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Parathënia

Kërkesa për Komente

1. Si të Përdorim Guidën

2. SNA-të 

Koncepte Bazë

3. Etika, SNA-të dhe Kontrolli i Cilësisë

4. Auditimi i Bazuar në Rrezik – Vështrim 

 i Përgjithshëm 

5. Kontrolli i Brendshëm – Qëllimi dhe 

 Elementët Përbërës (komponentët)

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

Numri i 
faqes

Referencat kryesore 
në SNA-tëVëllimi 1

SNKC 1, 200, 220

Të ndryshëm

315

315

320

240, 315

240, 300, 330, 500

350, 505, 520

540

550

560

570

240, 402, 501, 510, 
600, 610, 620, 720

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

700

5

6

8

13

21

21

34

54

80

87

99

109

120

142

151

160

167

177

211

224
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Parathënia

Kërkesë për Komente

1. Si të Përdorim Guidën

2. Hyrje në Rastet e Studimit

FAZA 1: Vlerësimi i Rrezikut

3. Vlerësimi i Rrezikut – Vështrim i Përgjithshëm 

Aktivitetet Paraprake

4. Pranimi i Angazhimit dhe Vazhdimësia

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 Kontrollin 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

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 e Ngarkuar me Qeverisjen

23. Modifi kimet e Raportit të Audituesit

24. Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe të Çështjeve të Tjera 

25. Informacioni Krahasues

Numri i 
faqes

Referencat kryesore 
në SNA-tëVëllimi 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

230, 500

580

-

220, 330, 450, 520, 540

260, 450

705

706

710

5

6

8

13

24

24

27

27

43

43

54

70

79

79

107

117

127

141

171

184

194

194

197

220

249

253

266

266

269

286

297

310

316
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Parathënie

Mirësevini në botimin e tretë të Udhëzuesit të Komitetit të PVM-ve të FNK “Guidë 
(Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e Entiteteve 
të Vogla e të Mesme (EVM)”.

Në këtë botim, ne kemi shfrytëzuar rastin për të përpunuar disa nga përmbajtjet teknike 
dhe për të bërë disa përmirësime të tjera të vogla në paraqitje. Megjithatë, duke qenë 
të ndërgjegjshëm, se shumë përdorues mund të jenë në procesin e përkthimit të kësaj 
Guide, ne jemi përpjekur që këto rishikime në këtë botim të jenë minimale.

E publikuar për herë të parë në vitin 2007 dhe e zhvilluar me Institutin Kanadez të 
Ekspertëve Kontabël (CICA), kjo Guidë ka për qëllim t’ju japë mundësi praktikuesve 
të profesionit për të zhvilluar një kuptim më të thellë të një auditimi të kryer në pajtim 
me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA), përmes shpjegimit dhe shembujve 
ilustrues. Ajo ofron një metodë praktike të auditimit “për mënyrën se si” profesionistët 
do ta përdorin kur ata ndërmarrin një auditim të EVM-ve, të bazuar në rrezik. Në fund të 
fundit, ajo duhet të ndihmojë praktikuesit e profesionit që të kryejnë auditime me cilësi 
të lartë, me kosto efektive, duke bërë të mundur që ata t’ju shërbejnë më së miri EVM-ve 
dhe në këtë mënyrë edhe interesit të gjerë publik. 

Guida jep udhëzime jo detyruese lidhur me zbatimin e SNA-ve. Ajo nuk duhet të 
konsiderohet si një zëvendësues i SNA-ve, por si një shtesë që synon t’i vijë në 
ndihmë praktikuesve për të kuptuar dhe për të zbatuar në mënyrë të vazhdueshme 
këto standarde në auditimin e EVM-ve. Guida 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. 

Në mënyrë që të ndihmojnë organizmat anëtare për të maksimizuar përdorimin si të 
kësaj Guide ashtu edhe të simotrës së saj “Guidës për Kontrollin e Cilësisë për Praktikat 
e Vogla dhe të Mesme”, Komiteti PVM-ve po zhvillon një udhëzues shoqërues, së 
bashku me materiale të tjera shtesë të hartuara për të mbështetur përdorimin e Guidës 
për qëllime edukimi dhe trajnimi. Udhëzuesi shoqërues do të përfshijë sugjerime se si 
organizmat anëtare të IFAC dhe fi rmat mund të bëjnë më të mirën për përdorimin e 
Guidës në përshtatje me nevojat në juridiksionet e tyre.

Së fundi, ne mirëpresim që për hollësi të mëtejshme, lexuesit të vizitojnë zonën e faqes 
së internetit të EVM-ve në adresën e IFAC - www.ifac.org/SMP, ku jepen informacione 
për punën e Komitetit të SMP-ve të IFAC-ut dhe për të patur akses në një koleksion të 
gjerë të botimeve dhe burimeve të tjera pa pagesë. 

Sylvie Voghel
Kryetare, Komiteti i PVM të IFAC
Nëntor 2011
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Kërkesë për Komente

Ky është botimi i tretë i Guidës. Ndërsa ne e konsiderojmë këtë Guidë të dobishme dhe 
të një cilësie të lartë, përsëri ajo mund të përmirësohet më tej. Ne jemi të angazhuar 
për përditësimin e saj në baza të rregullta në mënyrë që të sigurohemi se ajo refl ekton 
standardet aktuale dhe është sa të jetë e mundur e dobishme.

Ne mirëpresim komentet nga organizmat kombëtare të hartimit të standardeve, 
organizmat anëtare të IFAC, praktikantët e profesionit, dhe të tjerë. Në veçanti, ne 
mirëpresim pikëpamjet mbi çështjet e mëposhtme.

1. Si do ta përdorni Guidën? Për shembull, a do ta përdorni atë si një bazë për trajnim 
dhe / ose si një udhëzues referimi praktik, ose në ndonjë mënyrë tjetër?

2. A e konsideroni Guidën të përshtatur sa duhet për auditimin e EVM-ve?

3. A është e lehtë të lundrohet në materialet e Guidës? Nëse jo, a mund të na sugjeroni 
se si mund të përmirësohet lundrimi?

4. Në çfarë mënyrash të tjera ju mendoni se kjo Guidë mund të bëhet më e dobishme?

5. A jeni në dijeni të produkteve të tilla derivative – siç janë materialet e trajnimit, 
formularët, listat kontrolluese, dhe programet - që janë zhvilluar në bazë të Guidës? 
Nëse po, ju lutem na jepni detaje.

Ju lutemi komentet tuaja t’i paraqitni tek Paul Thompson, Zëvendës drejtor në:

Email : paulthompson@ifac.org
Fax : +1 212-286-9570
Mail : Komiteti i Praktikave të Vogla dhe të Mesme
Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve
545 Fifth Avenue, Kati 14
New York, NY 10017, SHBA
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Deklarim i shmangies së përgjegjësisë 

Kjo Guidë ka për qëllim të ndihmojë profesionistët për zbatimin e Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-ve) në auditimin e entiteteve të vogla e të 
mesme, por në vetvete nuk synon të jetë një zëvendësues i SNA-ve. Për më 
teper, një profesionist mund ta përdorë këtë Guidë në dritën e gjykimit të tij/saj 
profesional dhe të fakteve e rrethanave të çdo auditimi të veçantë. IFAC nuk merr 
asnjë përgjegjësi ose detyrim që mund të ndodhë, drejtpërdrejtë ose indirekt, si 
rrjedhojë e përdorimit dhe zbatimit të kësaj Guide
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1. Si të përdorim Udhëzuesin

Qëllimi i kësaj Guide është të japë udhëzime praktike për praktikuesit që kryejnë 
angazhime auditimi për entitetet e vogla dhe të mesme (EVM-të). 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) të cilat janë përfshirë në Manualin e 
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 burimeve të IFAC www.ifac.org/auditing-assurance/publications. 
SNA 200.19 citon që audituesi duhet të njohë të gjithë tekstin e një SNA-je, 
përfshirë zbatimin e tij dhe materialet e tjera shpjeguese, për të kuptuar objektivat e 
tij dhe për ta zbatuar atë 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.

