësishme në kontrollet e mbarë grupit, ose të 
tjerë ku ka rezultuar mashtrimi në një anomali materiale të 
pasqyrave fi nanciare të grupit.

Komunikimi 
me Drejtimin 
e Grupit dhe 
Personat që 
Janë Ngarkuar 
me Qeverisjen 
e Grupit
600.46-49
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Ekipi i angazhimit të grupit përfshin në dokumentimin e auditimit 
çështjet e mëposhtëme:

Një analizë të entiteteve të kontrolluara, duke treguar • 
ato që janë të rëndësishme dhe llojin e punës të kryer me 
informacionet financiare të entiteteve të kontrolluara;
Natyra, afatet dhe shtrirja e përfshirjes së ekipit të angazhimit • 
të grupit në punën e kryer nga audituesit e entiteteve të 
kontrolluara në ato të rëndësishme, përfshirë, kur është e 
zbatueshme, rishikimin nga ekipi i angazhimit të grupit të pjesëve 
përkatëse të dokumentacionit të auditimit të audituesve të 
entiteteve të kontrolluara dhe konkluzionet e tyre; dhe 
Komunikimet me shkrim mes ekipit të angazhimit të grupit dhe • 
audituesve të entiteteve të kontrolluara rreth kërkesave të 
ekipit të angazhimit të grupit.

Dokumentimi 
600.50

15.7   SNA 610 – Përdorimi i Punës së Audituesve të Brendshëm

Paragrafi #

610.6 Objektivat e audituesit të jashtëm, kur entiteti ka një funksion 
të auditimit të brendshëm për të cilin audituesi i jashtëm ka 
vendosur se është përkatës për auditimin, janë:
(a)  Të përcaktojë nëse dhe me çfarë shtrirje, të përdorë punë 

të veçanta të audituesve të brendshëm;  dhe
(b)  Nëse përdor punë të veçanta të audituesve të brendshëm, 

të përcaktojë nëse kjo punë është e përshtatshme për 
qëllimet e auditimit.

Objektivi (-vat) e SNA-së

Që puna e AB
është e përshtatshme për

qëllimet e auditimit?

Përcakton efektin e 
planifikuar të punës së AB në 

natyrën, afatet ose afatetproçedurat 
e audituesit të jashtëm

Kryen proçedura auditimi
ndaj punës së AB për të

vlerësuar përshtatshmërinë 
e tyre për përdorimin nga 

audituesi i jashtëm.

Dokumenton
     konkluzionet e arritura.

Ndalo                                                         

Po

Jo

Pasqyra 15.7-1
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Paragrafi  #

610.8 Audituesi i jashtëm përcakton:
(a)   Nëse puna e audituesve të brendshëm ka mundësi të jetë e 

përshtatshme për qëllimet e auditimit; e 
(b)  Nëse është kështu, efektin e planifi kuar të punës së 

audituesit të brendshëm në natyrën, afatet ose shtrirjen e 
proçedurave të audituesit të jashtëm.

Në përcaktimin nëse puna e audituesit të brendshëm ka mundësi 
të jetë adekuate për qëllimet e auditimit, audituesi i jashtëm 
vlerëson:
(a)  Objektivitetin e funksionit të auditimit të brendshëm;
(b)  Kompetencën teknike të audituesve të brendshëm;
(c)  Nëse puna e audituesve të brendshëm ka mundësi të kryhet 

me kujdesin e duhur profesional;  
       dhe
(d)  Nëse ka mundësi që të ketë një komunikim efektiv mes 

audituesve të brendshëm dhe audituesit të jashtëm. (Ref: 
Para. A4)

Për të përcaktuar efektin e planifi kuar të punës së audituesve 
të brendshëm në natyrën, afatet ose shtrirjen e proçedurave të 
audituesit të jashtëm, audituesi i jashtëm konsideron:
(a)  Natyrën e qëllimin e punëve të veçanta të kryera, ose që 

do të kryhen, nga audituesit e brendshëm; (b)  Rreziqet e 
vlerësuara për anomali materiale në nivel pohimi për klasa 
të veçanta të transaksioneve, tepricave të llogarive dhe 
informacioneve të dhëna shpjeguese; dhe

(c)  Shkallën e subjektivitetit që përmban vlerësimi i evidencës 
së auditimit të mbledhur nga audituesit e brendshëm për të 
mbështetur pohimet përkatëse. (Ref: Para. A5)

Në mënyrë që audituesi i jashtëm të përdorë punë të veçanta 
të audituesve të brendshëm, audituesi i jashtëm vlerëson dhe 
kryen proçedura auditimi ndaj kësaj pune për të përcaktuar 
përshtatshmërinë e saj për qëllimet e audituesit të jashtëm. (Ref: 
Para. A6)

Në përcaktimin e përshtatshmërisë së punëve të veçanta të 
kryera nga audituesit e brendshëm për qëllimet e audituesit të 
jashtëm, ai vlerëson nëse:
(a) Puna është kryer nga auditues të brendshëm që kanë 

kualifi kimin teknik dhe zotësinë e duhur; 
(b)  Puna është mbikqyrur, rishikuar dhe dokumentuar siç duhet;
(c)  Është marrë evidencë auditimi e përshtatshme për 

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

610.9

610.10

610.11

610.12



237

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Paragrafi  #

610.13

t’u mundësuar audituesve të brendshëm të nxjerrin 
konkluzione të arsyeshme;

(d)  Konkluzionet e arritura janë të përshtatshme për rrethanat 
dhe secili raport i përgatitur nga audituesit e brendshëm 
është në përputhje me rezultatet e punës së kryer; dhe 

(e)  Çdo çështje e pazakontë që është paraqitur nga AB është 
zgjidhur siç duhet.

Në qoftë se audituesi i jashtëm përdor punë të veçanta të 
audituesve të brendshëm, audituesi i jashtëm përfshin në 
dokumentacionin e auditimit konkluzionet e arritura në lidhje 
me vlerësimin e përshtatshmërisë së punës të audituesve të 
brendshëm dhe proçedurat e auditimit të kryera nga audituesi i 
jashtëm ndaj kësaj pune, sipas para. 11.

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

610.12 
(vazhdim)

Paraqitje e përgjithshme

Në entitetet më të mëdha, drejtoria e auditimit të brenshëm shpesh është themeluar për 
të vëzhguar efektivitetin e aspekteve të ndryshme të kontrollit të brendshëm. Objekti i 
veprimtarisë së auditimit të brendshëm mund të përfshijë:

• Vëzhgimin e disa elementëve të kontrollit të brendshëm;

• Ekzaminimin e informacioneve fi nanciare dhe operacionale;

• Rishikimin e veprimtarive operacionale;

• Rishikimin e zbatueshmërisë së ligjeve dhe udhëzimeve;

• Administrimin e rrezikut; dhe/ose

• Qeverisjen.

Kur objektivat e qëllimi i auditimit të brendshëm përfshijnë rishikimin e kontrolleve 
të brendshme mbi raportimin fi nanciar, puna e audituesit të brendshëm mundet të 
bëhet mbështetëse (subjekt i përshtatshmërisë së saj) për audituesin e jashtëm për të 
ndryshuar natyrën dhe shtrirjen e proçedurave të audituesit të jashtëm. Por meqënëse 
audituesit e brendshëm janë punësuar nga entiteti dhe bëjnë pjesë në kontrollin e tij të 
brendshëm, ata nuk janë plotësisht të pavarur. Si rrjedhim, puna e tyre nuk do të merret 
parasysh me të njëjtën shtrirje si puna e kryer nga ekipi i angazhimit të grupit.

Përmbledhje e Kërkesave

Pasqyra e mëposhtëme paraqet një përmbledhje të kërkesave.
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Pasqyra 15.7-2

Detyra Arsyet

Cilat janë objektivat dhe qëllimi i funksionit të auditimit të • 
brendshëm?
Sa objektiv dhe i pavarur është funksioni i auditimit të • 
brendshëm?
A janë audituesit e brendshëm teknikisht të aftë?• 
A kryhet puna e tyre me kujdesin e duhur profesional?• 
A është komunikimi mes audituesve të brendshëm e të jashtëm • 
efektiv?

Merr në konsideratë:
Natyrën e qëllimin e punëve të veçanta të kryera, ose që do të • 
kryhen, nga audituesit e brendshëm;
Rreziqet e vlerësuara për anomali materiale në nivel pohimi • 
për klasa të veçanta të transaksioneve, tepricat e llogarive ose 
informacione e dhëna shpjeguese; dhe
Shkallën e subjektivitetit që përmban vlerësimi i evidencës • 
së mbledhur të auditimit nga audituesit e brendshëm për të 
mbështetur pohimet përkatëse. 

A kanë audituesit e brendshëm që kryejnë punën kualifi kimin • 
teknik dhe zotësinë e duhur? 
A është mbikqyrur, rishikuar dhe dokumentuar puna siç duhet? • 
A është marrë evidencë auditimi e përshtatshme për • 
t’u mundësuar audituesve të brendshëm konkluzione të 
arsyeshme?
A janë konkluzionet e arritura të përshtatshme sipas • 
rrethanave?
A janë raportet e përgatitura nga audituesit e brendshëm • 
konsistente me rezultatet e punës së kryer?
A janë  zgjidhur siç duhet pritshmëritë ose çështjet e • 
pazakonta që janë paraqitur nga audituesit e brendshëm?

Konkluzionet e arritura mbi vlerësimin e përshtatshmërisë së • 
punës së AB; dhe
Përshkrimi i proçedurave të kryera nga audituesi i jashtëm për • 
këto punë.

A do të 
jetë puna e 
Auditimit të 
Brendshëm e 
përshtatshme 
për qëllimet e 
Auditimit të 
Jashtëm?

Çfarë efektesh 
do të ketë 
mbështetja në
Punën e 
Auditimit të 
Brendshëm
ndaj Auditimit 
të Jashtëm?
  

Vlerëso
Përshtat-
shmërinë e 
Auditimit të 
Brendshëm për 
Auditimin e 
Jashtëm

Dokumento 
Rezultatet

Në disa raste, shërbimet e grupit të auditimit të brendshëm i bëhen të disponueshme 
audituesit të jashtëm për të shpejtuar proçesin e auditimit dhe për të ulur kostot e 
auditimit të jashtëm. Në këto rrethana, është e dobishme që palët të bien dakord 
paraprakisht (preferohet me shkrim) mbi çështje të tilla si më poshtë:

Afatet dhe shtrirjen e punës që i delegohet auditimit të brendshëm; • 

Materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi (dhe, nëse është e zbatueshme, niveli i • 
materialitetit ose nivelet për klasa të veçanta të transaksioneve, tepricat e llogarive 
ose informacionet e dhëna shpjeguese dhe materialiteti i performancës;
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Metodat e propozuara për zgjedhjen e zërave; • 

Udhëzues për Përdorimin e SNA-ve në Auditimet e Entiteteve të Vogla dhe të Mesme• 

Dokumentimin e punës së kryer; dhe• 

Proçedurat e rishikimit dhe raportimit.• 

Raportimi

Audituesi i jashtëm ka përgjegjësinë i vetëm për shprehjen e opinionit të auditimit 
dhe kjo përgjegjësi nuk është më e pakët për audituesin e jashtëm që përdor punën e 
audituesve të brendshëm. Si rrjedhim, nuk i bëhet asnjë referencë punës së audituesve të 
brendshëm në raportin e audituesit të jashtëm.

15.8  SNA 620 – Përdorimi i Punës së Ekspertit të Audituesit

Paragrafi #

620.5 Objektivat e audituesit janë:
(a)  Të përcaktojë nëse do të përdorë punën e një eksperti të 

audituesit; dhe
(b)  Nëse përdor punë të ekspertit të audituesit, të përcaktojë 

nëse kjo punë është e përshtatshme për qëllimet e 
audituesit.

 Objektivi(at) SNA

Pasqyra 15.8-1
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tA është eksperti audituesit i 
nevojshëm për të marrë evidencë 
auditimi? Nëse po:

Cilat proçedura kërkohen?• 
A është eksperti i zgjedhur i aftë • 
dhe objektiv?

A mundemi të kuptojmë natyrën e 
punës së kryer nga eksperti audituesit?                           
Bijer dakord për kushtet e angazhimit 
me ekspertin e audituesit.  

Vlerëso përshtatshmërinë e punës së 
kryer nga eksperti audituesit përshirë 
gjetjen e fakteve, konkluzionet, 
supozimet  e përdorura dhe burimet 
e të dhënave.

Përcakto nëse kërkohet apo jo 
ndonjë punë e mëtejshme auditimi.

Nuk i referohemi punës së ekspertit 
të audituesit përveçse kur raporti i 
audituesit  përmban rezervë.

Nëse evidenca e auditimit e marrë 
është  e pamjaftueshme, modifiko   
raportin e audituesit.
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Paragrafi  #

620.6 Për qëllimet e SNA-ve, termat e mëposhtëme kanë kuptimin që 
u jepet më poshtë:
(a)  Eksperti i audituesit – Një individ ose organizatë që jep 

ekspertizë në fusha të ndryshme nga kontabiliteti ose 
auditimi, puna e të cilit në atë fushë përdoret nga audituesi 
për ta ndihmuar audituesin të marrë evidencë auditimi 
të përshtatshme. Eksperti i audituesit mund të jetë qoftë 
një ekspert i brendshëm i audituesit (që është ortak ose 
personel, përfshirë personelin e përkohshëm, i fi rmës së 
auditimit ose rrjetit të fi rmës), ose qoftë edhe një ekspert i 
jashtëm i audituesit. (Ref: Para. A1-A3) 

(b)  Ekspertizë—Aftësi, njohuri dhe eksperiencë në një fushë të 
veçantë.

(c)  Ekspert i drejtimit—Një individ ose organizatë që jep 
ekspertizë në fusha të ndryshme nga kontabiliteti ose 
auditimi, puna e të cilit në atë fushë përdoret nga entiteti 
për ta ndihmuar këtë të fundit në përgatitjen e  pasqyrave 
fi nanciare

Objektivi (objektivat) e SNA-ve

Në disa rrethana, audituesi mund të kërkojë ekspertizë (përveç kontabilitetit ose auditimit) 
për të marrë evidencë auditimi të përshtatshme. Kjo mund të përfshijë përdorimin e punës 
së një eksperti të audituesit i cili do të japë evidencë auditimi në formën e raporteve, 
opinioneve, vlerësimeve dhe deklaratave. Disa shembuj janë përfshirë në pasqyrën e 
mëposhtëme.

Pasqyra 15.8-2

Numërues të specializuar për inventaret;• 
Vlerësues të aktiveve të tilla si toka dhe ndërtesat, makineritë • 
e pajisjet, veprat e artit, gurët e çmuar, inventaret, dhe 
instrumentat fi nanciare komplekse; 
Përcaktimin e sasive ose kushteve fi zike të aktiveve të tilla si të • 
mineraleve të magazinuara në grumbuj, rezervat minerale dhe 
naftës nëntokë dhe jeta e dobishme e mbetur e makinerive e 
pajisjeve;
Përcaktimin e shumave duke përdorur teknika ose metoda të • 
tilla si vlerësime aktuariale;
Analizat komplekse ose të pazakonta të çështjeve të zbatimit • 
të tatimeve;
Matja e punës së përfunduar dhe për t’u kryer, për kontratat • 
në proçes; dhe
Opinionet ligjore në lidhje me interpretimin e marrëveshjeve, • 
ligjeve dhe udhëzimeve.

Nevoja për
Ekspert të 
Audituesit?

Ky standard jep udhëzime se si mund të përdoret puna e një eksperti të audituesit si 
evidencë auditimi e përshtatshme.
Në disa raste, audituesi i cili nuk është ekspert në një fushë përkatëse të ndryshme nga 
kontabiliteti ose auditimi të ketë mundësi të marrë njohuri të përshtatshme për atë 



241

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

fushë për të kryer auditimin pa ekspertin e audituesit. Këto njohuri mund të merren 
nëpërmjet:

Eksperiencës në auditimin e entiteteve që kërkojnë ekspertizë të ngjashme.• 
Arsimim ose zhvillim profesional në fushën e veçantë. Kjo mund të jetë në formën • 
e kurseve të rregullta ose diskutimeve (por jo në formën e konsultimeve ku janë 
dhënë të gjitha faktet përkatëse) me ekspertë në fushën e veçantë.
Diskutimi me auditues të cilët kanë kryer angazhime të ngjashme.• 

Shënim: Pavarësisht nëse është përdorur apo jo puna e një eksperti, audituesi mban 
vetë përgjegjësinë për shprehjen e opinionit të auditimit.

Paragrafi  #

620.7 Në qoftë se ekspertiza në një fushë përveç kontabilitetit ose 
auditimit, është e nevojshme për të marrë evidencë auditimi të 
përshtatshme, audituesi përcakton nëse do të përdorë punën e 
një eksperti të audituesit. (Ref: Para. A4-A9)

Natyra, afatet dhe shtrirja e proçedurave të audituesit në lidhje 
me kërkesat në paragrafët 9-13 të këtij SNA do të ndryshojnë 
sipas rrethanave. Në përcaktimin e natyrës, afateve dhe shtrirjes 
së këtyre proçedurave, audituesi merr në konsideratë çështjet 
që përfshijnë: (Ref: Para. A10)
(a)  Natyrën e çështjeve me të cilat lidhet puna e ekspertit;
(b)  Rreziqet për anomali materiale në çështjen me të cilën 

lidhet puna e ekspertit; 
(c)  Rëndësinë e punës së ekspertit në kuadrin e auditimit;
(d)  Njohuritë dhe eksperienca e audituesit me punët e kryera 

më parë nga ky ekspert;  dhe
(e)  Nëse ky ekspert i nënshtrohet politikave dhe proçedurave 

për kontrollin e cilësisë së fi rmës së audituesit. (Ref: Para. 
A11-A13)

Audituesi vlerëson nëse eksperti i audituesit ka kompetencën 
e duhur, zotësinë dhe objektivitetin për qëllimet e audituesit. 
Në rastin e një eksperti të jashtëm të audituesit, vlerësimi 
i objektivitetit përfshin pyetjen në lidhje me interesat dhe 
marrëdhëniet të  cilat mund të  rrezikojnë  objektivitetin e këtij 
eksperti. (Ref: Para. A14-A20)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

Vlerësimi i Rrezikut

620.8

620.9

Audituesi merr njohuri të mjaftueshme në fushën e ekspertizës 
së ekspertit të audituesit për të mundësuar që ai: (Ref: Para. 
A21-A22)
(a)  Të përcaktojë natyrën, shtrirjen dhe objektivat e punës së 

këtij eksperti për qëllimet e audituesit; dhe
(b)   Të vlerësojë përshtatshmërinë e kësaj pune për qëllimet e 

audituesit.

620.10 
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Paragrafi #

Audituesi bie dakord, me shkrim kur duhet, për çështjet e 
mëposhtëme me ekspertin e audituesit: (Ref: Para. A23-A26)
(a)  Për natyrën, shtrirjen dhe objektivat e punës së këtij 

eksperti; (Ref: Para. A27)
(b)  Për rolet dhe përgjegjësitë respektive të audituesit dhe këtij 

eksperti; (Ref: Para. A28-A29)
(b)  Për natyrën, afatet dhe shtrirjen e komunikimeve mes audituesit 

dhe këtij eksperti, përfshirë edhe formën e çdo raporti që do 
të përgatitet nga ky ekspert; dhe (Ref: Para. A30) 

(b)  Kërkesën për ekspertin e audituesit që të zbatojë rregullat e 
konfidencialitetit. (Ref: Para. A31)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

620.11

Pasqyra e mëposhtëme përmbledh konsideratat që lidhen me angazhimin e ekspertit të 
audituesit. 

Pasqyra 15.8-3

A është eksperti 
audituesit i nevojshëm 
për të marrë 
evidencë auditimi?

Cilat proçedura
kërkohen?
(Natyra/afatet/shtrirja)

A është zgjedhur  
ekspert i aftë, i zoti
dhe objektiv?

A e kuptojmë ne 
(audituesi) fushën 
e ekspertizës së                  
ekspertit?

Bier dakord 
për kushtet e 
angazhimit.

Planifiko proçedura alternative të auditimit të duhura sipas rethanave.

Konsidarat që duhen në lidhje me:
- Marrjen e njohurive për entitetin, përfshirë kontrollin e brendshëm
- Identifikimin/vlerësimin e rreziqeve për anomali materiale
- Përcaktimi/zbatimi i përgjigjes së përgjithshme për rreziqet e vlerësuara në nivelin 

e P/F 
– Hartimi/kryerja e proçedurave të mëtejshme të auditimit për rreziqet e vlerësuara 

në nivelin e pohimeve 
– Vlerësimi i mjaftueshmëri/përshtatshmëri për evidencën e auditimit të marrë për 

të formuar një opinion.

Merr në Konsideratë:
- Natyrën e çështjeve dhe rreziqet për anomali materiale
- Rëndësia e punës së ekspertit
- Punët e kryera më parë nga ky ekspert
- Nëse eksperti i nënshtrohet politikave të kontrollit të cilësisë së firmës.

A janë njohuritë të mjaftueshme për:
- Planifikimin e auditimit?
- Rishikimin e rezultateve të punës së 

kryer?

Bjer dakord për:
-  Për natyrën, shtrirjen 

dhe objektivat e punës së 
ekspertit;

-  Rolet dhe përgjegjësitë 
përkatëse           

-  Natyrën, afatet, dhe 
shtrirjen e komunikimit, 
përfshirë formën e raportit

- Nevoja për konfidencialitet

Po

Po

Po

Jo

Jo

Jo

Jo
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Pasqyra 15.8-4

Merr në 
Konsideratë Diskuto                                                                          

Merr në konsideratë kërkesa në lidhje me:                                  
•   Marrja e njohurive për entitetin, përfshirë KB;
•  Identifi kimi/vlerësimi i rreziqeve për AM;
•  Përcaktimi/zbatimi i përgjigjeve të përgjithshme                                                   

për rreziqet e vlerësuara në nivelin e PF; 
• Hartimi/kryerja e proçedurave të mëtejshme të auditimit në 

përgjigje të rreziqeve të vlerësuara në nivelin e pohimeve; dhe
• Vlerësimi i mjaftueshmërisë/përshtatshmërisë së evidencës së 

auditimit të marrë për të formuar një opinion.

A Duhet 
Eksperti për të 
Marrë Evidencë  
Auditimi?                                               

Merr në Konsideratë:
• Natyrën e çështjeve dhe rreziqet për anomali materiale;
• Rëndësinë e punës së ekspertit në kuadrin e auditimit;
• Punët e kryera më parë nga ky ekspert (nëse ka të tilla); dhe
• Nëse ky ekspert i nënshtrohet politikave dhe proçedurave për 

kontrollin e cilësisë së fi rmës së audituesit.

Cilat Proçedura 
Auditimi 
Kërkohen?

Aftësitë që lidhen me natyrën dhe nivelin e ekspertizës së • 
ekspertit të audituesit.

•  Aftësitë që lidhen me mundësitë e ekspertit të audituesit për 
të ushtruar këto aftësi në rrethanat e angazhimit (p.sh., vend-
ndodhja gjeografi ke dhe zotërimi i kohës dhe burimeve).

•  Objektiviteti lidhet me efektet e mundëshme si tendecioziteti, 
konfl ikti i interesit, ose infl uenca e të tjerëve mund të kenë në 
gjykimet profesionale ose të biznesit të ekspertit të audituesit.

Faktorë të tjerë për t’u marrë në konsideratë përfshijnë:
• Eksperienca personale me punët e mëparshme të këtij eksperti;
• Diskutimet me këtë ekspert;
• Diskutimet me të tjerë që njihen mirë me punën e këtij 

eksperti;
• Njohja e kualifi kimeve të këtij eksperti, antarësia në organizma 

profesionale ose shoqata biznesi, liçensa për të ushtruar në 
praktikë, ose forma të tjera të njohjes nga të tretë;

• Kumtesat ose librat e botuara të shkruara nga ky ekspert; dhe 
• Politikat e proçedurat e kontrollit të cilësisë së fi rmës së 

audituesit.

A është 
Zgjedhur 
Eksperti 
Audituesit i 
Aftë, i Zoti dhe
Objektiv?

A ka njohje të mjaftueshme të fushës së punës së ekspertit të 
audituesit për: 
• Planifi ko auditimin; dhe
• Rishikon rezultatet e punës së kryer?

A e Kuptojmë 
Ne (Audituesi) 
Fushën e 
Ekspertizës së 
Ekspertit?
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Merr në 
Konsideratë Diskuto                                                                          

Në përcaktimin e kushteve të angazhimit, merr në konsideratë 
faktorë të tillë si më poshtë:
• Hyrjen e ekspertit të audituesit në informacionet e ndikueshme 

ose konfi denciale të entitetit;
• Rolet dhe përgjegjësitë respektive të audituesit dhe ekspertit të 

audituesit;
•  Çdo kërkesë për rastet multi-juridiksione, ligjore, ose rregullatore;
• Kompleksiteti i punës që kërkohet;
•  Eksperienca e mëparshme e ekspertit të audituesit me 

entitetin; dhe
• Shtrirjen e punës së ekspertit të audituesit dhe rëndësinë e saj 

në kuadrin e auditimit.

Marrëveshja me shkrim duhet të trajtojë:
• Natyrën, qëllimin dhe objektivat e punës së ekspertit;
•  Rolet dhe përgjegjësitë respektive;
• Natyrën, afatet, dhe shtrirjen e komunikimit, përfshirë formën 

e raportit; dhe
• Kërkesën për konfi dencialitetin.

Shtojca e SNA 620 parashikon çështjet që audituesi mund të marrë 
në konsideratë për t’u përfshirë në çdo marrëveshje të shkruar me 
ekspertin e jashtëm të audituesit.

Bjer Dakord 
për Kushtet e 
Angazhimit

Vlerësimi i Punës së Kryer

Paragrafi  #

620.12 Audituesi vlerëson përshtatshmërinë e punës së ekspertit të 
audituesit për qëllimet e audituesit, përfshirë: (Ref: Para. A32)
(a)  Përkatësinë dhe arsyeshmërinë e gjetjeve ose konkluzioneve 

të këtij eksperti dhe konsistencën e tyre me evidencën 
tjetër të auditimit; (Ref: Para. A33-A34)

(b)  Nëse puna e këtij eksperti përmban përdorimin e 
hipotezave dhe metodave të rëndësishme, përkatësinë 
dhe arsyeshmërinë e këtyre hipotezave dhe metodave për 
rrethanat; dhe (Ref: Para. A35-A37)

(c)  Nëse puna e këtij eksperti përmban përdorimin e të 
dhënave origjinale që janë të rëndësishme për punën e 
këtij eksperti, përkatësia, plotësia dhe saktësia e këtyre të 
dhënave origjinale. (Ref: Para. A38-A39)

Nëse audituesi përcakton që puna e ekspertit të audituesit nuk 
është e përshtatshme për qëllimet e audituesit, audituesi: (Ref: 
Para. A40)
(a)  Bie dakord me këtë ekspert për natyrën dhe shtrirjen e 

punës së mëtejshme që duhet të kryhet nga ky ekspert; ose 
(b) Kryen proçedura auditimi shtesë të përshtatshme për 

rrethanat.

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

620.13
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Pasqyra 15.8-5

Vlerëso përkatësinë/arsyeshmërinë e:
Faktet/konkluzionet e ekspertit dhe konsistentën me • 
evidencën tjetër të auditimit.
Supozimet kyçe dhe metodat e përdorura sipas • 
rrethanave.
Të dhënat bazë përfshirë saktësinë e tyre.• 

Vlerëso 
përshtatshmërinë     
e punës së kryer 

nga eksperti    

Bjer dakord me ekspertin për natyrën/shtrirjen e secilës punë që do të  kryhet. Nëse 
puna nuk është e kënaqshme, planifi ko proçedura auditimi shtesë sipas rrethanave.

Në qoftë se rezultatet e punës së ekspertit janë të pakënaqshme ose jo konsistente me 
evidencën tjetër, audituesi duhet ta zgjidhë këtë problem. Kjo mund të përfshijë:

Diskutime me entitetin dhe ekspertin;• 

Zbatimin e proçedurave të auditimit shtesë;• 

Mundësinë për të angazhuar një ekspert tjetër; ose• 

Modifi kimin e raportit të audituesit.• 

Raportimi

Paragrafi  #

620.14 Audituesi nuk i referohet punës së ekspertit të audituesit në 
raportin e audituesit që përmban një opinion të pamodifi kuar 
përveç rasteve kur kjo kërkohet nga ligji ose udhëzimi. Nqs 
një referencë e tillë kërkohet nga ligji ose udhëzimi, audituesi 
shprehet në raportin e audituesit se referenca nuk pakëson 
përgjegjësinë e audituesit për opinionin e audituesit. (Ref: Para. 
A41)

Në qoftë se audituesi i referohet punës së ekspertit të audituesit 
në raportin e audituesit sepse kjo referencë është përkatëse 
për të kuptuar rezervën në opinionin e audituesit, audituesi 
shprehet në raportin e audituesit se kjo referencë nuk pakëson 
përgjegjësinë e audituesit për atë opinion. (Ref: Para. A42)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

620.15

Raporti i audituesi nuk i referohet punës së ekspertit. Kjo referencë mund të 
keqkuptohet sikur është rezervë në opinionin e audituesit ose një ndarje e përgjegjësisë, 
asnjera prej të cilave nuk synohet.

Por, nëse audituesi vendos të japë një raport të audituesit me rezervë si rezultat i 
përfshirjes së ekspertit, mund të jetë e përshtatshme, që në shpjegimin e natyrës së 
rezervës, t’i referohet ose të përshkruajë punën e ekspertit, përfshirë identitetin e ekspertit 
dhe shtrirjen e përfshirjes së ekspertit. Në këto rrethana, audituesi duhet të marrë leje nga 
eksperti përpara se të bëjë një referencë të tillë. Nëse leja refuzohet dhe audituesi beson se 
referenca është e nevojshme, audituesi mund të kërkojë këshilla juridike.
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15.9  SNA 720 – Informacionet e Tjera në Dokumenta që 
 Përmbajnë Pasqyrat Financiare të Audituara

Paragrafi  #

Paragrafi  #

720.4

720.6

Objektivi i audituesit është që të reagojë siç duhet kur 
dokumentet që përmbajnë pasqyrat fi nanciare të audituara dhe 
raportin e audituesit për to përmbajnë informacione të tjera 
që mund të vënë në dyshim besueshmërinë e këtyre pasqyrave 
fi nanciare dhe raportin e audituesit.

Audituesi lexon informacionet e tjera për të identifi kuar 
mospërputhjet materiale, nëse ka të tilla, me pasqyrat fi nanciare 
të audituara.

Audituesi bën rregullimet e duhura me drejtimin, ose me ata 
që janë ngarkuar me qeverisjen, për të marrë informacionet e 
tjera përpara datës së raportit të audituesit. Nëse nuk është e 
mundur të merren të gjitha informacionet e tjera para datës së 
raportit të audituesit, ai lexon këto informacionet e tjera sa më 
parë të jetë e mundur. (Ref: Para. A5)

Nëse, duke lexuar informacionet e tjera, audituesi identifi kon 
mospërputhje materiale, audituesi përcakton nëse pasqyrat 
fi nanciare të audituara ose informacionet e tjera duhet të 
rishikohen.

Nqs. rishikimi i pasqyrave fi nanciare të audituara është i 
nevojshëm dhe drejtimi refuzon ta bëjë këtë rishikim, audituesi 
shpreh rezervë në opinionin e audituesit sipas SNA 705.

Në qoftë se rishikimi i informacioneve të tjera është i nevojshëm 
dhe drejtimi refuzon ta bëjë rishikimin, ai ja komunikon këtë 
çështje atyre që janë ngarkuar me qeverisjen, përveç rastit kur 
të gjithë ata që janë ngarkuar me qeverisjen janë të përfshirë në 
drejtimin e entitetit; dhe 
(a)  Përfshin në raportin e audituesit një paragraph tjetër për 

theksimin të çështjes duke përshkruar mospërputhjen në 
bazë të SNA 706;

(b)  Mban pezull raportin e audituesit; ose
(c)  Tërhiqet nga angazhimi, kur kjo tërheqje është e mundur 

sipas ligjit ose udhëzimit. (Ref: Para. A6-A7)

Në qoftë se rishikimi i pasqyrave fi nanciare të audituara është i 
nevojshëm, audituesi ndjek kërkesat përkatëse në SNA 560.