• Përdorimit të gjykimit profesional

 Për të zbatuar SNA-të në mënyrë efektive kërkohet të përdoret gjykimi profesional, 
bazuar në faktet dhe rrethanat e veçanta të përfshira në fi rmë dhe çdo angazhim të 
veçantë.

Ndërsa pritet që praktikat e vogla dhe të mesme (PVM-të) të jenë një grup përdorues i 
konsiderueshëm, kjo Guidë ka si synim që të ndihmojë të gjithë praktikuesit për zbatimin 
e SNA-ve gjatë auditimit të EVM-ve.

Kjo Guidë 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 stafi n (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 sesionet e trajnimit, si dhe për studim individual dhe diskutime; dhe

• Për të ndihmuar që të jepet siguri se stafi  përdor një metodë të përshtatshme për 
planifi kimin dhe kryerjen e auditimit.

Kjo Guidë shpesh i referohet një grupi auditimi, që nënkupton përfshirjen në kryerjen 
e angazhimit të auditimit të më shumë se një audituesi. Megjithatë, të njëjtat parime të 
përgjithshme zbatohen gjithashtu, në angazhimet e auditimit të kryera nga një person i 
vetëm (praktikuesi).
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1.1  Riprodhimi, Përkthimi, dhe Përshtatja e Guidës
IFAC inkurajon dhe lehtëson riprodhimin, përkthimin, dhe përshtatjen e publikimeve të 
tij. Palët e interesuara për riprodhimin, përkthimin, ose përshtatjen e kësaj Guide duhet 
të kontaktojnë me permissions@ifac.org.

1.2 Përmbatja dhe Organizimi
Në vend të përmbledhjes së çdo SNA-je, kjo Guidë është organizur në dy vëllime si në vijim:

• Vëllimi 1 – Koncepte Bazë

• Vëllim 2 – Udhëzime Praktike

Ky është Vëllimi 2 i Udhëzuesit, i cili fokusohet 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 
reagimin ndaj rrezikut, vlerësimin e evidencës së auditimit të marrë, dhe formimin e një 
opinioni të përshtatshëm auditimi.

Përmbledhje e Mënyrës së Organizimit 

Çdo kapitull në të dy vëllimet e kësaj Guide është organizuar sipas formatit të 
mëposhtëm:

• Titulli i Kapitullit

• Grafi ku i Procesit të Auditimit – Ekstrakt

 Shumë nga kapitujt përmbajnë një ekstrakt nga procesi i auditimit (kur është e 
përshtatshme) për të nënvizuar aktivitete të veçanta të trajtuara në kapitull.

• Përmbajtja e Kapitullit

 Këtu nënvizohet përmbajtja dhe qëllimi i kapitullit.

• SNA-të përkatëse

 Shumë nga kapitujt në këtë Guidë fi llojnë me disa tekste të nxjerra nga SNA-të 
që kanë të bëjnë me përmbajtjen e kapitullit. Këto tekste të SNA-ve përmbajnë 
kërkesat përkatëse dhe, në disa raste, objektivat (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 tu zbatuar. Përfshirja e këtyre teksteve 
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. Tekstet e SNA-ve në Guidë janë bazuar vetëm në gjykimin e autorëve 
lidhur me atë çfarë konsiderohet e përshtatshme për përmbajtjen e çdo kapitulli 
të veçantë. Për shembull, kërkesat e SNA 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 jep:

 - Ekstrakte (tekste të nxjerra) nga SNA-të e zbatueshëm; dhe

 - Një përmbledhje të asaj çfarë trajtohet në kapitull.

 Vështrimi i përgjithshëm pasohet nga një trajtim më i detajuar i çështjes në fjalë, 
dhe nga një udhëzim hap pas hapi lidhur me faktin se si mund të zbatohet një SNA. 
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Këtu përfshihen gjithashtu, disa referime ndaj SNA-ve të zbatueshme. Ndërsa 
Guida 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 konsideruar
 Në të gjithë Guidën janë përfshirë një numër Çështjesh për tu patur parasysh. 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. 

• Raste Studimi ilustruese
 Për të treguar se si zbatohen SNA-të në praktikë, Vëllimi 2 i Guidës 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. Për detaje në lidhje me rastet e studimit, ju lutem referojuni Vëllimit 2, 
Kapitulli 2 të kësaj Guide. 

Rastet studimore dhe dokumentacioni janë paraqitur thjesht për qëllime ilustruese. 
Dokumentacioni i paraqitur është një ekstrakt i vogël nga një dosje auditimi tipike 
dhe ai nënvizon vetëm një mënyrë të mundshme për të qënë në pajtim me kërkesat 
e SNA-ve. Të dhënat, analizat, dhe komentimi i bërë përfaqësojnë vetëm disa nga 
rrethanat dhe konsideratat 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 Dephta Furniture. 
Kjo është një fabrikë lokale e zotëruar nga një familje, e cila merret me prodhimin 
e mobiljeve dhe ka 10 punëtorë me kohë të plotë. Entiteti ka një strukturë 
organizative të thjeshtë, pak nivele drejtuese dhe një mënyrë të drejtpërdrejtë të 
përpunimit të transaksioneve. Funksioni i kontabilitetit të entitetit përdor një paketë 
programi standard (off the-shelf). 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

Kjo Guidë mund të lexohet së bashku me Guidën e Kontrollit të Cilësisë për Praktikat e 
Vogla dhe të Mesme. Ajo 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
Guida përdor shumë nga termat siç ato përcaktohen në Kodin e BSNEPK, Fjalorin e 
Termave, dhe SNA-të (siç janë në përmbajtjen e 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 partnerët ashtu edhe stafi  duhet të jenë në dijeni të këtyre 
termave.
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Guida përdor gjithashtu termat në vijim:

Kontrollet Anti-Mashtrim

Këto janë kontrolle të hartuara nga drejtimi për të parandaluar ose zbuluar mashtrimet. 
Në lidhje me anashkalimin 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 tu fshehur. Shembuj tipikë janë:

• Politikat dhe procedurat që nënkuptojnë përgjegjësi shtesë, si për shembull aprovim 
me fi rmë për regjistrimet kontabël;

• Kontrolle më të forta për hyrjet në të dhëna dhe transaksione të ndjeshme;

• Alarmet pa zhurmë;

• Raportet për pasaktësi dhe përjashtime;

• Gjurmët e auditimit;

• Plane rezervë 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 jetese 
jashtë mase luksoze); dhe

• Mekanizma për raportimin e mashtrimeve të mundshëm 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 infl uencë të përhapur dhe 
të rëndësishme mbi të gjithë kontrollet e tjerë të brendshëm. Si të tilla, 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, punësimin dhe aftësinë e stafi t të 
punësuar, anti-mashtrimin dhe raportimin 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 qeverisje, ose një pronar 
menaxher (drejtues).

Personat e 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 menaxher (drejtues).
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Pronari Menaxher (Drejtues)

Ky term i referohet zotëruesit të një entiteti që përfshihet çdo ditë në drejtimin e 
entitetit. Në shumicën e rasteve, pronari menaxher 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 
të stafi t profesional. Karakteristikat e EVM-ve variojnë nga një juridiksion në një tjetër.

1.4 Shkurtesat e Përdorura në Guidë

AR Accounts receivable - LLA Llogaritë e arkëtueshme

Pohimet C=Completeness - P=Plotësia

(të kombinuara) E=Existence - E=Ekzistenca

 A=Accuracy and cutoff- S=Saktësia dhe ndarja e periudhave

 V=Valuation - V=Vlerësimi

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

CU Currency units - NJM Njësitë e monedhave

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 elementet përbërës të kontrollit të brendshëm janë si vijojnë:

 CA Control activities  - AK  Aktivitetet e kontrollit

 CE Control enviorenment  - MK  Mjedisi i kontrollit

 IS Information systems  - SI  Sistemet e informacionit

 MO Monitoring   - MK  Mbikqyrja

 RA Risk assessment  - VR  Vlerësimi i rrezikut

IESBA Code IESBA Code of Ethics for Professional Accountants - Kodi i BSNEK 
Kodi i Etikës për Kontabilistët Profesionistë i BSNEK

IFAC International Federation of Accountants - FNK Federata 
Ndërkombëtare e Kontabilistëve

IFRS International Financial Reporting Standards - SNRF Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar

ISAs International Standards on Auditing - SNA Standardet Ndërkombëtare 
të Auditimit
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ISAEs International Standards on Assurance Engagements - SNAS 
Standardet Ndërkombëtare të Angazhimeve të Sigurisë

IAPSs International Auditing Practice Statements - DNPA Deklaratat 
Ndërkombëtare të Praktikave të Auditimit

ISQCs International Standards on Quality Control - SNKC Standardet 
Ndërkombëtare të Kontrollit të Cilësisë

ISREs International Standards on Review Engagements - SNAR Standardet 
Ndërkombëtare të Angazhimeve të Rishikimit 

ISRSs International Standards on Related Services - SNSHL 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 
të ngarkuar me qeverisjen

WP Work papers, working papers - FP Fletët e punës 
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2. Hyrje në rastet studimore

Për të ilustruar mënyrën se si mund të dokumentohen në praktikë aspektet e ndryshme 
të procesit të auditimit, janë zhvilluar dy raste studimore që bazohen në një entitet 
fi ktiv të madhësisë së mesme dhe një entitet fi ktiv që është shumë i vogël. Skenari i parë 
(Rasti studimor A) është një kompani mobiljesh e quajtur Dephta Furniture Inc., e cila ka 
punësuar 15 punonjës. Skenari i dytë (Rasti studimor B) është Kumar & Co. një entitet i 
vogël me dy persona. Kumar & Co. kryesisht furnizon mallra për Dephta Furniture Inc. 
Të dyja organizatat kanë vendosur të zbatojnë kuadrin e raportimit sipas SNRF-ve.

Lexuesve ju kujtojmë se këto raste studimore kanë vetëm qëllime 
ilustruese. Dokumentacioni i dhënë është një ekstrakt i vogël nga një 
dosje auditimi tipike dhe ai ilustron vetëm një mënyrë të mundshme 
të pajtueshmërisë me kërkesat e SNA-ve. Të dhënat, analizat dhe 
komentet paraqesin vetëm disa nga rrethanat dhe konsideratat që 
duhet t’i trajtojë audituesi në një auditim të veçantë. Si gjithmonë, 
audituesi duhet të ushtrojë gjykimin profesional.

 

Rasti Studimor A- Dephta Furniture, Inc.

Pak Histori

Dephta Furniture Inc., është një kompani prodhimi mobiljesh me pronësi familjare. Ajo 
prodhon lloje të ndryshme të mobiljeve shtëpiake prej druri, qoftë të gatshme në seri, 
ashtu dhe të prodhuara me porosi. Dephta ka një reputacion të shkëlqyer për prodhimin 
e produkteve të cilësisë së lartë. 

Kompania ka tre linja kryesore prodhimi: dhoma gjumi, dhoma ndënjeje, dhe tavolina 
të të gjitha llojeve. Pjesët standarde të mobiljeve gjithashtu, mund të modifi kohen për 
t’ju përshtatur nevojave specifi ke të konsumatorëve. Për të shfrytëzuar mundësitë e 
mëdha të internetit, kompania ka hapur kohët e fundit një faqe në web ku njerëzit mund 
të blejnë mobilje në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të paguajnë me kartë krediti. Gjatë 
periudhës së kaluar, kompania ka dërguar urdhër porositë deri në 900 kilometra larg. 

Ambjentet e prodhimit shtrihen në 4 dynym tokë që ndodhet ngjitur me shtëpinë e 
Suraj Dephtas. Një pjesë e anës perëndimore të shtëpisë së Surajve përdoret si dyqan 
i Dephta Furniture Inc. Vendimet kryesore shpesh merren rreth tavolinës në dhomën 
e ndenjes (e cila është tavolina e parë që Suraj dhe babai i tij prodhuan bashkë). Atij i 



15

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

pëlqen simbolizmi i ngrënies së vaktit në një produkt që i jep familjes së tij të ardhura për 
të blerë ushqim.

Prirjet e sektorit të ekonomisë

Deri kohët e fundit, Dephta ka pasur një rritje të shpejtë. Megjithatë, industria e 
mobiljeve është duke përjetuar kohë të vështira për shkak të:

• Një ekonomie në rënie si rrjedhojë e një recesioni mbarëbotëror;

• Klientëve potencialë që kufi zojnë shpenzimet e tyre për mallra të shumëllojshme, 
duke përfshirë mobiljet;

• Konkurrencës;

• Presionit për të ulur çmimet në mënyrë që të tërheqin klientët;

• Prodhuesve të pjesëve të ndryshme të mobiljeve që falimentojnë, duke shkaktuar 
kështu vonesë në prodhim.

Qeverisja

Kompania u krijua në vitin 1952 nga babai i Surajit, Jeewan Dephta. Jeewan në fi llim 
prodhonte boshte druri dhe kangjella me një torno në një punishte të vogël pranë 
shtëpisë së familjes.

Kompania nuk ka një strukturë formale qeverisje. Jeewan dhe Suraj përgatisin një plan 
biznesi në çdo periudhë, dhe pastaj takohen një herë në muaj me një biznesmen të 
suksesshëm lokal, Ravi Jain, për të kontrolluar përparimin e tyre në krahasim me planin. 
Ata gjithashtu, paguajnë Ravin që ai të komentojë mbi realizueshmërinë e ëndrrave dhe 
ideve të tyre të reja për biznesin, për të shqyrtuar rezultatet operative, dhe për të dhënë 
këshilla se si të trajtojnë ndonjë problem specifi k që mund të ketë lindur.

Vajza e Ravit, Parvin (një avokate), zakonisht shoqëron babain e saj në takimet me Surajin 
dhe Jeewanin. Parvin ofron disa këshilla ligjore, por pasioni i saj i vërtetë është marketingu 
dhe promovimi. Ishte ideja e Parvinit që Dephta Furniture të zgjerojë kufi jtë e saj dhe të 
fi llojë të shesë produkte në internet. Ajo gjithashtu, i nxiti për zgjerim të shoqërisë jashtë 
rajonit të tyre lokal dhe madje edhe në vendet fqinjë. Ndoshta duke patur akses në tregjet 
e tjera, nivelet e shitjes mund të ruhen pavarësisht rënies ekonomike aktuale.