Objektivi(at) SNA

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

720.7

720.8

720.9

720.10

720.11
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Paragrafi  #

720.12 Në qoftë se rishikimi i informacioneve të tjera është i nevojshëm 
dhe drejtimi bie dakord ta bëjë rishikimin, audituesi kryen 
proçedurat e nevojshme sipas rrethanave. (Ref: Para. A8)

Në qoftë se rishikimi i informacioneve të tjera është i 
nevojshëm, por drejtimi refuzon ta bëjë rishikimin, audituesi 
njofton personat që janë ngarkuar me qeverisjen, përveç rastit 
kur të gjithë ata që janë ngarkuar me qeverisjen janë të përfshirë 
në drejtimin e entitetit, lidhur me shqetësimin e audituesit për 
informacionet e tjera dhe ndërmerr veprimet përkatëse të 
mëtejshme. (Ref: Para. A9)

Në qoftë se, duke lexuar informacionet e tjera për qëllimin e 
identifi kimit të mospërputhjeve materiale, audituesi merr dijeni 
për faktin e një anomalie materiale të dukshme, audituesi e 
diskuton çështjen me drejtimin. (Ref: Para. A10)

Nëse, duke bërë këtë diskutim, audituesi akoma konsideron se 
ka një fakt të anomalisë materiale të dukshme, audituesi i kërkon 
drejtimit të këshillohet me një palë të tretë të kualifi kuar, të tillë 
si këshilltarët juridikë të entitetit, audituesi merr në konsideratë 
këtë.

Nëse audituesi konkludon se ka një anomali materiale faktike 
në informacionet e tjera të cilën drejtimi refuzon ta korrigjojë, 
audituesi njofton ata që janë ngarkuar me qeverisjen, përveç 
rastit kur të gjithë ata janë të përfshirë në drejtimin e entitetit, 
lidhur me informacionet e tjera dhe ndërmerr veprimet 
përkatëse të mëtejshme. (Ref: Para. A11)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

720.13

720.14

720.15

720.16

Paraqitje e përgjithshme

Disa entitete, si ato me shumë palë të interesuara, publikojnë (në letër ose në 
formë elektronike) raportin vjetor ose u bashkangjisin disa informacione shtesë 
pasqyrave fi nanciare të audituara. Kur ndodh kjo, audituesi ka përgjegjësinë që të 
lexojë informacionet e tjera për të identifi kuar çdo informacion që mund të cënojë 
besueshmërinë e pasqyrave fi nanciare dhe raportin e audituesit. Nëse gjenden 
informacione të tilla, audituesi duhet të ndërmarrë hapat e duhura për të ndryshuar 
situatën.

Një përmbledhje e disa prej kërkesave kyçe paraqitet në ekspozenë e mëposhtëme. 
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Pasqyra 15.9-1

A janë paraqitur
“informacionet e 

tjera” me P/F?

Po

A ekziston 
mospërputhje Materiale 
në informacionet e tjera?

A duhen rishikuar 
“informacionet e 

tjera”?

A duhet që P/F  
të audituara të 

rishikohen?

A refuzon drejtimi të 
bëjë rishikimin (et)?

Njoftohen personat që janë ngarkuar me 
qeverisjen. Mbahet pezull raporti auditimit.
 Përcaktohet se cilat veprime të tjera duhen.Vazhdohet

Po

Po

Po

Jo

Jo

Jo

Jo
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16. Dokumentimi i Auditimit

Përmbajtja e kapitullit

Kërkesa të ndryshme që shoqërojnë dokumentimin e 
planifi kimit të auditimit, evidencën e auditimit të marrë 
dhe ruajtjen e tyre.

SNKC 1, 220, 230, 
240, 300, 315, 330

SNA-të përkatëse

Paragrafi  #

Paragrafi  #

230.5

230.6

Objektivi i audituesit është që të përgatisë dokumentacionin që jep:
(a)  Rregjistrime të mjaftueshme e të përshtatshme për bazat e 

raportit të audituesit; dhe 
(b)  Evidencë që auditimi është planifi kuar dhe kryer në përputhje me 

SNA-të dhe me kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore.

Për qëllimet e SNA-ve, termat e mëposhtëme kanë kuptimin që u 
jepet mëposhtë:
(a)  Dokumentimi i auditimit—Rregjistrimi i proçedurave të 

kryera të auditimit, evidenca e auditimit përkatëse e marrë 
dhe konkluzionet që ka nxjerrë audituesi (gjithashtu përdoren 
ndonjëherë edhe termat si “fl etët e punës” ose “fl etëpune”).

(b)  Dosja e auditimit—Një ose më shumë skedarë  ose media të 
tjera të ruajtjes, në formë fi zike ose elektronike, që përmbajnë 
regjistrat që përfshijnë dokumentacionin e auditimit për një 
angazhim të veçantë.

(c)  Auditues me eksperiencë—Një individ (qoftë i brendshëm ose i 
jashtëm për fi rmën) i cila ka eksperiencë praktike auditimi:
(i) Proçeset e auditimit;
(ii) SNA-të dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore;
(iii) Mjedisin e biznesit në të cilin kryen veprimtarinë entiteti: dhe
(iv) Çështjet e auditimit dhe raportimit fi nanciar përkatëse për 

sektorin e entitetit.
Audituesi përgatit dokumentacionin e auditimit në kohën e duhur. 
(Ref: Para. A1)

Objektivi(at) SNA

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

230.7
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16.1 Paraqitje e përgjithshme

Dosja e dokumentimit të auditimit (si kur mbahet në letër ose në formë elektronike) 
luan një rol kritik për:

Të ndihmuar ekipin e angazhimit në planifi kimin dhe kryerjen e auditimit;• 

Të dhënë evidencë për të demostruar që proçedurat e planifi kuara të auditimit janë • 
kryer në fakt;

Të ndihmuar rishikuesit e angazhimit (përfshirë rishikuesit e angazhimit të kontrollit • 
të cilësisë) për të kryer përgjegjësitë e tyre në përputhje me standardet profesionale;

Rregjistrimin e gjykimeve të bëra për të formuar opinionin e auditimit; dhe• 

Të regjistruar çështjet me rëndësi në vijimësi për auditimet e entitetit në të ardhmen.• 

TE MBAHET PARASYSH

Nuk ka nevojë që të përgatitet dokumentacion rreth kërkesave të SNA që nuk 
janë përkatëse për rrethanat. Kjo duhet të zbatohet edhe atëherë kur i tërë SNA 
nuk është përkatës (të tillë si SNA 610, kur entiteti nuk ka funksionin e auditimit 
të brendshëm), ose kur kërkesa e SNA kushtëzohet dhe kushti nuk ekziston.

Dokumentimi i mirë i auditimit arrihet kur organizohet siç duhet dhe siguron regjistrin e 
punës së kryer, evidencën e auditimit të marrë, gjykimet profesionale të rëndësishme të 
bëra dhe konkluzionet e arritura.

Pasqyra 16.1-1

Mbështet bazat për konkluzionet e audituesit lidhur me çdo • 
pohim përkatës të pasqyrave fi nanciare.
Siguron evidencë se angazhimi përputhet me standardet • 
profesionale.
Siguron evidencë se regjistrimet kontabël bazë përputhen ose • 
rakordojnë me pasqyrat fi nanciare. 

Nevoja për
Dokumentimin 
e Dosjes së 
Auditimit

Dokumentimi i auditimit për entitetet më të vogla në përgjithësi është më i pakët sesa 
për entitete më të mëdha. Kjo zbatohet veçanërisht kur:

Ortaku i angazhimit kryen të gjithë punën e auditimit. Dokumentimi nuk ka çështjet • 
që lidhen me diskutimet e ekipit, shpërndarjen e përgjegjësive, ose mbikqyrjen; dhe

Disa çështje janë aq të drejtpërdrejta sa ato mund të trajtohen mirë në një • 
dokument të vetëm me referencat e kryqëzuara që mbështesin fl etët e punës. Kjo 
mund të përfshijë një apo më shumë nga aspektet si njohja e entitetit dhe kontrolli i 
tij i brendshëm, strategjia e përgjithshme e auditimit dhe plani i auditimit, rreziqet e 
vlerësuara, çështjet e rëndësishme të identifi kuara dhe konkluzionet e arritura.

Shumë nga SNA-të përmbajnë kërkesa për dokumentimin që shërbejnë për të qartësuar 
kërkesat e SNA 230. Tabela e mëposhtëme jep referencë për paragrafët në SNA-të që 
paraqesin kërkesa të veçanta për dokumentim. Kjo nuk nënkupton se nuk ka kërkesa për 
dokumentimin të tjera në SNA-të të cilat nuk janë përfshirë në listën e mëposhtme.
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Pasqyra 16.1-2

SNA Titulli

Rënia Dakord me Kushtet e Angazhimit të Auditimit 

Kontrolli i Cilësisë për një Auditimi të Pasqyrave Financiare

Dokumentimi i Auditimit 

Përgjegjësitë e Audituesit Lidhur me Mashtrimin në Pasqyrat 
Financiare të Audituara

Konsiderata për Ligjet dhe Udhëzimet në Auditimin e 
Pasqyrave Financiare

Komunikimi me Personat e Ngarkuar me Qeverisjen 

Planifi kimi i Një Auditimi të Pasqyrave Financiare

Identifi kimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve për Anomali Materiale 
Nëpërmjet njohjes së Entitetit dhe Mjedisit të Tij

Materialiteti në Planifi kimin dhe në Kryerjen e një Auditimi

Reagimet e Audituesit ndaj Rreziqeve të Vlerësuara

Vlerësimi i Anomalive të Identifi kuara Gjatë Auditimit

Auditimi i Çmuarjeve Kontabël, Përfshirë Çmuarjet 
kontabël të Vlerës së Drejtë dhe Shpjegimet  Përkatëse

Palët e Lidhura

Konsiderata të Veçanta – Auditimi i Pasqyrave Financiare 
të Grupit (Përfshirë Punën Audituesve të Entitetit të 
Kontrolluar)

Përdorimi i Punës së Audituesve të Brendshëm

210

220

230

240

250

260

300

315

320

330

450

540

550

600

610

Paragrafët

10-12

24-25

Të gjitha

44-47

29

23

12

32

14

28-30

15

23

28

50

13

16.2 Organizimi i Dosjes së Auditimit

Një aspekt që duhet të trajtohet në politikat e mbarë fi rmës është organizimi i dosjes së 
auditimit dhe indeksimi. Metoda e konsekuente duke përdorur një indeks standard ka një 
numër avantazhesh, të tilla si më poshtë:

Mundëson që fl etët e punës të veçanta të gjenden lehtësisht dhe të shkëmbehen mes • 
pjesëtarëve të ekipit të auditimit;

Lehtëson rishikimin e dosjes nga rishikues të ndryshëm të tillë si drejtuesit, ortaku • 
angazhimit, rishikuesi i kontrollit të cilësisë së angazhimit dhe vëzhguesit e kontrollit 
të cilësisë;

Mundëson vijimësinë mes dosjeve të auditimit të fi rmës; dhe• 
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Ndihmon funksionet e kontrollit të cilësisë të tilla si kontrollin e nënshkrimeve që • 
mungojnë, referencat e kryqëzuara të gabuara dhe shënimet e rishikimit që nuk janë 
të qarta.

Dokumentimi i auditimit zakonisht organizohet në ndarje llogjike të punës duke përdorur 
një sistem indeksimi. Nëse dosja është elektronike, indeksimi mund të jetë në formën e 
skedarëve dhe nën-skedarëve. Kur krijohet secila pjesë e dokumentacionit të auditimit, 
i jepet një referencë e vetme që lidhet drejtpërdrejt me indeksimin e përgjithshëm të 
dosjes.

Dy shembuj të indekseve të dosjes së auditimit të mundëshme janë përmbledhur në 
pasqyrën e mëposhtëme: Shembulli i parë grupon dokumentat sipas ecurisë në proçesin 
e auditimit kur përgatiten dokumentat. Vërejmë se dokumentet për plotësimin (në 
dosjet në letër) zakonisht vendosen në fi llim të dosjes për t’iu referuar lehtësisht. 
Indeksi i dytë grupon dokumentat sipas posteve në pasqyrat fi nanciare të tilla si llogari 
të pagueshme, llogari të arkëtueshme, shitje, etj. Në këtë dosje, të gjitha dokumentet 
që lidhen me vlerësimin e rrezikut dhe reagimet ndaj rrezikut të inventareve mbahen në 
kapitullin inventaret. Një alternativë e tretë mund të ishte kombinimi i dy metodave me 
disa dokumente të organizuara sipas ecurisë në proçesin e auditimit dhe të tjerat sipas 
posteve në pasqyrat fi nanciare.

Pasqyra 16.2-1

Indeksimi sipas Ecurisë së Auditimit
(ekstrakte nga një indeksim)

10    Pasqyrat fi nanciare e raporti audituesit

11  Kujtesat për plotësimin e dosjes, listat 
e kontrollit, etj. 

12    Strategjia e përgjithshme e auditimit

15    Materialiteti

A Likuiditetet

C Llogaritë e arkëtueshme

D Inventaret

BB Llogaritë e pagueshme

DD Borxhi afatgjatë

20 Të ardhurat

30 Blerjet

40 Pagesat për personelit

50 Tatimet e taksat

100    Ngjarjet e mëvonshme

120 Eventualitetet

150 Të tjera dokumenta si bilance 
verifi kuese dhe raporte

100-200     Pasqyrat fi nanciare dhe raporti 
  audituesit  
201-300     Deklaratat tatimore, etj.
301-400     Plotësimi i dosjes me kujtesat  

 rreth vendimeve të rëndësishme,  
 listat e kontrollit dhe letrat me  
 deklarimet e drejtimit

401-500    Planifi kimi auditimit,   
 përfshirë strategjinë e auditimit  
 dhe materialitetin

501-600     Vlerësimi i rrezikut përfshirë  
 njohja e entitetit dhe kontrolli i  
 brendshëm

601-700    Reagimi ndaj rrezikut,  
 përfshirë planet e hollësishme  
 të auditimit sipas posteve në  
 pasqyrat fi nanciare

701- 799   Dokumenta të tjera 
  mbështetëse të tilla si bilance  

 verifi kuese dhe raporte
800  Kuadri i raportimit fi nanciar

Indeksi sipas Posteve në Pasqyrat Financiare
(ekstrakte nga një indeksim)
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16.3  Çështje të Përgjithshme të Dokumentimit të Auditimit

Çështjet e përgjithshme të dokumentimit të auditimit përfshijnë sa më poshtë vijon.

Pasqyra 16.3-1

Çështja Përgjigja

Përveç rasteve kur legjislacioni ose regullatorët e parashikojnë 
ndryshe, dokumentacioni i auditimit është pronësi e fi rmës së 
auditimit.

Kush Zotëron 
Dosjen e 
Auditimit?

Jo. Gjithçka që kërkohet janë disa karakteristika identifi kuese të 
transaksioneve /proçedurave që janë ekzaminuar, në mënyrë që 
puna të mund të shqyrtohet ose që përjashtimet të hetohen sipas 
rastit. Identifi kimi i karakteristikave përfshin:

Datat dhe numrat e vetëm të transaksioneve për testin e • 
hollësive;
Objekti i proçedurave dhe popullata e zgjedhur (p.sh., të gjitha • 
regjistrimet në ditar mbi një shumë të caktuar nga libri i madh);
Burimi, pika e nisjes dhe intervali i kampionit për zgjedhjen • 
sistematike;
Për pyetjen e personelit, emrat e tyre, vendin e punës dhe • 
datat e pyetjes; dhe
Për vëzhgimet, proçesin ose çështjen që vëzhgohet, individët • 
përkatës, përgjegjësitë e tyre përkatëse dhe ku/kur është kryer 
vëzhgimi.

Megjithatë, abstraktet ose kopjet e rregjistrimeve të entitetit 
(të tilla si kontratat dhe marrëveshjet e rëndësishme) mund të 
përfshihen nëse duhet kështu.

A duhet që 
kopjet e
regjistrimeve të 
entitetet
që ekzaminohen
të ruhen në 
Dosjen e 
Auditimit?

Jo. Regulli për të sigluar fl etët e punës (për atë që kush e ka kryer 
dhe kush e ka rishikuar  punën e auditimit) ka efektin për të treguar 
përgjegjësinë e ekipit të angazhimit. Megjithatë, kjo nuk nënkupton 
që çdo faqe e fl etëve të punës në dosje të jetë e sigluar dhe me 
datë. Për shembull, evidenca e përgatitjes dhe rishikimit mund të 
tregohet për çdo seksion, modul ose njësi dhe jo për secilën faqe. 
Përgatitja e  fl etëve të punës (në mënyrë tipike në nivelin e asistentit) 
dhe rishikimi i hollësishëm i tyre (në mënyrë tipike në nivelin e 
menaxherit) mund të përmbajë siglimin e çdo seksioni të fl etëve të 
punës, moduli ose njësie, ndërsa rishikimi i përgjithshëm (në nivelin 
e ortakut) mund të përmbajë  vetëm shikimin e seksioneve kyçe të 
dosjes ku janë bërë gjykimet profesionale më të rëndësishme.