Personeli 

Dephta Furniture Inc. ka një staf me kohë të plotë prej 15 personash. Gjashtë nga 
këta punonjës në një farë mënyre janë të afërm të familjes. Shumica e pjestarëve të 
familjes punojnë në fushën e prodhimit, (sipas nevojës) përveç roleve të përshkruara më 
poshtë. Gjatë periudhave të ngarkuara, mund të punësohen dy deri në katër punonjës 
të përkohshëm. Disa nga punonjësit e përkohshëm kthehen rregullisht por për shkak të 
mungesës së sigurisë së punës qarkullimi i tyre është shumë i lartë.
Si drejtor menaxhues, Suraj Dephta mbikëqyr të gjitha aspektet e biznesit. Arjan Singh 
është përgjegjës i shitjeve dhe ai ndihmohet për shitjet nga dy të punësuar me kohë 
të plotë. Dameer, vëllai i Surajit, kujdeset për prodhimin, që përfshin porositjen e 
materialeve bazë dhe menaxhimin e inventarit. Për shkak se hapësira e objektit të punës 
është e kufi zuar, Suraj dhe Dameer nuk janë shumë larg nga procesi i prodhimit dhe ata 
ndajnë së bashku detyrën e mbikëqyrjes së punonjësve.
Jawad Kassab (një kushëri i Surajit) është përgjegjës i funksionit të fi nancës dhe 
tekonologjisë së informacionit (TI), dhe ka dy pjestarë të tjerë të stafi t në grupin e tij.
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Struktura Organizative e
Dephta Furniture Inc.

Suraj Dephta
Drejtori

Menaxherial

Arjan Singh
Shitjet

Stafi  i 
Shitjeve

Jawad Kassab
Financë & TI

Dameer Dephta
Prodhimi

Stafi  i 
Prodhimit

Pronësia

Jeewan është aksioneri kryesor me 50% interes pjesëmarrës në kompani. Ai po planifi kon 
t’i transferojë aksionet Surajit, djalit të tij, për aq kohë sa Suraj vazhdon të menaxhojë 
kompaninë me kohë të plotë dhe si rezultat i kësaj kompania mbetet fi timprurëse.

Suraj dhe motra e tij, Kalyani, kanë secili nga 15% të aksioneve të shoqërisë.

20%-shi i mbetur është në pronësi të një miku të familjes, Vinjay Sharma. Vinjay është një 
investitor i pasur që ka siguruar shumë nga kapitali i nevojshëm për rritjen e kompanisë.

Pronësia e Dephta Furniture, Inc.
Vinjay 
20%

Suraj 
15%

Kalyani 
15 %

Jeewan 50%

Kalyani është një këngëtare e njohur e cila udhëton shpesh. Ajo nuk është e përfshirë 
në operacionet e kompanisë dhe mbështetet tërësisht tek babai dhe vëllai i saj për t’u 
kujdesur për interesat e saj.

Në qershor të çdo periudhe, Jeewan organizon një mbledhje biznesi më formale. 
Aksionerët takohen në mëngjes (kryesisht për të rishikuar pasqyrat fi nanciare) dhe më 
vonë pasdite, bëhet një mbrëmje për të gjithë stafi n. Suraj përdor këtë rast për t’i treguar 
stafi t se sa mirë po ecën biznesi dhe se cilat janë planet për të ardhmen.
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Operacionet

Kompania ka nisur me prodhimin e karrigeve, tavolinave, dhe boshteve për parmakë 
dhe kangjella, dhe më pas është zgjeruar dhe ka nisur të prodhojë mobilje të thjeshta 
shtëpiake të tilla si komo, garderoba, dhe kabinete. Dephta Furniture është rritur në 
mënyrë të konsiderueshme përmes strategjive të tilla si:

•  Ofrimi i produkteve cilësore me çmime të drejta për konsumatorët vendas;

• Pranimi i porosive të mëdha për mobilje nga shitësit kombëtarë me pakicë. Këto porosi 
të mëdha vijnë me një afat të përcaktuar dërgimi (ka penalitete të mëdha për dorëzimin 
me vonesë) dhe kufi jtë e fi timit janë më të vogla se ato të mobiljeve me porosi;

• Të qënurit kompania e parë në rajon që shet (produkte të kufi zuara) në internet, dhe

• Prodhimi i pjesëve të tilla, siç janë listelat dhe këmbët për tavolina të rrumbullakëta 
për prodhues të tjerë lokalë të mobiljeve. Kjo ka bërë të mundur që kompania të 
blejë makina dhe pajisje të specializuara të shtrenjta, të cilat nuk mund të ofrohen 
nga kompanitë e tjera.

Dephta gjithashtu, shet mbetje të mobiljeve dhe të lëndës së parë (pjesë të hequra për 
shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë) në mjediset e fabrikës vetëm me para në dorë.

Gjithashtu, po konsiderohet edhe eksporti i mobiljeve në vendet fqinje. Suraj pranon se 
kjo do të thotë që do të ketë kosto më të lartë transporti, që ka të bëjë me doganat, me 
rrezikun e këmbimit valutor, dhe me mundësinë e dëmtimit të mallrave gjatë transportit. 
Edhe pse të shesësh në vendet fqinje do të thotë kosto më të larta, ky është një çmim 
i vogël që duhet paguar për të patur akses tek klientët potencialë të rinj. Gjithashtu, 
Parvin njeh shumë njerëz në pushtetin lokal dhe mendon se kjo mund ta ndihmojë për të 
lehtësuar punën shtesë që duhet për përgatitjen e dokumentacionit.

Shitjet

Ndarja e shitjeve është afërsisht e tillë:
• Mobiljet standarde (nga katalogu) nga shitjet që negociohen 
 nga personi në dyqan:      40%
• Shitjet tek tregtarët e mobiljeve me pakicë:    30%
• Mobilje të prodhuara me porosi për konsumatorin:   15%
• Shitjet në internet       12%
• Shitjet e mbetjeve (skrapit) nga fabrika:     3%

Detajimi i shitjeve

Skrapi 
3%

Eksporti 
15%

Interneti 
12%

Shitësit me 
pakicë 30%

Dyqanet 
40%
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Arjan Singh është një tregtar shumë i mirë. Ai është shumë këmbëngulës kur negocion 
me klientët dhe zakonisht arrin të shesë produktet, megjithëse kufi ri i fi timeve mund 
të jetë i vogël. Pavarësisht nga rënia ekonomike, kohët e fundit ai ka blerë një shtëpi të 
bukur për të dhe familjen e tij, me pamje nga lugina.

• Shënime mbi sistemin e shitjes
– Kontratat e shitjes përgatiten për tregtarët me pakicë dhe për porositë e veçanta. 

Një depozitë prej 15% të porosisë është e nevojshme për çdo porosi të veçantë, 
të cilat pastaj regjistrohen si të ardhura nga shitjet kur merren. Dy tregtarë me 
pakicë të mëdhenj kërkojnë që Dephta të ketë në gatishmëri inventarin e 30 ditëve 
të fundit në mënyrë të tillë që porositë të transportohen sa më shpejt në dyqane, 
kur ato nevojiten. Këto kontrata kanë gjithashtu kushtin që inventari të kthehet 
tek Dephta nëse nuk shitet brenda një periudhe kohore të specifi kuar.

– Urdhërat e shitjeve plotësohen me dorë në momentin e shitjes, me përjashtim 
të atyre për mobiljet e shitura drejtpërdrejt nga dyqani ose të elementëve të 
tjerë me para në dorë. Të gjithë urdhërat mbi 500€, ose kur çmimi i shitjes 
është poshtë çmimit minimal të shitjes, duhet të aprovohen nga Arjani. Faturat 
përgatiten kur artikujt ngarkohen dhe dërgohen tek klienti.

– Për të gjitha shitjet jashtë dyqanit, faturat përgatiten në momentin e shitjes dhe 
regjistrohen në sistemin kontabël, i cili në mënyrë automatike numërton çdo 
transaksion shitje dhe jep bazuar në kërkesë një dokument dëftesë.

– Një përmbledhje e shitjeve ditore në internet shkarkohet nga faqja e internetit. 
Detajet e artikujve të urdhëruar përgatiten dhe i jepen departamentit të prodhimit. 
Në të njëjtën kohë përgatitet një faturë dhe ajo regjistrohet në të ardhura, pasi 
artikulli është paguar përmes kartës së kreditit të klientit. Faturat me shëninimin 
“paguar plotësisht” shoqërojnë të gjithë urdhërat e internetit që janë nisur.

– Arjani rrallë kryen kontrolle për kreditimin nga klientët. Ai njeh shumicën e 
tyre. Në të kaluarën, klientët paguanin me para menjëherë sapo merrnin mallin, 
aktualisht, përdoret kredia për të përmbushur kushtet që vendosin konkurrentët 
e Dephta Furniture. Si rezultat i kësaj, Dephta Furniture kërkon një linjë kreditimi 
nga banka. Për çdo periudhë, vërehet një rritje në numrin e borxheve të këqija.

– Në fund të çdo muaji, Suraj rishikon listën e shitjeve dhe të llogarive të 
arkëtueshme. Ai siguron se nuk ka gabime të dukshme, dhe personalisht 
komunikon me çdo klient, kur llogaria e klientit është mbi 90 ditë e papaguar.

– Çdo anëtar i stafi t të shitjeve (duke përfshirë Arjanin) merr një komision prej 
15% për çdo shitje, përveç një page bazë minimale. Për të motivuar personelin 
e shitjes, paga e tyre bazë është shumë më poshtë se pagat e shumicës së 
punonjësve të tjerë. Sistemi kompjuterik gjurmon shitjet e bëra nga çdo shitës. 
Jawad printon një raport çdo muaj dhe përgatit një listë të komisioneve që do 
të paguhen në listën e pagave të javës të ardhshme. Suraj ose Dameer shqyrton 
listën e komisioneve dhe të shitjeve për të siguruar që personeli është paguar 
me shumën e saktë. Arjani merr shumicën e komisionit të shitjes.

Teknologjia e Informacionit

Sistemi konsiston në gjashtë kompjutera personalë (PC) dhe një server që përdoret 
për të hostuar faqen e internetit. Sistemi i brendshëm përdoret kryesisht për e-mailet, 
marrjen e porosive dhe kontabilitetin.
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Kompania i bën kopje (back-up) javore sistemit kontabël në një pajisje (hard drive) të 
jashtme që mbahet në një vend të sigurtë pranë dhomës së kompjuterave. Gjatë dy 
periudhave të fundit janë shtuar mbrojtja fi rewall dhe ajo me fjalëkalim. Në periudhën e 
fundit nga zyra u vodhën dy kompjutera. Aksesi në zyra tani është i siguruar më mirë dhe 
kompjuterat janë lidhur me zinxhir me tavolinat dhe serveri është i mbyllur në një zyrë të 
veçantë dhe të freskuar.

Shitjet në internet menaxhohen nga Jawad. Kompania ka një marrëveshje me bankën 
për të përpunuar kartat e kredisë përpara se ndonjë urdhër të aprovohet për ngarkesë 
dhe banka paguhet me 7% për çdo urdhër të përpunuar. Programet aplikative të 
shitjeve përmes internetit japin detajet për çdo shitje, duke përfshirë emrin e klientit, 
adresën dhe artikujt e porositur. Transaksionet në internet shkarkohen çdo ditë nga 
faqa e internetit dhe mbi këtë bazë përgatiten urdhërat e shitjes të cilat i përcillen 
departamentit të prodhimit.

Burimet Njerëzore dhe Listëpagesat 

Të gjitha vendimet e punësimit merren nga Dameer dhe Suraj. Ashtu si i ati i tij, Suraj është 
i angazhuar për punësimin e njerëzve kompetentë dhe pret besnikëri nga punonjësit e tij. 

Punonjësit paguhen me para në dorë në fi llim të çdo jave. Njëri nga punonjësit e Jawad-ës, 
Karla Winston, është përgjegjës për listëpagesat. Ajo ka një listë të të punësuarve dhe 
llogarit listëpagesën dhe zbritjet bazuar në përmbledhjet kohore të kartave që Dameeri i 
jep asaj. Suraj rishikon listëpagesën çdo të hënë në mëngjes përpara se të instruktojë Karlën 
për të përgatitur zarfat me para për punonjësit. Të gjithë të punësuarit nënshkruajnë një 
listë kur ata marrin zarfi n e tyre. Kompania nuk mban regjistër zyrtar për punonjësit.

Blerja dhe Prodhimi 

Dameer është përgjegjës për blerjen dhe prodhimin. Për arsye se sistemi i inventarit 
nuk është shumë i sofi stikuar, ai ka tendencë të mbi porositë disa artikuj, të cilët shpesh 
rezultojnë në inventarin që depozitohet dhe mbulohet me pluhur në depo. Kjo është 
konsideruar më e mirë se nën-porositë, të cilat rezultojnë në vonesa në prodhim.

• Shënime mbi funksionin e blerjes 
- Për shumat mbi 5,000 € duhet të merren të paktën dy oferta (kuota) përpara se të 

aprovohen blerjet. Përjashtim bën druri i furnizuar nga kombinati lokal i drurit, me 
të cilin Dephta ka negociuar një kontratë furnizimi ekskluzive pesë-vjeçare. 

- Kompania përgatit urdhërat e blerjes për të gjithë inventarin apo blerjet kapitale 
mbi 1,000 €. 

- Dameer miraton të gjithë shitësit e rinj dhe i jep Jawad detajet e tyre dhe ky i 
fundit i vendos shitësit në sistem dhe fut detajet e faturave të marra.

Kontabiliteti dhe Financa

Jawad ka studiuar kontabilitet në universitet dhe ka njohuri për çështjet e kontabilitetit 
dhe fi nancës. Kur ai u bashkua me Dephtan dy vjet më parë, ai shpejt vuri në përdorim 
“Sound Accounting” – një paketë software nga Onion Corp. që mundëson integrimin 
e llogarive të pagueshme, llogarive të arkëtueshme, dhe modulet për aktivet afatgjata 
materiale. 
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• Shënime për funksionin e kontabilitetit dhe fi nancës:
- Aktualisht, kompania nuk ka një sistem të inventarit të përhershëm. Inventari 

është numëruar dy herë gjatë një periudhe, një herë në fund të periudhës dhe 
një herë në mes të periudhës. Kjo siguron që marzhet e fi timit mbi shitjet mund 
të llogariten me saktësi të paktën dy herë në vit.