A duhet që çdo 
faqe Dosjes së 
Auditimit  të 
jetë e sigluar 
dhe me datë 
nga përgatitësi 
dhe më pas nga 
rishikuesi? 

Jo. Nuk është as e nevojshme dhe as praktike që audituesi të 
dokumentojë çdo çështje të trajtuar, ose çdo gjykim profesional 
të bërë. Janë çështjet e rëndësishme dhe gjykimet e rëndësishme 
të bëra për këto çështje gjatë auditimit që ka nevojë që të 
dokumentohen. Dokumentimi i çështjeve të rëndësishme dhe 
gjykimet shpjegojnë konkluzionet e audituesit dhe përforcojnë 
cilësinë e gjykimeve. Kjo mund të arrihet shpesh përmes përgatitjes 
së kujtesave për çështjet e rëndësishme në përfundimin e auditimit.

A duhet që 
të gjitha 
konsideratat 
dhe përdorimi 
gjykimeve 
profesionale 
duhet të 
dokumentohen? 
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Çështja Përgjigja

Jo. Nuk ka asnjë kërkesë që të ruhen dokumenta që janë të pasakta 
ose të tejkaluara.

A duhet që 
Projektet 
Paraprake 
të Pasqyrave  
Financiare të 
ruhen nëse janë 
me mospërputhje 
materiale me P/F 
Përfundimtare?

Jo. Përveç se në rrethana të jashtëzakonshme, përputhshmëria 
kërkohet me çdo SNA kërkesat e të cilave janë “përkatëse.” Një 
SNA nuk është qartësisht përkatëse kur e gjithë SNA nuk është e 
zbatueshme, ose kur një kërkesë e SNA kushtëzohet dhe kushti 
nuk ekziston.

A është e 
nevojshme të 
dokumetohen 
mos-përputhje 
me kërkesat 
e SNA-ve që 
realisht nuk janë 
të zbatueshme 
për auditimin?

16.4 Kërkesa të Veçanta për Dokumentimin

Vlerësimi i Rrezikut

Paragrafi  #

240.44 Audituesi përfshin sa mëposhtë në dokumentat e auditimit për 
njohjen e audituesit të entitetit dhe mjedisit të tij dhe vlerësimin 
e rreziqeve për anomali materiale që kërkohen nga SNA 315:
(a)  Vendimet e rëndësishme të arritura gjatë diskutimeve 

mes ekipit të angazhimit lidhur me dyshimet se pasqyrat 
fi nanciare të entitetit kanë anomali materiale për shkak të 
mashtrimit; dhe

(b)  Rreziqet e identifi kuara dhe të vlerësuara për anomali 
materiale për shkak të mashtrimit në nivelin e pasqyrave 
fi nanciare dhe në nivelin e pohimeve.

Në qoftë se audituesi konkludon se supozohet se ka një rrezik 
për anomali materiale për shkak të mashtrimit lidhur me 
njohjen e të ardhurave nuk është e zbatueshme në rrethanat 
e angazhimit, audituesi përfshin në dokumentimin e auditimit 
arsyet për këtë konkluzion.

Audituesi përfshin në dokumentacionin e auditimit:
(a)  Strategjinë e përgjithshme të auditimit; 
(b)  Planin e auditimit; dhe
(c)  Çdo ndryshim të rëndësishëm të bërë gjatë angazhimit të 

auditimit në strategjinë e përgjithshme të auditimit ose 
planin e auditimit dhe arsyet e këtyre ndryshimeve. (Ref: 
Para. A16-19)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

240.47

300.12



255

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Faza e vlerësimit të rrezikut të auditimit Komente

Beni kujdes që 
të përditësoni 
dokumentacionin 
mbi vlerësimin e 
rrezikut për:
• Çdo rrezik të ri të    
identifi kuar më vonë 
gjatë   auditimit; dhe
•  Ndryshimet 
e nevojshme në 
vlerësimin e rrezikut  
dhe  materialitetit 
si rezultat i 
proçedurave të 
mëtejshme të 
auditimit. 

Proçedurat e pranimit të klientit.• 
Vlerësimi i pavarësisë dhe etikës.• 
Termat e angazhimit.• 
Konsiderata mbi materialitetin.• 
Strategjia e përgjithshme e auditimit.• 
Diskutimet e grupit të auditimit, përfshirë shkaqet • 
e mundshme të anomalisë materiale për shkak të 
mashtrimit.
Proçedurat e vlerësimit të rrezikut dhe rezultatet e tyre.• 
Rreziqet e vlerësuara të anomalisë materiale të • 
identifi kuar (në nivel të përgjithshem dhe në nivel 
pohimi), bazuar në njohjen e entitetit dhe të kontrollit të 
brendshëm përkatës (nëse ka).
Rreziqet e rëndësishme.• 
Komunikimet me drejtimin dhe me personat e ngarkuar • 
me qeverisjen.

Paragrafi  #

315.32 Audituesi përfshin në dokumentacionin e auditimit:
(a)  Diskutimet mes ekipit të angazhimit kur kërkohet nga 

paragrafi  10 dhe vendimet e rëndësishme të marra;
(b)  Elementet kyçe të njohurive të marra lidhur me secilin 

aspekt të entitetit dhe mjedisit të tij të parashikuara 
në paragrafi n 11 dhe secilin përbërës të kontrollit të 
brendshëm të parashikuar në paragrafët 14-24; burimet 
e informacionit prej të cilave janë marrë njohuritë; dhe 
proçedurat e kryera për vlerësimin e rrezikut; 

(c)  Rreziqet e identifi kuara dhe të vlerësuara për anomali 
materiale në nivelin e P/F dhe në nivelin e pohimeve siç 
parashikohet në paragrafi n 25; dhe

(d)  Rreziqet e identifi kuara dhe kontrollet përkatëse për të 
cilat audituesi ka marrë njohuri si rezultat i kërkesave në 
paragrafët 27-30. (Ref: Para. A131 – A134)

Ekstraktet Përkatëse nga SNA-të

Dokumentacioni tipik i një auditimi do të përfshinte zërat e mëposhtëm: 

Pasqyra 16.4-1 
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Reagimi ndaj rrezikut

Paragrafi  #

230.9 Në dokumentimin e natyrës, kohëzgjatjes dhe shtrirjes së 
proçedurave të auditimit, audituesi duhet të regjistrojë: 
(a) Karakteristikat identifi kuese të zërave apo çështjeve specifi ke 

të testuara; (Ref: Para. A12)
(b) Kush i kreu proçedurat e testimit dhe datën në të cilën këto 

proçedura u përfunduan; dhe 
(c)  Kush e kontrolloi punën e kryer si dhe datën dhe shtrirjen e 

këtij kontrolli. (Ref: Para. A13) 
                      
Në përgjigje të rrezikut të vlerësuar të anomalisë materiale, siç 
kërkohet nga SNA 330, audituesi duhet të dokumentojë sa më 
poshtë vijon: 
(a)  Reagimin e përgjithshëm ndaj rreziqeve të vlerësuara të 

anomalisë materiale për shkak të mashtrimit në nivelin 
e pasqyrave fi nanciare si dhe natyrën dhe kohëzgjatjen e 
proçedurave të auditimit dhe lidhjen e këtyre proçedurave 
me rreziqet e vlerësuara të anomalisë materiale për shkak të 
mashtrimit në nivelin e pohimit; dhe 

(b)  Rezultatet e proçedurave të auditimit, përfshirë dhe ato 
procedura që kanë të bëjnë me rrezikun e anashkalimit të 
kontrolleve nga ana e drejtimit. 

Audituesi duhet të dokumentojë:
(a)  Përgjigjen e përgjithshme ndaj rreziqeve të vlerësuara të 

gabimit material në nivelin e pasqyrave fi nanciare si dhe 
natyrën, kohëzgjatjen dhe shtrirjen e proçedurave të     
mëtejshme të kryera të auditmit; 

(b)  Lidhjen e këtyre proçedurave me rreziqet e vlerësuara në 
nivelin e pohimit; dhe 

(c)  Rezultatet e proçedurave të auditimit, përfshirë edhe 
konkluzionet e bëra në ato raste kur ato nuk janë të qarta.  
(Ref: Para. A63) 

Dokumentacioni i përgatitur nga audituesi duhet të tregojë 
që pasqyrat fi nanciare janë në përputhje me të dhënat bazë 
kontabël.

Fragmente përkatëse të marra nga SNA-të

240.45

330.28

330.30
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Dokumentacioni tipik i një auditimi do të përfshinte zërat e më poshtëm: 

Pasqyra 16.4-2

Faza e reagimit ndaj rrezikut Komente

Dokumentacioni i 
auditimit duhet të 
jetë i plotë dhe të 
mos ketë nevojë 
të plotësohet 
me shpjegime 
verbale. Shihni më 
poshtë diskutimin 
e audituesit me 
përvojë. 

Bëni kujdes të 
përcaktoni popullsinë 
e duhur për pohimin 
që testohet.

Kopjet e 
kontrolluara të 
dokumenteve të 
klientit nuk janë 
të  nevojshme 
të mbahen në 
dosje, por disa 
karakteristika 
identifi kuese, të 
tilla si një  numër 
apo datë, etj., duhet 
të dokumentohen 
me qëllim që një 
person tjetër të 
mund të rikryejë 
testimin nëse është e 
nevojshme.  

1. Një plan auditimi që trajton:
•  Të gjitha zërat materialë të pasqyrave fi nanciare;
• Rreziqet e vlerësuara të anomalisë materiale në 

nivelin e pasqyrave fi nanciare dhe të pohimit;
• Natyrën, kohëzgjatjen dhe shtrirjen e proçedurave 

të mëtejshme të  auditimit të kryera në përgjigje të 
rreziqeve të vlerësuara; dhe

•  Rreziqet e rëndësishme të identifi kuara. 

2. Natyra dhe shtrirja e konsultimeve me të tjerët.

3. Rëndesia dhe natyra e evidencave të marra për pohimin e 
testuar.

4.  Një shpjegim i qartë i rezultateve të testimit dhe se 
si është ndjekur çdo lloj përjashtimi apo devijimi. Kjo 
përfshin:                                                                                                     
•  Bazën e testimit;
•  Përcaktimin e popullsisë;
•  Nivelin e rrezikut të vlerësuar; dhe
•  Intervalet midis kampioneve të marra dhe përcaktimi 

i pikës së fi llimit.  

5. Veprimet e ndërmarra si rezultat i proçedurave të 
auditimit, të cilat tregojnë:
•  Nevojën për të modifi kuar proçedurat e planifi kuara 

të auditimit;
•  Ekzistencën e mundshme të anomalive materiale;
•  Mospërfshirjet në pasqyrat fi nanciare; ose
•  Ekzistencën e mangësive të rëndësishme në 

kontrollin e brendshëm mbi raportimin fi nanciar. 

6. Ndryshimet e nevojshme, nëse ka, në strategjinë e 
përgjithshme të auditimit.

7. Përdorimi i gjykimeve të rëndësishme në çështje të 
rëndësishme gjatë kryerjes së proçedurave të auditimit 
apo vlerësimit të rezultateve.

8. Diskutimet me drejtimin në lidhje me çështje të 
rëndësishme.

9. Memorandume, analiza dhe detaje në lidhje me supozimet 
e përdorura dhe mënyra se si u provua vlefshmëria e 
informacionit bazë të përdorur.

10. Referenca të kryqëzuara me dokumentacionin 
mbështetës dhe evidenca që pasqyrat fi nanciare 
përputhen me të dhënat bazë kontabël. 
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Raportimi

Paragrafi  #

230.10 Audituesi duhet të dokumentojë diskutimet e çështjeve të 
rëndësishme të bëra me drejtimin, me personat e ngarkuar 
me qeverisjen dhe të tjerë, përfshirë natyrën e çështjeve të 
rëndësishme të diskutuara dhe kur dhe me kë u zhvilluan 
diskutimet. (Ref: Para. A14)

Nëse audituesi vë re se informacioni i marrë është në 
kundërshtim me konkluzionin përfundimtar të tij lidhur me një 
çështje të rëndësishme, atëherë audituesi duhet të dokumentojë 
se si e trajtoi këtë mospërputhje. (Ref: Para. A15)

Nëse, në rrethana të veçanta, audituesi e gjykon të nevojshme 
shmangien nga një kërkesë të një SNA-je, audituesi duhet të 
dokumentojë se si proçedurat alternative të kryera të auditimit 
e arrijnë qëllimin e kësaj kërkese dhe arsyet për shmangien.(Ref: 
Para. A18-19)

Audituesi duhet të dokumentojë komunikimet e bëra me 
drejtimin në lidhje me mashtrimet, personat e ngarkuar me 
qeverisjen, entet rregullatore dhe të tjerë. 

Ekstraktet  përkatëse nga SNA-të

230.11                           

230.12

240.46

Në pasqyrën më poshtë listohet dokumentacioni tipik i një auditimi në lidhje me fazën e 
raportimit apo të kompletimit të dosjes.

Pasqyra 16.4-3

Raportimi Komente

Të mbahen shënim 
diskutimet verbale 
me drejtimin 
mbi çështje të 
rëndësishme si dhe 
përgjigjet e marra 
në lidhje me to. Kjo 
do të sigurojë që 
dosja e auditimit të 
përmbajë arsyetimet 
e bëra për të 
gjitha vendimet e 
rëndësishme. 

Programet e përfunduara të auditimit.• 

Evidenca e shqyrtimit të dosjeve (inicialet dhe listat • 
verifi kuese, etj.):

- Shqyrtim i detajuar (i menaxherit/supervizorit),

-  Shqyrtimi  i ortakut të angazhimit, dhe

-  Shqyrtimi i kontrollit të cilësisë së angazhimit, nëse 
ka.

Informacioni që është në kundërshtim apo në • 
mospërputhje me konkluzionet përfundimtare.

Përmbledhje  e efektit fi nanciar të gabimeve të • 
parregulluara të identifi kuara dhe reagimi i drejtimit (p.sh. 
rregullimet e bëra). 

Anomalitë e pakorrigjuara jo të parëndësishme. • 
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Paragrafi  #

230.8                                 Audituesi duhet të përgatisë dokumentacionin e auditimit në një 
mënyrë të tillë që t’i mundësojë një audituesi me eksperiencë, 
që nuk ka lidhje të mëparshme me auditimin, për të  kuptuar: 
(Ref: Para. A2-A5, A16-A17)  
(a) Natyrën, kohëzgjatjen dhe shtrirjen e proçedurave të 

auditimit të kryera në përputhje me SNA-të dhe me kuadrin 
ligjor dhe kërkesat rregullatore në fuqi; (Ref: Para. A6-A7) 

(b)  Rezultatet e proçedurave të kryera të auditimit dhe 
evidencat e marra të auditimit; dhe

(c)  Çështjet e rëndësishme të ngritura gjatë auditimit, 
konkluzionet e arritura dhe gjykimet  e rëndësishme 
profesionale të bëra për arritjen e këtyre konkluzioneve.  
(Ref: Para. A8-A11) 

Esktraktet përkatëse nga SNA-të

Raportimi Komente

Të mbahen në dosje 
kopje të emaileve 
apo mesazheve (sms) 
të këmbyera me 
klientin që kanë të 
bëjnë me çështje të 
rëndësishme. 

Çështje të rëndësishme të identifi kuara:• 
- Veprimet e ndërmarra për trajtimin e tyre (përfshirë 

evidencat e marra shtesë), dhe 
- Baza për konkluzionet e bëra.

Nëse është dhënë ndihmesë (aty ku është e lejueshme • 
sipas kërkesave të pavarësisë) për përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare, të përshkruhet natyra e diskutimeve të bëra 
me drejtimin në lidhje me shqyrtimin e përmbajtjes së 
pasqyrave fi nanciare. Kjo do të përfshinte:
- Datat në të cilat janë zhvilluar diskutimet,
- Shpjegimet e dhëna mbi zbatimin e parimeve kontabël 

komplekse, dhe
- Pyetjet e rëndësishme të bëra nga drejtimi.

Kopje e pasqyrave fi nanciare si dhe e opinionit të • 
audituesit, që përmbajnë referenca të kryqëzuara me 
kapitujt e dosjes së auditimit. 

Arsyet për çdo shmangie nga kërkesat e ndonje SNA-• 
je dhe proçedurat alternative të kryera për të arritur 
qëllimin e atyre kërkesave. 

Çdo dokument që kërkon fi rma audituese në lidhje me • 
përfundimin e angazhimit. 