- Jawad ka qënë i frustruar nga mungesa e kontrolleve mbi inventarin. Ai i ka 
sugjeruar Surajt që inventari të numërohet të paktën katër herë në periudhë 
për të siguruar që kufi jtë janë shqyrtuar gjatë gjithë periudhës. Suraj kishte 
anashkaluar rekomandimin e tij, duke deklaruar se numërimi i inventarit kaq 
shpesh do të ishte shumë shqetësues dhe kjo mund të shkaktonte që kompania 
të mos kapte afatet. 

- Edhe pse Dephta ka qenë fi timprurëse, marzhet bruto nuk kanë patur 
koherencë. Jawad nuk ka një shpjegim pse kostot e inventarit nuk janë gjurmuar 
sipas linjave të produkteve.

- Surajt nuk i pelqen dhe mërzitet kur vjen koha që ai të paguajë tatimin mbi të 
ardhurat, dhe shpesh i bën presion Jawadit për të siguruar që përllogaritjet të 
jenë “më shumë se të mjaftueshme”.

Shënim: Pasqyra e mëposhtme e të ardhurave dhe bilanci janë përgatitur nga drejtimi. 
Këtu nuk janë përfshirë shënimet e pasqyrave fi nanciare dhe nuk është përfshirë as 
pasqyra e fl ukseve të parasë.

Shtojca A 

Dephta Furniture, Inc.
Pasqyra e të ardhurave
(në njësi Monedhe (€))

          Për vitin që mbyllet me 31 Dhjetor

    20X2  20X1  20X0

   

Shitjet    1,437,317 1,034,322 857,400

Kosto e mallrave të shitura 1,879,933    689,732 528,653

  Fitimi bruto 1,557,384    344,590 328,747

Kostot e shpërndarjes      64,657      41,351   39,450

Shpenzimet administrative    323,283    206,754 197,248

Kostot Financiare       19,471      19,279   15,829

Amortizimi       23,499      21,054   10,343

      430,910    288,438 262,870

 Fitimi para tatimit    126,474      56,152   65,877

Tatimi mbi fi timin       31,619      14,038   16,469

  Fitimi neto     94,855      42,114   49,408
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Shtojca B 
Dephta Furniture, Inc. 
Bilanci 
(në njësi Monedhe (€))

                      Për datën 31 Dhjetor
               20X2   20X1         20X0
AKTIVET   

Aktivet afatshkurtra   
Para dhe ekuivalente të parasë   22,246   32,522   22,947

LLogari të arkëtueshme tregtare dhe të tjera 177,203 110,517   82,216

Inventarë 156,468 110,806   69,707

Parapagime dhe të tjera   12,789   10,876   23,877 

 368,706 264,721 198,747

Aktivet afatgjata   

Toka, ndërtesa makineri dhe paisje 195,821 175,450 103,430

 564,527 440,171 302,177

   

KAPITALI DHE DETYRIMET   

Detyrimet afatshkurtra   

Borxhe bankare 123,016 107,549   55,876

Llogari të pagueshme tregtare dhe të tjera 113,641 107,188   50,549

Detyrime tatimore të pagueshme   31,618   14,038   16,470

Pjesa afatshkurtër e huave që mbartin interesa   10,000   10,000   10,000

 278,275 238,775 132,895

Detyrimet afatgjata   
Huatë që mbartin interesa   70,000   80,000   90,000

   

Kapitali dhe rezervat   
Kapitali i nënshkruar   18,643   18,643   18,643

Fitimi i akumuluar 197,609 102,753   60,639

 564,527 440,171 302,177
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Rasti studimor B - Kumar & Co.

Pak Histori

Kumar & Co. e ka fi lluar aktivitetin në vitin 1990 nga Rajesh (Raj Kumar). Ajo është një 
kompani e inkorporuar, por përbëhet nga dy anëtarë të personelit që merren me prodhimin, 
Rajesh si pronar - menaxher dhe një asistent me kohë të pjesshme për kontabilitetin.

Si një djalë i ri, Raji mësoi për tregtinë e prodhimeve prej druri nga babai i tij, Sanjay. Kur 
Sanjay e mori për herë të parë Rajin nën ombrellën e tij, ai pa se Raji gjithashtu, kishte 
një talent të natyrshëm për përpunimin e drurit dhe kjo e bëri atë krenar.

Pas vdekjes së babait në vitin 1976, Raji vendosi të investojë kursimet e tij të vogla për 
hapjen e dyqanit të tij të mobiljeve, të cilin e emërtoi Kumar & Co.

Propozimi i biznesit

Biznesi i Rajit fi llimisht u përqendrua në prodhimin e mobiljeve shtëpiake prej druri të 
madhësisë së vogël. Megjithatë, menjëherë pas nisjes së biznesit, kushëriri i tij Suraj (i 
Dephta Mobilje) ju afrua atij me një propozim biznesi. Suraj kërkoi që Raji t’i kushtojë 
kohën dhe vëmendjen më të madhe për të krijuar boshte dhe këmbë tavoline për 
mobiljet që prodhonte fabrika Dephta. Çmimi që Dephta ishte e gatshme t’i paguante atij 
për produktet, i jepte mundësinë për të siguruar një fi tim më të madh se marzhi i fi timit 
prej punës së tij artizanale. Raji e pranoi këtë propozim.

Për të inkurajuar Rajin që të përqëndronte biznesin e tij në shërbim të nevojave të 
Dephtas, Dephta bleu një pjesë prej 15 % të pronësisë së Kumar-it. Kjo e ndihmoi 
Kumar-in për të blerë paisje të reja dhe mjete për të përmirësuar efi kasitetin e 
prodhimit.

Prirjet e Sektorit të Ekonomisë

Industria e mobiljeve aktualisht po përballet me një ekonomi të vështirë. Kumar & Co. 
ka përjetuar rritje të shëndetshme dhe të qëndrueshme, por në qoftë se kërkesa për 
produkte nga Dephta pëson rënie, kjo do të bëjë që të goditen edhe shitjet e Kumar-it. 
Raj ende merr disa porosi për mobilje me porosi, por Dephta përbën afërshit 90% të 
biznesit të tij. 

Prodhimi

Kumar & Co. është një kompani e menaxhuar nga pronari, ku Raj zotëron 85 % të 
kapitalit. Përveç Rajit ajo ka dy anëtarë të personelit të prodhimit të punësuar me kohë 
të plotë. Raji punon çdo ditë deri vonë si edhe shumicën e fundjavave, thjesht për të 
vazhduar me urdhërat që merr nga Dephta. 

Megjithatë, aktualisht Raji qëndron rrallë në zyrë apo në punishte. Ai bën minimumin e 
kërkuar për të përmbushur kërkesat, por nuk ka qenë i përfshirë shumë në miratimin e 
porosive, blerjet e furnizimeve, apo mbajtjen e regjistrimeve, sikurse ka qënë dikur. Me 
sa duket ai po merret me disa çështje në shtëpi.

Në fi llim të periudhës, Kumari siguroi fi nancime të reja bankare për të blerë materialet e 
para të nevojshme dhe për të zëvendësuar disa pajisje të vjetëruara. Kredia kishte kushte 
bankare që duhet të përmbushen ose në të kundërt do të kërkohej ripagimi i fondeve.
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Raji merret direkt me personelin e Dephtas për porositë dhe i shkruan ato në një 
kompjuter. Kontabilisti përpilon faturat dhe merr pagesat. Ai personalisht organizon 
ngarkimin dhe mban një logo të urdhërave/ngarkesave.