Kopje e të gjitha komunikimeve të bëra me drejtimin dhe • 
personat e ngarkuar me qeverisjen.

Data e opinionit të auditimit dhe data e përfundimit • 
të dokumentacionit (shihni diskutimin në vijim mbi 
përfundimin e dosjes).

16.5  Audituesi me eksperiencë
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Dokumentacioni i auditimit duhet të jetë i tillë që një auditues me përvojë, që nuk ka 
patur lidhje të mëparshme me auditimin, të jetë i aftë për  të kuptuar (p.sh. pa nevojën e 
shpjegimeve verbale):

Natyrën, kohëzgjatjen dhe shtrirjen e proçedurave të auditimit të kryera për të • 
zbatuar kuadrin ligjor në fuqi,  kërkesat rregullatore dhe profesionale;

Rezultatet e proçedurave të auditimit dhe evidencat  e marra të auditimit;• 

Natyrën e çështjeve të rëndësishme që janë ngritur dhe përfundimet e arritura. • 

16.6  Dokumentet Elektronike 

Shumë shoqëri auditimi kanë zëvendësuar (ose janë në proçes zëvendësimi) dosjet e 
angazhimit të mbajtura në letër me ato të mbajtura në mënyrë elektronike. Në disa raste, 
edhe pse puna është kryer dhe kontrolluar elektronikisht, dosjet në letër ruhen si të 
dhëna të përhershme të punës së kryer. Dokumentet/formularët hartohen në mënyrë 
dixhitale, të dhënat e klientit skanohen elektronikisht dhe të gjitha të dhënat ruhen 
elektronikisht. Ato printohen në letër vetëm pasi e gjithë puna është përfunduar dhe 
kontrolluar. Ka dy lloj dokumentesh elektronike: 

Puna në proçes; dhe• 

Informacioni statik.• 

Puna në Proçes 

Puna në proçes përbehet nga informacioni dinamik që zhvillohet dhe përditësohet 
ndërkohë që auditimi vazhdon. Shembuj të tillë janë formularët bosh të auditimit, 
modelet e letrave, dokumentet që kanë të bëjnë me njohjen e industrisë dhe me 
tregues të rëndësishëm të performancës, pyetsorë, pemët logjike, politikat e shoqërisë 
audituese, analizat diagnostikuese dhe të dhënat fi nanciare të periudhës së mëparshme, 
informacione të ndryshme, supozime, etj., që mund të përdoren gjatë kryerjes së 
proçedurave analitike të periudhës korrente. Ky informacion shpesh ruhet në programet 
aplikative të software-ve dhe mjetet elektronike të auditimit.

Informacioni Statik 

Informacioni statik përbëhet nga dokumentet përfundimtare, të tilla si pasqyrat fi nanciare 
dhe dokumentat e përfunduara të auditimit, që nuk do të ndryshojnë dhe që mund t’u 
referohen në vitet e ardhshme. Dokumentet përfundimtare ose statike duhet të ruhen 
në një format nga ku informacioni mund të merret lehtësisht në vitet e ardhshme. 

Software-t

Mbajtja e informacionit në një format të dhënë nga programe aplikative të software-
ve mund të jetë problematike nëse programi aplikativ përditësohet me një format të 
ri dosjeje. Dosja e vjetër mund të hapet vetëm nëse është ruajtur edhe një kopje e 
programit të vjetër aplikativ. Për të kapërcyer këtë vështirësi, shumë shoqëri auditimi i 
ruajnë dokumentet e tyre përfundimtare në një format të quajtur Portable Document 
Format (PDF). PDF është pranuar dhe përdorur nga agjencitë qeveritare dhe shoqëritë 
e auditimit në mbarë botën. Politikat e shoqërisë së auditimit duhet të përcaktojnë se 
dokumentet përfundimtare nuk mund dhe nuk duhet të ndryshohen.
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Avantazhet e Automatizimit 

Ruajtja e dosjeve të auditimit në një format elektronik mundëson automatizimin e 
disa funksioneve administrative dhe siguron fl eksibilitet shtesë për anëtarët e grupit të 
angazhimit. Për shembull: 

Dokumente specifi kë të dosjes së punës mund të hapen/klikohen drejtperdrejt nga • 
indeksi;

Dosjet dhe dokumentet e auditimit mund të hapen apo kontrollohen lehtësisht në • 
distancë;

Dosje dhe dokumente të reja të auditimit të ri mund të krijohen, riemërohen, • 
lëvizen, kopjohen ose fshihen drejtpërdrejt nga indeksi;

Indeksi mund të zvogëlohet për të pasqyruar strukturën e tij të përgjithshme ose të • 
zgjerohet sipas nevojës, duke e bërë më të lehtë paraqitjen e plotë të tij dhe gjetjen 
e dokumenteve kyçe. 

Dokumentave të rëndësishëm mund t’i vihen emra të përshtatur. Kjo mund të • 
ndihmojë anëtarët e tjerë të grupit të kuptojnë përmbajtjen e një dokumenti vetëm 
nga emri i tij;

Funksionet e kontrollit mund të automatizohen p.sh. duke kontrolluar për • 
përjashtime në të gjithë dosjen e punës apo pjesë të saj, për shënimet e bëra gjatë 
kontrollit që janë ende të patrajtuara dhe për miratimet e përgatitësit/kontrolluesit;

Anëtarët e grupit të angazhimit mund të hapin dokumentet e dosjes së punës duke • 
përdorur mjetet elektronike të punës; 

Disa dokumente mund të mbrohen me fjalëkalim për një siguri më të lartë; dhe • 

Hyrja në dosje mund të kufi zohet për personelin e autorizuar. • 

Përdorimi i Mjeteve Elektronike për Dosjen e Punës

Ka tre parime të rëndësishme që duhen pasur parasysh kur përgatitet dosja e punës duke 
përdorur mjete elektronike:

Të gjitha kërkesat e SNA-ve janë të detyrueshme për t’u zbatuar; • 

Dosjet elektronike të punës kërkojnë menaxhim elektronik të dokumenteve. Ky • 
menaxhim ka të bëjë me çështje të tilla si hyrja (aksesi me fjalëkalim), siguria e të 
dhënave, menaxhimi i përdorimit (përfshirë kualifi kimin), rregullat e  zakonshme të 
bërjes së një kopje rezervë të dokumentave, të drejtat e ndryshimit të informacionit, 
vendet e ruajtjes fi zike, proçedurat e rishikimit dhe vendimet mbi atë se cilat 
ndryshime në dosje duhet të identifi kohen me qëllim që të ruhen gjurmët e 
nevojshme të auditimit; dhe  

Dokumentet përfundimtare (të gjitha dokumentet që kërkohet të ruhen për të • 
mbështetur opinionin e audituesit) duhet të ruhen dhe të jenë të përdorshme në 
përputhje me politikat e shoqërisë audituese për ruajtjen e  dokumentacionit. 
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16.7  Plotësimi i Dosjes

Paragrafi  #

230.13 Në qoftë se, në rrethana të veçanta, audituesi kryen proçedura 
auditimi të reja ose shtesë ose nxjerr përfundime të reja pas 
datës së raportit, audituesi duhet të dokumentojë: (Ref: Para. 
A20)
a)  Rrethanat e ndeshura; 
(b)  Proçedurat e kryera shtesë apo të reja të auditimit, 

evidencat e marra të auditimit, konkluzionet e arritura dhe 
efekti i tyre në raportin e audituesit; dhe 

(c)  Kur dhe nga cilët janë bërë dhe kontrolluar ndryshimet në 
dosjen e auditimit.  

Audituesi duhet t’i përmbledhë dokumentet e auditimit në një 
dosje auditimi dhe të përfundojë proçesin administrativ për 
përgatitjen e dosjes përfundimtare brenda një afati të arsyeshëm 
pas datës së raportit të audituesit. (Ref: Para. A21-A22) 

Pasi përgatitja e dosjes fi nale të auditimit ka mbaruar, audituesi 
nuk duhet të fshijë a të heqë asnjë dokument auditimi të çfardo 
lloj natyre para mbarimit të periudhës së ruajtjes së tij.(Ref:Para.
A23) 

Në rrethana të tjera nga ato të parashikuara në paragrafi n 
13, kur audituesi e sheh të nevojshme të ndryshojë 
dokumentacionin ekzistues ose të shtojë dokumentacion të ri 
auditimi pas përgatitjes së dosjes përfundimtare të auditimit, 
audituesi, pavarësisht nga natyra e ndryshimeve apo shtesave, do 
të dokumentojë: (Ref: Para. A24) 
(a)  Arsyen specifi ke për kryerjen e tyre; dhe
(b)  Kur dhe nga kush ato u kryen dhe u kontrolluan. 

Ekstrakte  përkatëse nga SNA-të

230.14                           

230.15                           

230.16

Data e raportit të audituesit nënkupton se auditimi ka përfunduar. Pas kësaj date, 
audituesi nuk ka asnjë përgjegjësi për të kërkuar evidenca të tjera auditimi. 

Pas datës së raportit të auditimit, përmbledhja përfundimtare e dosjes së auditimit duhet 
të bëhet brenda një afati kohor të arsyeshëm. Afati i përshtatshëm brenda të cilit duhet 
të përfundohet dosja e auditimit është zakonisht jo më shumë se 60 ditë nga data e 
raportit të audituesit. Kjo tregohet në skicën në vijim. Për më shumë detaje referojuni 
SNKC 1 dhe SNA 230. 
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Pasqyra 16.7-1

Ndryshimet në Dosjen e Auditimit 

Kur bëhen ndryshime në dosjen e auditimit kërkesat janë si më poshtë. 

Pasqyra 16.7-2

Periudha Kërkesat

Për ndryshime administrative:
Të dokumentohet natyra e evidencave të marra të • 
auditimit, kush i përgatiti dhe kush i kontrolloi, për 
çdo dokument, si dhe çdo memo shtesë që mund të 
jetë e nevojshme; 
Të fshihet ose të hiqet dokumentacioni i zëvendësuar; • 
Të klasifi kohen, sistemohen dhe të referohen në fl etët • 
e punës; 
Të miratohet çdo listë verifi kuese lidhur me proçesin • 
e përgatitjes së dosjes. 

Për ndryshimet në evidencat e auditimit apo në 
konkluzionet e arritura,  dokumentacioni shtesë duhet të 
përgatitet që t’i japë përgjigje tre çështjeve kyçe: 

Kur dhe nga kush janë bërë apo kontrolluar (nese ka) • 
shtesa të tilla;
Arsyet specifi ke për këto shtesa; dhe• 
Efekti, nësa ka, i shtesave në konkluzionet e auditimit. • 

1 MES
Datës së
Raportit të 
Auditimit dhe 
Datës së 
Përfundimit të
Dosjes

Datat

Asnjë dokument  nuk duhet të fshihet apo të hiqet nga 
dosja e auditimit për aq kohë sa periudha, sipas politikës 
së shoqërisë audituese, për ruajtjen e dosjeve nuk ka 
përfunduar. 
Kur është e nevojshme të bëhen shtesa (apo ndryshime) 
në dokumentacionin e auditimit pas datës së përfundimit të 
dosjes, tre çështjet kyçe rreth ndryshimeve në evidencat e 
auditimit, të përshkruara në Periudhën 1 më sipër, duhet  
të trajtohen, pavarësisht natyrës së shtesave. 

2 PAS
Datës së 
Përfundimit të 
Dosjes

60 ditë                              

1
MES

Datës së Raportit të Auditimit                                  
dhe Datës së Përfundimit të                                                                                                                                               

Dosjes së Auditimit 

2
PAS

Datës së 
Përfundimit
të Dosjes së 

AuditimitAfati kohor
Arkivimi
i Dosjes 

së Auditimit
Plotësimi i

Dosjes
së Auditimit                                  

Data e 
Raportit të 
Auditimit 
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17.  Formimi i një Opinioni mbi 
 Pasqyrat Financiare 

Përmbajtja e kapitullit

Kërkesa dhe konsiderata lidhur me:
Formimin e një opinioni mbi pasqyrat financiare; • 
dhe 
Përgatitjen e një raporti audituesi të formuluar në • 
mënyrën e duhur.

700

SNA-të përkatëse

Figura 17.0-1

Evaluate t a dit
evidence obtain d

Determine what
additional audit work
(if any) is required

Signi cant decisions

Signed audit opinion

New/revised risk factors
and audit procedures

Changes in materiality

Communications 
on audit  ndings

Conclusions on audit 
procedures performed

Back

to risk

assessment2

Kthehemi tek                              
vlerësimi i 
rrezikut²

Vlerësoni 
evidencat e 

auditimit të marra                    

R
ap

or
tim

i

Përcaktoni (nëse
duhet) se çfarë 
pune  auditimi shtesë 
kërkohet të bëhet 

Faktorët e rinj / të rishikuar 
të rrezikut dhe procedurat e  
auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimet mbi gjetjet e 
auditimit 
Konkluzionet mbi procedurat 
e kryera të auditimit

Përgatisni                                                                                     
raportin e                                                                                         
audituesit

Kërkohet                                  
punë 

shtesë?                                                                                                                            

Jo

Po

Formo një
opinion bazuar 

në gjetjet e auditimit                                            

Vendime të rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të
auditimit

Shënime:
1. Referojuni SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit të kërkuar.
2. Planifikimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm përgjatë gjithë auditimit.  
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Paragrafi  #

700.6                                  Objektivat e audituesit janë:
(a) Të formojë një opinion mbi pasqyrat fi nanciare 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 
ku përshkruhen, gjithashtu, bazat për atë opinion.

Objektivat e SNA-së

Paragrafi  #

700.7 Për qëllime të SNA-ve, termat në vijim kanë kuptimet e dhëna 
më poshtë:
(a) Pasqyra fi nanciare për qëllime të përgjithshme – Pasqyrat 

fi nanciare të përgatitura sipas një kuadri për qëllime të 
përgjithshme.

(b) Kuadri për qëllime të përgjithshme - Një kuadër i raportimit 
fi nanciar që synon të plotësojë nevojat për informacion 
fi nanciar të një numri të gjerë përdoruesish. Kuadri i 
raportimit fi nanciar 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 fi nanciar 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 fi nanciare, 
mund të nevojitet që drejtimi të japë informacione 
shpjeguese përtej atyre që kërkohen në mënyrë të 
specifi kuar 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 fi nanciare. 
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 fi nanciar që kërkon 
pajtueshmërinë me kërkesat e kuadrit, por nuk përmban 
pohimet e dhëna në pikat (i) ose (ii) sa më sipër.

(c) Opinion i pamodifi kuar – Opinioni i shprehur nga audituesi 
kur ai konkludon se pasqyrat fi nanciare janë përgatitur, 
në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar.

                               

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të 
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Paragrafi  #

700.8 Referenca në këtë SNA për “pasqyrat fi nanciare”, nënkupton 
“një paketë të plotë të pasqyrave fi nanciare të përgatitura për 
qëllime të përgjithshme, përfshirë dhe shënimet shpjeguese 
përkatëse të tyre”. Shënimet shpjeguese përkatëse përfshijnë 
një përmbledhje të politikave të rëndësishme kontabël dhe 
informacione të tjera shpjeguese. Kërkesat e kuadrit të 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar përcaktojnë formën dhe 
përmbajtjen e PF si edhe çfarë përbën një paketë të plotë të PF.

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

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të 

700.9

17.1    Vështrim i Përgjithshëm 
Hapi përfundimtar në procesin e auditimit është vlerësimi i evidencës së auditimit të 
marrë, vlerësimi i efektit të ndonjë gabimi të identifi kuar, formimi i opinionit të audituesit 
dhe përgatitja e një raporti auditimi të formuluar në mënyrë të përshtashme. 

Ky kapitull trajton: 

Pasqyrat fi nanciare të përgatitura në përputhje me një ose me të dy kuadret për • 
qëllime të përgjithshme, për të përmbushur nevojat për informacion të përgjithshëm 
fi nanciar të një game të gjerë përdoruesish;

Formimin e opinionit mbi një paketë të plotë pasqyrash fi nanciare për qëllime të • 
përgjithshme. Kjo bazohet  në  vlerësimin e përfundimeve të nxjerra nga evidenca e 
auditimit e marrë; dhe 

Shprehjen e qartë të opinionit përmes një raporti të shkruar që përshkruan • 
gjithashtu bazën për këtë opinion. 

Kapitujt 23 dhe 24 të Vëllimit 2 të këtij Udhëzuesi trajtojnë situata kur audituesi 
kërkohet të lëshojë një opinion të modifi kuar, të përfshijë në opinion një paragraf të 
“Theksimit të çështjes” ose një paragraf për “Çështje të Tjera”. 

Për auditimet e kryera në përputhje me SNA-të, formulimi i opinionit të pamodifi kuar do 
të përmbajë një numër minimal elementësh. Mënyra e formulimit do të jetë standarde, 
përveç rasteve kur shtohen paragrafe të tjera për theksimin e një çështjeje ose për 
çështje të tjera të nevojshme për t’u raportuar. 

Standardizimi në opinionin e audituesit ndihmon në: 

Nxitjen e besueshmërisë në tregun global duke i bërë lehtësisht të identifi kueshme • 
ato auditime që janë kryer në përputhje me standardet e njohura dhe të pranuara 
botërisht; dhe 

Lehtësimin e të kuptuarit nga ana e përdoruesve dhe në identifi kimin e rrethanave të • 
pazakonta (të tilla si ndryshimet në opinionin e audituesit).
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Në disa juridiksione, ligjet ose rregullat që rregullojnë auditimin e pasqyrave fi nanciare 
përcaktojnë formate të ndryshme të formuluarit të opinionit të audituesit. Megjithatë, 
përgjegjësia e audituesit në formimin e opinionit është e njëjtë. Aty ku mënyra e të 
formuluarit ndryshon ndjeshëm nga mënyra standarde ndërkombëtare, audituesi duhet 
të vlerësojë rrezikun që përdoruesit mund ta keqkuptojnë sigurinë e dhënë në opinion. 
Nëse ekziston një rrezik i tillë, atëherë shpjegime të mëtejshme mund t’i shtohen 
opinionit të audituesit.  

 

17.2   Kuadret e Raportimit Financiar
Opinioni i audituesit mbi pasqyrat fi nanciare jepet në kontekstin e një “kuadri për qëllime 
të përgjithshme” të zbatueshëm. Një kuadër i tillë është hartuar për të përmbushur 
nevojat për informacion të përgjithshëm fi nanciar të një game të gjerë përdoruesish. 
Kuadret e pranueshëm janë:

Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Entitetet e Vogla dhe të Mesme; • 

Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar; dhe • 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik.• 

Ka dy lloje kuadresh të përgjithshëm: “kuadri i paraqitjes së drejtë” dhe “kuadri i 
pajtueshmërisë”. Këto kuadro përshkruhen në fi gurën në vijim:  

Kuadret Përshkrimi

Një kuadër raportimi fi nanciar (si p.sh. Standardet Ndërkombëtare 
të Raportimit  Financiar) që kërkon përputhshmëri me kërkesat e 
kuadrit, dhe:  
i) Kërkon në mënyrë eksplicite ose implicite që, për të arritur 

një paraqitje të drejtë të pasqyrave fi nanciare, mund të jetë e 
nevojshme që drejtimi të paraqesë shënime shpjeguese përtej 
atyre të kërkuara në mënyrë specifi ke nga kuadri; ose

ii) Pranon në mënyrë eksplicite se mund të jetë e nevojshme që, 
për të arritur një paraqitje të drejtë të pasqyrave fi nanciare, 
drejtimi të mos zbatojë një kërkesë të kuadrit. Të tilla shmangie 
mund të jenë të nevojshme vetëm në rrethana shumë të rralla. 

Audituesi raporton lidhur me faktin nëse pasqyrat fi nanciare 
“paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale” ose 
“japin një pamje të vërtetë dhe të sinqertë” të informacionit 
që pasqyrat fi nanciare synojnë të paraqesin. 

Kuadri i 
Paraqitjes  së 
Drejtë

Figura 17.2-1

Një kuadër raportimi fi nanciar që kërkon pajtueshmëri me kërkesat 
e kuadrit, por që  për një paraqitje të “drejtë”, ai nuk përmban 
pohimet si në pikat (i) ose (ii) më sipër.  Audituesit nuk i kërkohet 
të vlerësojë nëse pasqyrat fi nanciare arrijnë të japin një paraqitje të 
drejtë. Një shembull do të ishte rasti i një kuadri të raportimit fi nanciar 
i përcaktuar nga një ligj apo rregullore që shërben për të përmbushur 
nevojat për informacion fi nanciar të një game të gjerë përdoruesish. 

Audituesi raporton nëse pasqyrat fi nanciare janë përgatitur, në 
të gjitha aspektet materiale, në përputhje me, p.sh., “Aktin e 
Themelimit të Juridiksionit X”.

Kuadri i Pajtue-
shmërisë              
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Më poshtë jepet pema e vendim-marrjes në lidhje me formimin e opinionit në kontekstin 
e secilit prej dy kuadreve të përgjithshëm.

 Figura 17.2-2 

Fair presentation 
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Kuadri i Raportimit Financiar për Qëllime të Përgjithshme

Paraqitja e drejtë Pajtueshmëria

A janë përgatitur P/F 
në përputhje me kuadrin 

përkatës?

Raportoni çështjet tek 
drejtimi dhe personat e 
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drejtë” pasqyrat 

financiare?

A 
pajtohen 
pasqyrat  
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Po

Po

Po

Po

Jo Jo

Në disa raste, audituesit mund t’i kërkohet të kryejë një auditim në përputhje me të dy 
kuadret. Në këto situata, opinioni i audituesit do t’i referohej si kuadrit të paraqitjes së 
drejtë ashtu edhe kërkesave të zbatueshme ligjore ose rregullatore. 

Standardet Kombëtare 

Referimi i raportit të audituesit si tek Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ashtu edhe 
tek standardet kombëtare të auditimit është i pranueshëm atëherë kur nuk ekziston konflikt 
midis tyre. Nëse ekziston një konflikt, raporti i audituesit do t’i referohej vetëm njërit prej 
standardeve të auditimit (ose Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit ose standardeve 
kombëtare të auditimit) në përputhje me të cilin është përgatitur  raporti i auditimit.
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Për shembull, SNA 570 kërkon që audituesi të shtojë paragrafi n e “Theksimit të 
Çështjes” për të nxjerrë në pah një problem shqetësues, ndërsa disa standarde 
kombëtare të auditimit nuk e lejojnë një paragraf të tillë. 

Paragrafi  #

700.10 Audituesi duhet të formojë një opinion nëse pasqyrat fi nanciare 
janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 
kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar. 

Në mënyrë që të formojë opinionin, audituesi konkludon nëse 
ka arritur sigurinë e arsyeshme për faktin që pasqyrat fi nanciare 
në tërësinë e tyre, nuk kanë anomali materiale qoftë për shkak të 
mashtrimit apo të gabimit. Ky përfundim duhet të ketë parasysh:
(a) Konkluzionin e audituesit, në përputhje me SNA-në 330, 

nëse  është siguruar evidenca e nevojshme e auditimi;
(b) Konkluzionin e audituesit, në përputhje me SNA-në 450, 

nëse anomalitë e pa korrigjuara janë materiale, veç e veç 
apo në total;  dhe

(c)  Vlerësimet e kërkuara nga paragrafët 12-15. 

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

Në mënyrë të veçantë, audituesi vlerëson, nëse në dritën e 
kërkesave të kuadrit të zbatueshëm të raportimit fi nanciar:
(a) Pasqyrat fi nanciare shpjegojnë në mënyrë të mjaftueshme 

politikat e rëndësishme kontabël të zgjedhura dhe të 
zbatuara;

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

(c)  Çmuarjet kontabël të bëra nga drejtimi janë të arsyeshme; 
(d)  Informacioni i paraqitur në pasqyrat fi nanciare është i 

përshtatshëm, i besueshëm, i krahasueshëm dhe i kuptueshëm; 
(e)  Pasqyrat fi nanciare ofrojnë informacione shpjeguese të 

mjaftueshme, të cilat bëjnë të mundur që përdoruesit e 
synuar të kuptojnë efektin e transaksioneve dhe ngjarjeve  
materiale në informacionin e përcjellë në pasqyrat fi nanciare; 
dhe (Ref: Para. A4) 

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

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

17.3    Formimi i Opinionit

700.11

700.12

700.13
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Paragrafi  #

700.10 700.14 Kur pasqyrat fi nanciare janë përgatitur në përputhje 
me një kuadër të paraqitjes së drejtë, vlerësimi i kërkuar në 
paragrafët 12-13 do të përfshijë gjithashtu, edhe faktin nësë 
pasqyrat fi nanciare arrijnë një paraqitje të drejtë. Vlerësimi i 
audituesit përsa i përket faktit nëse pasqyrat fi nanciare arrijnë 
paraqitjen e drejtë duhet të përfshijë marrjen në konsideratë të:
(a) Paraqitjes së përgjithshme, strukturës dhe përmbajtjes së 

pasqyrave fi nanciare; dhe 
(b) Faktit nëse PF, përfshirë shënimet shpjeguese përkatëse, 

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

Audituesi duhet të vlerësojë nëse pasqyrat fi nanciare në mënyrë 
të përshtatshme i referohen ose përshkruajnë kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar. (Ref: Para. A5-A10) 

Audituesi do të shprehë një opinion të pamodifi kuar atëherë kur 
ai arrin në përfundimin se pasqyrat fi nanciare janë përgatitur, 
në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar. 

Nëse audituesi:
(a) Arrin në përfundimin se, bazuar në evidencën e auditimit të 

siguruar, pasqyrat   fi nanciare, në tërësi, nuk janë pa anomali 
materiale; ose

(b) Nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e nevojshme 
të auditimit per të  konkluduar se pasqyrat fi nanciare, në 
tërësi, janë pa anomali materiale; audituesi do të modifi kojë 
opinionin në raportin e tij në përputhje me SNA 705.

Nëse pasqyrat fi nanciare 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 fi nanciar 
dhe të mënyrës se si çështja është zgjidhur, do të përcaktojë nëse 
është e nevojshme të modifi kojë opinionin në raportin e tij, në 
përputhje me SNA 705. (Ref: Para. A11) 

Kur pasqyrat fi nanciare janë përgatitur në përputhje me një 
kuadër të pajtueshmërisë, audituesit nuk i nevojitet të vlerësojë 
nëse pasqyrat fi nanciare arrijnë paraqitjen e drejtë. Megjithatë, 
nëse në rrethana jashtëzakonisht të rralla, audituesi konkludon 
se pasqyra të tilla fi nanciare janë çorientuese, audituesi duhet të 
diskutojë çështjen me drejtimin dhe, në varësi se si ajo zgjidhet, 
duhet të përcaktojë nëse dhe se si ta komunikojë atë në 
raportin e audituesit.  (Ref: Para. A12)

Ekstraktet përkatëse nga SNA-të

700.15

700.16

700.17

700.19                                

700.18
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Kur formon opinionin e tij, audituesi duhet të sigurohet që pasqyrat janë përgatitur në 
përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar, siç tregohet në fi gurën më 
poshtë. 

Figura 17.3-1 

Konsiderata

Materialiteti
Përcaktoni nëse:

Materialiteti vazhdon të mbetet i përshtatshëm, duke patur • 
parasysh rezultatet fi nanciare aktuale të entitetit. 
Gabimet e pakorrigjuara (përfshirë gabimet e pakorrigjuara të • 
periudhave të mëparshme), më vete ose së bashku, mund të 
rezultojnë në një anomali materiale.

Evidenca e Auditimit
A është marrë evidencë auditimi e mjaftueshme dhe e • 
përshtatshme?
A janë të arsyeshme çmuarjet kontabël të bëra nga drejtimi?• 
A i konfi rmojnë procedurat analitike të kryera në fund ose afër • 
fundit të periudhës së auditimit konkluzionet e arritura gjatë 
auditimit?

Politikat Kontabël
A i paraqesin pasqyrat fi nanciare në mënyrë të përshtatshme • 
politikat e rëndësishme kontabël të përzgjedhura dhe të 
zbatuara nga drejtimi?
A janë politikat kontabël në përputhje me kuadrin e raportimit • 
fi nanciar dhe të përshtatshme për rrethanat?

Formimi i 
Opinionit të 
Auditimit 

Shënimet Shpjeguese të Pasqyrave Financiare 
A i referohen ose a e shpjegojnë pasqyrat fi nanciare kuadrin e • 
zbatueshëm të  raportimit fi nanciar? 
A janë bërë shënimet shpjeguese në pasqyrat fi nanciare siç • 
kërkohet nga kuadri i zbatueshëm i raportimit fi nanciar?
A është e përshtatshme terminologjia e përdoruar në pasqyrat • 
fi nanciare, përfshirë titullin e çdo pasqyre fi nanciare?
A ka shënime shpjeguese të përshtatshme për të bërë të • 
mundur që  përdoruesit e synuar të kuptojnë efektin e 
transaksioneve materiale dhe ngjarjeve të paraqitura në 
informacionin e dhënë në pasqyrat fi nanciare?
A është informacioni i paraqitur i përshtatshem, i besueshem, i • 
krahasueshëm, i kuptueshëm dhe i mjaftueshëm?
A japin pasqyrat fi nanciare shënime shpjeguese të mjaftueshme • 
për të bërë të mundur që  përdoruesit e synuar të kuptojnë 
efektin e transaksioneve materiale dhe ngjarjeve të paraqitura 
në informacionin e dhënë në pasqyrat fi nanciare?  



272

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Konsiderata

Konkluzionet e Audituesit

Kuadri i Paraqitjes së Drejtë
A pasqyron paraqitja e përgjithshme, struktura dhe përmbajtja • 
(përfshirë shënimet shpjeguese) besnikërisht transaksionet 
dhe ngjarjet në fjalë në përputhje me kuadrin e zbatueshëm 
të raportimit fi nanciar? Nëse jo, a është e nevojshme të jepen 
shënime shpjeguese, përveç atyre të kërkuara në mënyrë 
specifi ke nga kuadri, për të siguruar një paraqitje të drejtë?
A janë në koherencë pasqyrat fi nanciare, pas ndonjë rregullimi • 
të bërë nga drejtimi si rezultat i procesit të auditimit, me 
kuptimin e përftuar lidhur me entitetin dhe mjedisin e tij?

Kuadri i Pajtueshmërisë
A japin pasqyrat fi nanciare informacion të gabuar? Kjo ka gjasa • 
të ndodhë vetëm në rrethana shumë të rralla. 

Pasqyrat fi nanciare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, 
në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar dhe 
një opinion i pamodifi kuar do të ishte i përshtatshëm.

Formimi i 
Opinionit të 
Auditimit 
(vazhdim)

Opinioni i
Pamodifi kuar

Bazuar në rezultatet e vlerësimeve të përshkruara më sipër, audituesi duhet të 
përcaktojë çfarë lloj raporti auditimi (i pamodifi kuar apo i modifi kuar) është i 
përshtatshëm për rethanat, siç tregohet në pasqyrën më poshtë. 

Pasqyra 17.3-2

Lloji i Opinionit

Bazuar në evidencën e auditimit të marrë, pasqyrat fi nanciare si • 
një e tërë, nuk  janë pa anomali materiale; ose
Nuk mund të sigurohet evidencë auditimi e mjaftueshme • 
dhe e përshtashme për të arritur në përfundimin që pasqyrat 
fi nanciare si një e tërë nuk përmbajnë anomali materiale. 

Ndryshimet në raportin e audituesit trajtohen në Kapitullin 23 të 
Vëllimit 2 të këtij Udhëzuesi.

Opinioni i 
Modifi kuar 
(me rezervë, 
i kundërt ose  
refuzim)

17.4   Forma dhe Përmbajtja e Raportit të Audituesit

Paragrafi  #

700.20

700.21

700.22

 Raporti i audituesit duhet të jetë në formë të shkruar. (Ref: 
Para. A13-A14)

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. A15) 

Raporti i audituesit duhet të adresohet siç kërkohet nga 
rrethanat e angazhimit.  (Ref: Para. A16)   

Ekstraktet pëkatëse nga  SNA-të
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Paragrafi  #

700.23 Paragrafi  i hyrjes në raportin e audituesit duhet të: (Ref: Para. 
A17-A19)
(a) Identifi kojë entitetin, pasqyrat fi nanciare të të cilit janë 

audituar; 
(b) Deklarojë që pasqyrat fi nanciare janë audituar; 
(c) Identifi kojë titullin e secilës pasqyrë, që përfshijnë pasqyrat 

fi nanciare; 
(d) T’i referohet përmbledhjes së politikave kontabël të 

rëndësishme dhe informacionit tjetër shpjegues; 
(e) Specifi kojë datën ose periudhën e mbuluar nga secila pasqyrë 

fi nanciare që përfshihet në paketën e pasqyrave fi nanciare. 