Raji mban rregjisttime të sakta dhe përditëson informacionin e mëposhtëm:

• Logot e urdhërave/ngarkesave: ku vendoset data e urdhërit, shuma, lloji, çmimi, data 
e premtuar e dërgesës, mënyra e dorëzimit, sasia e shitur/dërguar, data e dërgimit, 
dhe nëse është paguar ose jo;

• Logot e shitjeve: Emri i klientit, data e dërgimit, detajet e urdhërit (lloji i produktit, 
sasia, lloji i drurit, kërkesa të veçanta, etj ), çmimi, shuma e pagesës; dhe

• Logot e blerjeve: të ndara midis materialeve dhe elementeve të tjera. 

Çdo javë Raji rakordon logot e dërgesave me logot e shitjeve për të siguruar që asnjë nga 
dërgesat nuk mungon.

Kontabiliteti

Kumar & Co ka një kontabilist me kohë të pjesshme, Rubin, e cila ka punuar me Rajin për 
më shumë se 10 vjet dhe është shumë kompetente.

Ajo mban të dhënat e kontabilitetit dhe përpilon pasqyrat fi nanciare mujore dhe vjetore. 
Megjithatë, ajo mendon se Raji nuk i paguan si duhet shërbimet e saj. Ai nuk ja ka rritur 
rrogën asaj në tre vitet e fundit. Rubi ka dy fëmijë të cilët ajo dëshiron t’i çojë në kolegj, 
por është e shqetësuar për mënyrën se si do të paguhet kuota për shkollimin e tyre. 

Shtojca A 
Kumar & Co. 
Pasqyra e të Ardhurave – Përgatitur nga Drejtimi

    Për vitin që mbyllet me 31 Dhjetor
    20X2  20X1  20X0

Shitjet    231,540  263,430  212,818

Kosto e mallrave të shitura 118,600  122,732  100,220

 Fitimi bruto  112,940  140,698  112,598

Kostot e shpërndarjes    13,002    19,450    12,890

Shpenzimet administrative    71,532    91,318    68,101

Kostot Financiare       6,480            0            0

Amortizimi     11,541      6,871     5,020

    102,555  117,639    86,011

 Fitimi para tatimit    10,385    23,059    26,587

Tatimi mbi fi timin       5,765      6,420      8,988

 Fitimi neto      4,620    16,639    17,599
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Shtojca B 
Kumar & Co.
Bilanci – Përgatitur nga Drejtimi

         Për datën 31 Dhjetor
 20X2 20X1 20X0
AKTIVET   

Aktivet afatshkurtra   
Para dhe ekuivalente të parasë     1,255   10,822     6,455

Llogari të arkëtueshme tregtare dhe të tjera   67,750   65,110   34,100

Inventarë   34,613   15,445   12,607

Parapagime dhe të tjera   

 103,618   91,377   53,162

   

Toka, ndërtesa, makineri dhe pajisje   54,430   22,468   20,216

 158,048 113,845   73,378

   

KAPITALI DHE DETYRIMET   
Detyrimet afatshkurtra   
Borxhe bankare   

Llogari të pagueshme tregtare dhe të tjera   53,100   48,820   36,500

Detyrime tatimore të pagueshme   

Pjesa afatshkurtër e huave që mbartin interesa     4,000           0           0

   57,100   48,820   36,500

Detyrimet afatgjata   
Huate që mbartin interesa   31,000          0           0

   

Kapitali dhe rezervat   

Kapitali i nënshkruar   10,580   10,580   10,580

Fitimi i akumuluar   59,368   54,445   26,298

 158,048 113,845   73,378
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3. Vlerësimi i rrezikut - Vështrim i përgjithshëm
Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi1

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 2 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përcakto reagimet 
e përgjithshme 

dhe procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zbato reagimet për 
RAM4 të vlerësuar

Zhvillo reagimet e 
duhura kundrejt RAM 
të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM 
të vlerësuar me procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zvogëlo rrezikun e 
auditimit deri në një nivel 
të ulët të pranueshëm

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

R
ea

gi
m

i n
da

j R
re

zi
ku

t

1 Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2 Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.
3 RAM – Rreziqet e anomalisë materiale.

R
ap

o
rt

im
i

Vlerëso evidencën e 
siguruar

Faktorët e rinj/të rishikuar të 
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të 
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e 
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë?

Përcakto se çfarë pune 
auditimi shtesë kërkohet 
(nëse është e nevojshme)

Përcakto reagimet
e përgjithshme 

dhe procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zbato reagimet për 
RAM4 të vlerësuar

Zhvillo reagimet e
duhura kundrejt RAM 
të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM
të vlerësuar me procedurat e
mëtejshme të auditimit

Zvogëlo rrezikun e 
lauditimit deri në një nivelll

të ulët të pranueshëm

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

R
ea

gi
m

i n
da

j R
re

zi
ku

t
R

ap
o

rt
im

i

Vlerëso evidencën e
siguruar

Faktorët e rinj/të rishikuar të
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

A 
kërkohet

punë
shtesë?

Përcakto se çfarë punee
auditimi shtesë kërkohet 

me)(nëse është e nevojshme)me)me)
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Për qëllime të kësaj Guide metoda e auditimit është ndarë në tre faza të dallueshme 
– vlerësimi i rrezikut, reagimi ndaj rrezikut dhe raportimi. Tabela në faqen më sipër 
përmbledh veprimtaritë kryesore që marrin pjesë në fazën e vlerësimit të rrezikut, së 
bashku me qëllimin e tyre dhe dokumentimin. Në kapitujt në vijim jepet informacion 
shtesë për secilin nga këto aktivitete.

Paragrafi  #

315.3 Objektivi i audituesit është që të identifi kojë dhe të vlerësojë 
rreziqet e anomalisë materiale, për shkak të mashtrimit ose 
gabimit, në nivel të pasqyrave fi nanciare dhe në nivelet e 
pohimit, nëpërmjet njohjes së entitetit dhe mjedisit të tij, 
përfshirë kontrollin e brendshëm të entitetit, duke siguruar 
në këtë mënyrë një bazë për projektimin dhe zbatimin e 
procedurave të nevojshme të auditimit si reagim ndaj rreziqeve 
të vlerësuara të anomalisë materiale.

Objektivi i SNA

Më poshtë jepet një mënyrë e thjeshtë për të ilustruar këto tre elementë:

Tabela 3.0-1

  
 

Çfarë ngjarjesh* 
mund të ndodhin, 
të cilat mund të 
shkaktojnë një 
anomali materiale 
në pasqyrat 
fi nanciare?

A kanë ndodhur 
ngjarjet e 
identifi kuara dhe 
a kanë çuar ato 
në një anomali 
materiale në 
pasqyrat fi nanciare?

Çfarë opinioni 
auditimi, bazuar 
në evidencën e 
siguruar është 
i përshtatshëm 
për pasqyrat 
fi nanciare?

V
le

rë
si

m
i 

i r
re

zi
ku

t

R
ea

gi
m

i n
da

j 
R

re
zi

ku
t

R
ap

o
rt

im
i

• Një “ngjarje” është thjesht një faktor i rrezikut të mashtrimit (shiko përshkrimin 
në volumin 1, Kapitulli 4, Tabela 4.2-2) që përfshin ato faktorë të rrezikut, të cilët 
rrjedhin nga mungesa e kontrolleve të brendshme që duhen hartuar për të zvogëluar 
mundësinë për anomali materiale në pasqyrat fi nanciare.