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare
Ky seksion i raportit të audituesit përshkruan përgjegjësitë e 
atyre personave në entitet që janë përgjegjës për përgatitjen e 
pasqyrave fi nanciare. Raporti i audituesit nuk duhet t’i referohet 
në mënyrë specifi ke “drejtimit”, por duhet të përdorë termin 
që është i përshtatshëm në kontekstin e kuadrit ligjor në 
juridiksionin e caktuar. Në disa juridiksione, një referencë 
e  përshtatshme mund të jetë për personat e ngarkuar me 
qeverisjen.                        

Raporti i audituesit duhet të përfshijë një seksion me titull 
“Përgjegjësia e Drejtimit (ose një term tjetër të përshtatshëm) 
për Pasqyrat Financiare”. 

Raporti i audituesit duhet të përshkruajë përgjegjësinë e 
drejtimit për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare. Përshkrimi 
duhet të përfshijë një shpjegim që drejtimi është përgjegjës 
për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare në përputhje me kuadrin 
e zbatueshëm të raportimit fi nanciar dhe për vendosjen dhe 
zbatimin e atyre kontrolleve të brendshme, që ai i konsideron 
të nevojshme për të  bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare që janë pa anomali materiale, qofshin këto për shkak 
të mashtrimit apo gabimit. (Ref: Para. A20-A23) 

Kur pasqyrat fi nanciare janë përgatitur në përputhje me një 
kuadër të paraqitjes së drejtë, shpjegimi i përgjegjësisë së 
drejtimit për pasqyrat fi nanciare në raportin e audituesit duhet 
t’i referohet, “përgatitjes dhe paraqitjes së drejtë të pasqyrave 
fi nanciare” ose “përgatitjes së pasqyrave fi nanciare që japin 
një pamje të vërtetë dhe të sinqertë”, cilado qoftë më e 
përshtatshme sipas rrethanave.

Ekstraktet pëkatëse nga  SNA-të

700.24

700.25

700.26

700.27
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Paragrafi  #

700.28

700.29

700.30 

Raporti i audituesit duhet të përfshijë një seksion me titull 
“Përgjegjësia e Audituesit”.

Raporti i audituesit duhet të deklarojë që përgjegjësia e 
audituesit është të shprehë një opinion mbi pasqyrat fi nanciare 
bazuar mbi auditimin. (Ref: Para. A24) 

Raporti i audituesit duhet të shprehë që auditimi është bërë 
në përputhje me Standardet  Ndërkombëtare të Auditimit. 
Gjithashtu, raporti i audituesit duhet të shpjegojë që këto 
standarde kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike 
dhe të planifi kojë dhe kryejë auditimin me qëllim që të arrijë 
siguri të arsyeshme që pasqyrat fi nanciare nuk kanë anomali 
materiale. (Ref: Para. A25-A26)

Ekstraktet pëkatëse nga  SNA-të

700.31 Raporti i audituesit duhet të përshkruajë një  auditim duke u 
shprehur se:
(a)  Auditimi ka të bëjë me kryerjen e procedurave për marrjen 

e evidencës së auditimit në lidhje      me shumat dhe 
informacionet e dhëna në pasqyrat fi nanciare;

(b) Procedurat e auditimit të zgjedhura janë në varësi të 
gjykimit të audituesit, përfshirë këtu vlerësimin e rreziqeve 
të anomalive materiale në PF, të cilat mund të vijnë si 
pasojë e mashtrimit apo gabimit. Në vlerësimin e këtyre 
rreziqeve, audituesi merr në konsideratë kontrollin e 
brendshem lidhur me përgatitjen e PF të entitetit në 
mënyrë që të përcaktojë procedurat e auditimit që janë të 
përshtatshme për rrethanat, por jo me qëllim që të shprehë 
një opinion mbi efi kasitetin e kontrollit të brendshëm të 
entitetit. Në rrethanat kur audituesi ka edhe përgjegjësinë 
për të shprehur një opinion mbi efi kasitetin e kontrollit të 
brendshëm, në lidhje me auditimin e PF, audituesi duhet të 
mos shkruajë fjalinë që marrja në konsideratë e kontrollit 
të brendshëm nga audituesi nuk ka si qëllim shprehjen e një 
opinioni mbi efi kasitetin e kontrollit të brendshëm; dhe  

(c) Auditimi gjithashtu, përfshin vlerësimin e përshtatshmërisë 
së politikave kontabël të përdorura, arsyeshmërinë e 
vlerësimeve kontabël të bëra nga drejtimi, si edhe paraqitjen 
e përgjithshme të PF.  

700.32 Kur pasqyrat fi nanciare janë përgatitur në përputhje me një 
kuadër të paraqitjes së drejtë, përshkrimi i auditimit në raportin 
e audituesit duhet t’i referohet “përgatitjes dhe paraqitjes së 
drejtë të pasqyrave fi nanciare të entitetit” ose “përgatitjes 
së pasqyrave fi nanciare që japin një pamje të vërtetë dhe të 
sinqertë”, që është e përshtatshme sipas rrethanave.
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Paragrafi  #

700.33 Raporti i audituesit duhet të shprehë se audituesi beson që 
evidenca e auditimit e marrë nga ai është e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme për të shërbyer si bazë për opinionin e audituesit.  

Ekstraktet pëkatëse nga  SNA-të

700.34 Raporti i audituesit duhet të përfshijë një seksion me titull 
“Opinioni”.

700.35 Në shprehjen e një opinioni pa rezervë mbi PF të përgatitura në 
përputhje me kuadrin e paraqitjes së drejtë, opinioni i audituesit, 
përveç rasteve nëse kërkohet ndryshe me ligj apo rregullore, 
duhet të përdorë një nga shprehjet e mëposhtme, te cilat janë 
konsiderruar si të barazvlefshme:
(a)  Pasqyrat fi nanciare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të 

gjitha aspektet materiale ..... në përputhje me [kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar]; ose 

(b)  Pasqyrat fi nanciare japin një pamje të drejtë dhe të vertetë 
të .... në përputhje më [kuadrin e zbatueshëm të raportimit 
fi nanciar]. (Ref: Para. A27-A33) 

700.36 Në shprehjen e një opinioni pa rezervë mbi pasqyrat fi nanciare të 
përgatitura në përputhje me kuadrin e pajtueshmërisë, opinioni i 
audituesit do të jetë që pasqyrat fi nanciare janë përgatitur, në të 
gjitha aspektet materiale, në përputhje me [kuadrin e zbatueshëm 
të raportimit fi nanciar]. (Ref: Para. A27, A29-A33) 

700.37 Nëse referenca me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar në 
opinionin e audituesit nuk është bërë sipas SNRF-ve të publikuara 
nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit ose sipas 
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik të 
nxjerra nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
të Sektorit Publik,  opinioni i audituesit duhet të identifi koje 
juridiksionin e origjinës së kuadrit. 

700.38 Nëse audituesi adreson përgjegjësitë e tjera të raportimit 
në raportin e auditimit mbi pasqyrat fi nanciare që janë veç 
përgjegjësisë së audituesit sipas SNA-ve, për të  raportuar mbi 
pasqyart fi nanciare, këto përgjegjësi të tjera të raportimit duhet 
të adresohen në një seksion të veçantë në raportin e auditimit, që 
duhet të nën-titullohet “Raportimi mbi Kërkesat e Tjera Ligjore 
dhe Rregullatore”, apo ndryshe të përshtatura me përmbajtjen e 
seksionit. (Ref: Para. A34-A35)                         

700.39 Nëse raporti i audituesit përmban një seksion të veçantë mbi 
përgjegjësitë e tjera të raportimit, titujt, pasqyrat dhe shpjegimet 
referuar në paragrafët 23-37 duhet të jenë në nën-titullin  
“Raportimi mbi Pasqyrat Financiare”. “Raportimi mbi Kërkesat e 
Tjera Ligjore dhe Rregullatore” duhet të ndjekë “Raportimin mbi 
Pasqyrat Financiare”. (Ref: Para. A36)
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Paragrafi  #

700.40 Raporti i audituesit duhet të fi rmoset. (Ref: Para. A37)

Ekstraktet pëkatëse nga  SNA-të

700.41 Audituesi duhet të datojë raportin mbi pasqyrat fi nanciare jo 
më herët se data në të cilën audituesi   ka marrë evidencë të 
mjaftueshme dhe të përshtatshme auditimi, mbi bazën e së cilës 
është shprehur opinioni mbi pasqyrat fi nanciare, përfshirë edhe 
evidencën se: (Ref: Para. A38-A41) 
(a)  Të gjitha pasqyrat që përbëjnë paketën e pasqyrave fi nanciare, 

përfshirë shënimet shpjeguese përkatëse, janë përgatitur; dhe 
(b)  Personat që kanë autoritetin e njohur kanë pohuar se ata 

kanë marrë përgjëgjësinë për këto   pasqyra fi nanciare. 

Raporti jep vendndodhjen në shtetin apo juridiksionin ku audituesi 
ushtron profesionin e tij.

700.43 Nëse audituesit i kërkohet sipas ligjit apo rregullave të një 
juridiksioni të veçantë të përdorë një paraqitje apo formulim 
të veçante të raportit të auditimit, raporti i audituesit duhet t’i 
referohet SNA-ve, vetëm nëse raporti i audituesit përfshin, në 
minimum, secilin nga elementet e mëposhtëm: (Ref: Para. A42) 
(a)  Një titull; 
(b)  Një adresë, siç kërkohet nga rrethanat e angazhimit; 
(c) Një paragraf hyrës që identifi kon pasqyrat fi nanciare të 

audituara; 
(d)  Një përshkrim të përgjegjësisë së drejtimit (ose një tjetër 

term të përshtatshëm, shiko paragrafi n 24) për përgatitjen e 
pasqyrave fi nanciare; 

(e)  Një përshkrim të përgjegjësisë së audituesit për të shprehur 
një opinion mbi pasqyrat  fi nanciare dhe qëllimin e auditimit, 
që përfshin: 
• Një lidhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

dhe ligjin ose rregulloren;   
• Një përshkrim të një auditimi në përputhje me këto 

standarde;
(f )  Një paragraf opinioni që përmban një shprehje të një opinioni 

mbi pasqyrat fi nanciare dhe një referencë për kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar të përdorur për të 
përgatitur pasqyrat fi nanciare (përfshirë identifi kimin e 
juridiksionit të origjinës së kuadrit të raportimit fi nanciar që 
nuk janë SNRF ose SNKSP (shiko paragrafi n 37);  

(g)  Nënshkrimin e audituesit; 
(h)  Datën e raportit të audituesit; dhe 
(i) Adresën e audituesit.

700.42



277

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë
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700.44 

Ekstraktet pëkatëse nga  SNA-të

700.45 Kur raporti i audituesit i referohet si standardeve kombëtare të 
auditimit ashtu edhe atyre ndërkombëtare, raporti i audituesit 
duhet të identifi kojë juridiksionin e origjinës së standardeve 
kombëtare të auditimit.  

700.46 Nëse informacioni shtesë, që nuk është kërkuar nga kuadri i 
zbatueshëm i raportimit fi nanciar, është paraqitur me pasqyrat 
fi nanciare të audituara, audituesi duhet të vlerësojë nëse 
ky informacion shtesë është diferencuar qartë nga pasqyrat 
fi nanciare të audituara. Nëse ky informacion shtesë nuk është 
diferencuar qartë nga pasqyrat fi nanciare të audituara, audituesi 
duhet t’i kërkojë drejtimit të ndryshojë mënyrën se si është 
paraqitur informacioni shtesë i pa audituar . Në qoftë se drejtimi 
refuzon ta bëjë këtë, audituesi duhet të shpjegojë në  raportin e 
auditimit që ky informacion shtesë nuk është i audituar.  

700.47 Informacioni shtesë që nuk është kërkuar nga kuadri i zbatueshëm 
i raportimit fi nanciar, por sidoqoftë është një pjesë përbërëse 
e pasqyrave fi nanciare sepse ai nuk mund të dallohet qartë nga 
pasqyrat fi nanciare të audituara për shkak të natyrës së tij dhe 
mënyrës se si është paraqitur do të mbulohet nga opinioni i 
audituesit.   

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. Nëse ky është rasti, raporti i audituesit 
mund t’i referohet SNA-ve përveç standardeve kombëtare të 
auditimit, por audituesi duhet ta bëjë këtë vetëm në rast se: (Ref: 
Para. A43-A44) 
(a) Nuk ka konfl ikt mes kërkesave në standardet kombëtare të 

auditimit dhe atyre në SNA-të që mund ta shpien audituesin 
(i) në formimin e një opinioni të ndryshëm, ose (ii) të mos 
përfshijë një paragraf që Thekson Çështjen, që në rrethana të 
veçanta, kërkohet nga SNA-të; dhe 

(b) Raporti i audituesit përmban, së paku, secilin element të 
vendosur në paragrafi n 43(a)-(i) kur audituesi përdor 
paraqitjen ose formulimin e specifi kuar nga standardet 
kombëtarë të auditimit. Referenca tek ligji ose rregulloret 
në paragrafi n 43(e) do të lexohet si referencë me SKA-të. 
Raporti i audituesit, në këtë mënyrë, duhet të identifi kojë 
këto standarde kombëtare të auditimit.  
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Raporti i audituesit i përcjell lexuesit informacionin e më poshtëm: 

Përgjegjësitë e drejtimit;• 

Përgjegjësitë e audituesit dhe një përshkrim të auditimit; • 

Faktin që auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të • 
Auditimit; 

Kuadrin e raportimit fi nanciar që është përdorur; dhe • 

Opinionin e audituesit mbi pasqyrat fi nanciare.• 

Forma e raportit të audituesit ndikohet nga kuadri i raportimit fi nanciar i përdorur, 
nga çdo kërkesë shtesë e kërkuar me ligj ose rregullore dhe nga përfshirja e ndonjë 
informacioni plotësues. Raporti i audituesit titullohet “Raporti i Audituesit të Pavarur” 
dhe titujt për çdo paragraf duhet të jenë si më poshtë: 

Raporti mbi Pasqyrat Financiare;• 

Përgjegjësitë e Drejtimit për Pasqyrat Financiare;• 

Përgjegjësia e Audituesit; dhe• 

Opinioni.• 

Tituj të tjerë për paragrafët që mund të përdoren kur është e nevojshme janë: 

Theksimi i Çështjes; dhe • 

Raporti mbi Kërkesa të Tjera Ligjore dhe Rregullatore.• 

Elementët kryesorë të raportit të audituesit (që duhet të jenë të paraqitur me shkrim) 
jepen në fi gurën më poshtë. 

Pasqyra 17.4-1

Elementi Komente

Raporti i Audituesit të Pavarur 
Përdorimi i fjalës “i pavarur” e dallon raportin e audituesit të 
pavarur nga raportet e lëshuara nga të tjerët.

Titulli

Ata për të Cilët Ky Raport Është Përgatitur 
(zakonisht aksionerët ose personat e ngarkuar me qeverisjen). 
Përcaktimi i marrësit të raportit mund të diktohet edhe nga 
rrethanat e angazhimit ose rregullat lokale. 

Marrësi

Identifi kon entitetin, pasqyrat fi nanciare të të cilit janë audituar.• 
Pohon se pasqyrat fi nanciare janë audituar. • 
Identifi kon titullin e secilës prej pasqyrave fi nanciare që përbën • 
paketën e plotë të pasqyrave fi nanciare.
I referohet përmbledhjes së politikave të rëndësishme kontabël • 
dhe shënimeve të tjera shpjeguese. 
Specifi kon datën dhe periudhën e mbuluar nga pasqyrat • 
fi nanciare. 

Në rastet kur paraqitet informacion shtesë, paragrafi  hyrës shpjegon 
nëse informacioni shtesë mbulohet nga opinioni i auditimit ose, 
në rast të kundërt, e diferencon atë në mënyrë të qartë si të pa 
audituar. 

Paragrafi 
Hyrës



279

Udhëzues për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla dhe të Mesme — Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

Elementi Komente

Shpjegon që drejtimi është përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare  në përputhje me kuadrin e zbatueshem të raportimit 
fi nanciar. 
Raporti thekson se drejtimi është përgjegjës për:

Përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave fi nanciare në • 
përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar; 
dhe  
Kontrollin e brendshëm që drejtimi e përcakton si të • 
nevojshëm  për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare pa anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit 
apo gabimit.  

Përgjegjësia e drejtimit përfshin:
Pranimin e përgjegjësisë për kontrollin e brendshëm të • 
nevojshëm për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare pa anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit 
apo gabimit;
Përzgjedhjen dhe zbatimin e politikave kontabël të • 
përshtatshme;
Sigurinë se informacioni i përfshirë në pasqyrat fi nanciare • 
është i përshtatshëm, i besueshëm, i krahasueshëm dhe i 
kuptueshëm;
Sigurimin e informacionit të përshtatshëm shpjegues për të • 
dhënë siguri që transaksionet materiale janë të kuptueshme 
për përdoruesit e pasqyrave fi nanciare; dhe 
Bërjen e çmuarjeve kontabël të arsyeshme për rrethanat. • 

Përgjegjësia 
e  Drejtimit 
(ose Termi Tjetër 
i  Përshtatshëm) 
për Pasqyrat  
Financiare

Pohon se përgjegjësia e audituesit është që të shprehë një opinion 
mbi pasqyrat fi nanciare bazuar në auditimin. Kjo përfshin: 

Pohimin se auditimi është kryer në përputhje me • 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Raporti i                         
audituesit duhet të shpjegojë gjithashtu se këto standarde 
kërkojnë që audituesi të jetë në përputhje me kërkesat etike 
dhe se audituesi e planifi kon dhe kryen auditimin për të 
përftuar siguri të arsyeshme se pasqyrat fi nanciare janë pa 
anomali materiale. 
Përshkrimin e auditimit duke pohuar se:• 
- Një auditim përfshin kryerjen e procedurave për të 

marrë evidencë auditimi rreth shifrave dhe informacionit 
shpjegues në pasqyrat fi nanciare,

- Procedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, 
duke përfshirë këtu vlerësimin e rreziqeve të gabimeve 
materiale në pasqyrat fi nanciare, qoftë per shkak të 
mashtrimit apo gabimit. Në kryerjen e vlerësimeve të 
këtyre rreziqeve, audituesi merr në konsideratë kontrollin 
e brendshëm të entitetit në lidhje me përgatitjen e 
pasqyrave fi nanciare për të përcaktuar kështu procedurat 

Përgjegjësia e 
Audituesit                            
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Elementi Komente

e auditimit që i përshtaten rrethanave, dhe jo me qëllimin 
për të shprehur një opinion mbi efektivitetin e kontrollit 
të brendshem të entitetit, dhe

- Një auditim përfshin gjithashtu vlerësimin e 
përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 
arsyeshmërinë e çmuarjeve kontabël të bëra nga drejtimi, 
si edhe paraqitjen e plotë të pasqyrave fi nanciare. 

Pohimin se audituesi beson se evidenca e auditimit që ai ka • 
marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të krijuar 
bazën për opinionin e tij. 
 Kur pasqyrat fi nanciare janë përgatitur në përputhje me • 
një kuadër të paraqitjes së drejtë, përshkrimi i auditimit, në 
varësi të rrethanave, duhet t’i referohet ose “përgatitjes dhe 
paraqitjes së drejtë të pasqyrave fi nanciare të entitetit” ose 
“përgatitjes së pasqyrave fi nanciare të entitetit që japin një 
pamje të drejtë dhe të vërtetë”. 

Përgjegjësia 
e Audituesit                            
(vazhdon)

Kuadret e Paraqitjes së Drejtë 
Përcakton nëse pasqyrat fi nanciare paraqesin në mënyrë të drejtë, 
në të gjitha aspektet materiale, (ose japin një pamje të vërtetë dhe 
të drejtë) në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit 
fi nanciar, ose nje formulim të tillë të ngjashëm siç mund të 
kërkohet me ligj ose rregullore. 

Kuadret e Pajtueshmërisë 
Përcakton nëse pasqyrat fi nanciare janë përgatitur në të gjitha 
aspektet materiale, në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar.  

Kur SNRF nuk janë përdorur si kuadër raportimi fi nanciar, 
formulimi i opinionit duhet të identifi kojë juridiksionin ose vendin e 
origjinës së kuadrit të raportimit fi nanciar (p.sh., ... në përputhje me 
parimet kontabël përgjithësisht të pranuara në vendin X...).  

Opinioni i 
Audituesit                            

Standarde të caktuara, ligje, ose praktika përgjithësisht të pranuara 
në një juridiksion të caktuar mund t’i kërkojnë ose ta lejojnë 
audituesin të raportojë mbi përgjegjësi të tjera. Raportime të tilla 
do të paraqiten në një paragraf të veçantë në vijim të opinionit të 
audituesit.

Përgjegjësi 
të Tjera për 
Raportim

 Nënshkrimi i audituesit do të jetë në përputhje me atë që është e 
përshtatshme në juridiksionin përkatës. Të vendoset edhe emri i 
fi rmës edhe emri i audituesit. 
Mund të kërkohet gjithashtu që të vendoset titulli profesional i 
audituesit ose një referencë për faktin që audituesi/shoqëria është 
i/e njohur nga autoriteti përkatës liçensues.

Nënshkrimi i 
Audituesit                           
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Elementi Komente

Data e raportit nuk duhet të jetë më herët se data në të cilën 
audituesi ka marrë evidencë auditimi të    mjaftueshme dhe të 
përshtatshme mbi të cilën ka bazuar opinionin e tij. Kjo evidencë 
përfshin:

Është përgatitur një paketë e plotë e pasqyrave fi nanciare;• 
Shqyrtimin e efektit të ngjarjeve dhe transaksioneve (për të • 
cilat audituesi ka marrë dijeni) që kanë ndodhur deri në atë 
datë (referojuni SNA 560); dhe 
Pohimet nga personat me autoritetin e duhur në lidhje me • 
faktin që ata marrin përsipër përgjegjësinë për pasqyrat 
fi nanciare. 

Data e 
Raportit

Tregon vendndodhjen e audituesit në juridiksionin ku ai vepron.  Adresa e 
audituesit

Opinioni i Pamodifi kuar i Auditimit—Kuadri i Paraqitjes së Drejtë  

Formulimi standard për një raport audituesi (sipas SNA 700) mbi pasqyrat fi nanciare të 
përgatitura me qëllim të përgjithshëm në përputhje me kuadrin e paraqitjes së drejtë dhe 
që shpreh një opinion të pamodifi kuar, paraqitet me poshtë.  

Figura 17.4-2 

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR

[Marrësi i Duhur] 

Ne kemi audituar pasqyrat fi nanciare bashkëngjitur të Shoqërisë ABC, të 
cilat përfshijnë bilancin më 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave dhe 
shpenzimeve, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e fl ukseve të 
parasë, si dhe një përmbledhje të politikave të rëndësishme kontabël dhe shënime 
të tjera shpjeguese.

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre 
pasqyrave fi nanciare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i përcakton të 
nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave fi nanciare që nuk 
përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.  

Përgjegjesia e Audituesit

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra fi nanciare 
bazuar në auditimin tonë. Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet 
Ndërkombetare të Auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne të zbatojmë 
kërkesat etike dhe të planifi kojmë dhe të kryejme auditimin për të marrë siguri të 
arsyeshme që pasqyrat fi nanciare nuk përmbajnë anomali materiale.  
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Një auditim përfshin kryerjen e procedurave që shërbejnë për të siguruar 
evidencën e auditimit për shumat dhe paraqitjet e bëra në pasqyrat fi nanciare. 
Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit dhe përfshijnë edhe vlerësimin 
e rreziqeve të anomalive materiale të pasqyrave fi nanciare, qoftë për shkak të 
mashtrimit apo gabimit. Në bërjen e këtyre vlerësimeve të rrezikut, audituesi 
vlerëson kontrollin e brendshëm që lidhet me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë 
të pasqyrave fi nanciare në mnyrë që të përcaktojë procedurat e auditimit që janë 
të përshtatshme sipas rrethanave, por jo për qëllime të shprehjes së një opinioni 
mbi efi kasitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. Një auditim përfshin 
gjithashtu, vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura dhe 
të arsyeshmërisë së çmuarjeve kontabël të bëra nga drejtimi, si edhe vlerësimin e 
paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave fi nanciare.    

Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin e auditimit tonë. 

Opinioni 

Sipas opinionit tonë, pasqyrat fi nanciare paraqesin në të gjitha aspektet materiale, 
në mënyrë të drejtë (ose japin një pamje të vërtetë dhe të sinqertë) gjendjen 
fi nanciare të Shoqërisë ABC më datën 31 Dhjetor 20X1, rezultatin e saj fi nanciar 
dhe fl ukset e parasë për periudhën e mbyllur në këtë datë, në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. 

[Nënshkrimi i audituesit] 

[Data e raportit të audituesit] 

[Adresa e audituesit] 

Opinioni i Pamodifi kuar i Auditimit—Kuadri i Pajtueshmërisë  

Formulimi standard për një raport audituesi mbi pasqyrat fi nanciare të përgatitura për 
qëllime të përgjithshme në përputhje me një kuadër pajtueshmërie dhe që shpreh një 
opinion të pamodifi kuar, paraqitet më poshtë.

Pasqyra 17.4-3 

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR 

[Marrësi i Duhur] 

Ne kemi audituar pasqyrat fi nanciare bashkëngjitur të Shoqërisë CDE, të cilat 
përfshijnë bilancin më 31 Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, 
pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e fl ukseve të parasë, si dhe një 
përmbledhje të politikave të rëndësishme kontabël dhe shënime të tjera shpjeguese.

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen e këtyre pasqyrave fi nanciare në përputhje 
me Ligjin XYZ të Juridiksionit X, si dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i 
përcakton të nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave fi nanciare që 
nuk përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.
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Përgjegjësia e Audituesit

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra fi nanaciare 
bazuar në auditimin tonë. Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet 
Ndërkombetare të Auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne të  zbatojmë 
kërkesat etike dhe të planifi kojme dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të 
arsyeshme që pasqyrat fi nanciare nuk përmbajnë anomali materiale.

Një auditim përfshin kryerjen e procedurave që shërbejnë për të siguruar 
evidencën e auditimit për shumat dhe paraqitjet e bëra në pasqyrat fi nanciare. 
Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit dhe përfshijnë edhe 
vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale të pasqyrave fi nanciare, qoftë për 
shkak të mashtrimit apo gabimit. Në bërjen e këtyre vlerësimeve të rrezikut, 
audituesi vlerëson kontrollin e brendshëm që lidhet me përgatitjen dhe paraqitjen 
e drejtë të pasqyrave fi nanciare në mënyrë që të përcaktojë procedurat e 
auditimit që janë të përshtatshme sipas rrethanave, por jo për qëllime të shprehjes 
së një opinioni mbi efi kasitetin e  kontrollit të brendshëm të entitetit. Një auditim 
përfshin gjithashtu, vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të 
përdorura dhe të arsyeshmërisë së çmuarjeve kontabël të bëra nga drejtimi, si 
edhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave fi nanciare. 

Ne besojme se evidenca e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin e auditimit tonë. 

Opinioni 

Sipas opinionit tonë, pasqyrat fi nanciare të Shoqërisë CDE për periudhën e 
mbyllur më datën 31 Dhjetor 20X1 janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, 
në pajtim me Ligjin XYZ të Juridiksionit X. 

[Nënshkrimi i audituesit] 

[Data e raportit të audituesit] 

[Adresa e audituesit] 

17.5   Kërkesa të Tjera për Raportim 

Në disa juridiksione, audituesit mund t’i kërkohet të raportojë mbi çështje të tjera 
përveç atyre që kërkohen sipas SNA-ve, siç trajtohet në fi gurën në vijim. 

Figura 17.5-1 

Trajtimi

Audituesit mund t’i kërkohet të komentojë mbi çështje të tilla si:
Përshtatshmëria e regjistrimeve kontabël të entitetit; • 
Çështje të veçanta nëse ato tërheqin vëmendjen e audituesit • 
gjatë auditimit; dhe
Rezultatet e kryerjes së proçedurave të veçanta shtesë.• 

Kërkesa 
Shtesë
Për Raportim
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Trajtimi

Paraqitja e Informacionit Shtesë Bashkë me Pasqyrat Financiare

Për t’u siguruar që përdoruesit do t’i kuptojnë këto përgjegjësi 
shtesë, audituesi duhet të raportojë mbi to në një seksion të 
veçantë në raportin e audituesit (p.sh., me një nëntitull të ri si 
“Raport mbi Kërkesa të Tjera Ligjore dhe Rregullatore”). 

Emërtoni informacionin shtesë në mënyrë të qartë si “i pa • 
audituar”.
Hiqni nga pasqyrat fi nanciare referencat e kryqëzuara të bëra • 
me informacionin shtesë të pa audituar.
Vendosni informacionin shtesë të pa audituar jashtë pasqyrave • 
fi nanciare. 
Vendosni në raportin e audituesit numrat e faqeve në të cilat • 
janë paraqitur pasqyrat fi nanciare të audituara. 

Raportimi nën
Tituj të 
Veçantë

Paraqisni 
në Mënyrë 
Qartësisht të 
Dallueshme 
Informacionin 
Shtesë  

17.6    Informacioni Shtesë i Paraqitur Bashkë me 
 Pasqyrat Financiare

Informacioni shtesë është informacioni që paraqitet bashkë me pasqyrat fi nanciare 
të audituara, por që nuk kërkohet nga kuadret e zbatueshëm të raportimit fi nanciar. 
Informacioni shtesë mund të kërkohet me ligj, rregullore, nga standarde të veçanta ose 
mund të paraqitet me dëshirë.  

Informacioni shtesë (që nuk kërkohet nga kuadri i zbatueshëm i raportimit fi nanciar) 
duhet të paraqitet në mënyrë qartësisht të dallueshme nga pasqyrat fi nanciare të 
audituara, përveç rasteve kur ai është pjesë përbërëse e pasqyrave fi nanciare të 
audituara. Nëse një informacion i tillë shtesë nuk është qartësisht i dallueshëm, audituesi  
duhet t’i kërkojë drejtimit të ndryshojë mënyrën se si informacioni shtesë i pa audituar 
është paraqitur në pasqyrat fi nanciare. Nëse drejtimi refuzon të bëjë diçka të tillë 
audituesi duhet të sqarojë në raportin e tij se një informacion i tillë shtesë është i pa 
audituar.

Figura 17.6-1 

Fakti që informacioni shtesë nuk është i audituar nuk e çliron audituesin nga përgjegjësia 
për të dhënë siguri që informacioni i dhënë nuk është i pasaktë apo nuk është në 
kundërshtim me informacionin tjetër të përfshirë në pasqyrat fi nanciare të audituara. 
(Referojuni Vëllimit 1, Kapitullit 15.9 që trajton SNA-në 720 – Informacione të Tjera në 
Dokumentet që Përmbajnë Pasqyrat Financiare të Audituara).
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Kushtet

Raporti i audituesit është në pajtim me të gjitha SNA-të • 
përkatësisht të zbatueshme në auditimin në fjalë. 
Janë kryer të gjitha procedurat e mëtejshme të auditimit, të • 
kërkuara nga standardet kombëtare.  
Është identifi kuar në raportin e audituesit juridiksioni ose vendi • 
i origjinës së standardeve të auditimit. 
Raporti i audituesit përmban të gjitha elementet (shihni Figurën • 
17.4-1) e raportit standard (edhe nëse përdoret paraqitja apo 
formulimi i përcaktuar nga ligjet apo rregullat kombëtare). 

Referojuni 
Përputh-
shmërisë 
si me SNA-të 
ashtu edhe
me Standardet 
Kombëtare

17.7    Auditimet e Kryera në Përputhje me SNA-të dhe 
 Standardet Kombëtare të Auditimit 

Kur audituesit i kërkohet të raportojë mbi përputhshmërinë si me standardet kombëtare 
të auditimit ashtu edhe me SNA-të, ai duhet t’i referohet të dy llojeve të standardeve në 
raportin e tij. 

Referimi si në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ashtu edhe në standardet 
kombëtare të auditimit është i përshtatshëm kur përmbushen kushtet e mëposhtme. 

Figura 17.7-1 

Referimi si në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ashtu edhe në standardet 
kombëtare të auditimit nuk është i përshtatshëm në rastet kur ekziston një konfl ikt midis 
kërkesave të SNA-ve dhe atyre që bëjnë pjesë në standardet kombëtare të auditimit, ç’ka 
do të rezultonte në:

Audituesi formon një opinion sipas standardeve kombëtare të ndryshëm nga ai sipas • 
standardeve të SNA-ve; dhe 

Lënien jashtë të informacionit shtesë, si p.sh. paragrafi  “Theksimi i Çështjes” që • 
kërkohet nga SNA-të, nuk lejohet nga standardet kombëtare.  

17.8   Raportet e Modifi kuara të Audituesit 

Referojuni Vëllimit 2, Kapitullit 23 të këtij Udhëzuesi, në të cilin trajtohen modifi kimet në 
raportin e audituesit.
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