Hapat kryesorë në fazën e vlerësimit të rrezikut të auditimit, sipas rendit që ato do të 
duhet të kryheshin normalisht, janë përshkruar në tabelën në vijim: 
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Tabela 3.0-2

  

 

  

V
le

rë
si

m
i i

 R
re

zi
ku

t
Kontrollet e Cilësisë – Etika, Pavarësia dhe SNA-të

Vendimi për të pranuar/vazhduar angazhimin

Veprimtaritë e Planifi kimit

Procedurat e vlerësimit të rrezikut

Dokumento gjetjet dhe ndonjë ndryshim në plan

Përcaktohet 
Materialiteti

Mbledhja e grupit 
për planifi kimin

Strategjia e 
përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko dhe 
vlerëso rreziqet 
e vetvetishme

Identifi ko dhe 
vlerëso rreziqet e 
kontrollit

Konkludo:

Vlerëso RAM* 
(nga mashtrimi & 
gabimi) në nivel 
të pasqyrave 
fi nanciare dhe 
nivel pohimi.

Komuniko 
mangësitë e 
rëndësishme 
 

* RAM – Rreziqet e anomalisë materiale.

Konceptet bazë që adresohen në fazën e vlerësimit të rrezikut jepen më poshtë:

Konceptet bazë në fazën e vlerësimit të rrezikut    Vëllimi dhe kapitujt

Kontrolli i brendshëm     V1-5

Pohimet e pasqyrave fi nanciare    V1-6

Materialiteti dhe rreziku i auditimit   V1-7

Procedura e vlerësimit të rrezikut   V1-8
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4. Pranimi i Angazhimit dhe Vazhdimësia

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime mbi procedurat që kërkohen për:
• Të identifi kuar faktorët e rrezikut që kanë të bëjnë 

me vendimin nëse duhet pranuar ose jo angazhimi i 
auditimit; dhe

• Të rënë dakord dhe dokumentuar termat e angazhimit.

210, 220, 300 

dhe SNKC 1

SNA-të përkatëse

Tabela 4.0-1
Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

A ka fi rma 
burime, kohë dhe 
kompetencë?

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Hapat kryesorë në procesin e pranimit/vazhdimit të angazhimit përshkruhen më poshtë:

Tabela 4.0-2

 Procesi për të pranuar/vazhduar një angazhim auditimi

  

A është fi rma e 
pavarur dhe pa 
konfl ikt?

A janë reziqet të 
pranueshëm

Dokumento procedurat e kryera dhe mënyrën se si zgjidhen 
kërcënimet dhe çështjet

Pranohet ose 
vazhdohet?

PO JO

Stop

A janë të pranishme 
parakushtet e 
auditimit?

A ka kufi zime 
në objekt?

A pranohen 
termat e 
angazhimit?

Përgatitet/
nënshkruhet letra 
e angazhimit 

1) Për informacione të mëtejshme referojuni Vëllimit 2, kapitulli 4.3.
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210.3 Objektivi i audituesit është që të pranojë ose të vazhdojë një 
angazhim të auditimit vetëm kur baza mbi të cilin ai angazhim 
duhet të kryhet është rënë dakord, nëpërmjet:

(a) vendosjes nëse parakushtet për një auditim janë të 
pranishme; dhe

(b) Konfi rmimit se ekziston një mirëkuptim i përbashkët mes 
audituesit dhe drejtimit dhe, kur është e përshtatshme, 
personave të ngarkuar me qeverisjen mbi kushtet e 
angazhimit të auditimit.

Objektivi (at) i SNA-ve

Paragrafi  #

SNKC1.26 Firma duhet të vërë në zbatim politika dhe procedura për 
pranimin dhe vazhdimin e marrëdhënieve me klientin dhe për 
kryerjen e angazhimeve specifi ke, të cilat synojnë tì japin sigurinë 
e arsyeshme se ajo do të marrë përsipër dhe do të vazhdojë 
vetëm ato marrëdhënie e angazhime për të cilat fi rma: 

(a) Ka kompetencën që të kryejë angazhimin dhe ka aftësitë, 
kohën e burimet për ta kryer atë; (Ref: Para. A18, A23)

(b) Mund të respektojë kërkesat etike; dhe 

(c) Ka marrë parasysh integritetin e klientit dhe nuk ka asnjë 
informacion që do ta bënte të besonte se klientit i mungon 
integriteti. (Ref: Para. A19-A20, A23)

Teksti i marrë nga SNA-të/SNKC 1

SNKC1.27 Këto politika dhe procedura do të kërkojnë që:

(a) Përpara se të marrë përsipër një angazhim me një klient 
të ri, kur përcakton nëse do të vazhdojë një angazhim 
ekzistues, dhe kur vlerëson pranimin e një angazhimi 
të ri me një klient ekzistues, fi rma duhet sigurojë atë 
informacion, të cilin ajo e vlerëson të nevojshëm për 
rrethanat. 

(b) Në qoftë se është identifi kuar një konfl ikt interesi potencial 
gjatë pranimit të një angazhimi nga një klient i ri ose 
ekzistues, fi rma duhet të përcaktojë nëse është ose jo e 
përshtatëshme të pranojë angazhimin.

(c) Kur janë janë identifi kuar çështjet dhe fi rma vendos të 
pranojë ose të vazhdojë marrëdhëniet me klientin apo një 
angazhim specifi k, ajo duhet të dokumentojë mënyrën e 
zgjidhjes së këtyre çështjeve.

Paragrafi  #
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Paragrafi  #

SNKC1.28 Firma do të vendosë politika dhe procedura për vazhdimin 
e një angazhimi dhe të marrëdhënies me klientin, të atilla 
që të adresojnë rrethanat kur fi rma vihet në dijeni të atyre 
informacioneve që do ta kishin detyruar atë të mospranonte 
angazhimin po qe se këto informacione do të ishin bërë të 
njohura më herët. Këto politika dhe procedura do të përfshinin, 
mbajtjen parasysh të:

(a) Përgjegjësive profesionale dhe ligjore që zbatohen për 
rrethanat, përfshirë faktin nëse ka ndonjë kërkesë që 
fi rma të raportojë tek personi ose personat që kanë 
bërë emërimin e saj, ose në disa raste, tek autoritetet 
rregullatore; dhe

(b) Mundësinë e tërheqjes nga angazhimi ose nga të dyja edhe 
nga angazhimi edhe nga marrëdhënia me klientin (Ref: Para. 
A22-23)

Teksti i marrë nga SNA-të/SNKC 1

210.4 Për qëllime të SNA-ve, termi i mëposhtëm ka kuptimin që i 
është dhënë në vijim:

Parakushtet për një auditim - Përdorimi nga drejtimi i një kuadri 
të pranueshëm të raportimit fi nanciar për përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare dhe pranimi nga drejtimi, dhe atje ku është e përshtatshme, 
nga personat e ngarkuar me qeverisjen, i përgjegjësisë mbi përgatitjen 
e pasqyrave mbi të cilat është kryer auditimi. 

220.12 Ortaku i angazhimit duhet të krijojë bindjen se për pranimin 
dhe vazhdimin e marrëdhënieve me klientin dhe për angazhimet 
e auditimit janë ndjekur procedurat e duhura dhe duhet të 
përcaktojë që konkluzionet e arritura në lidhje me to janë të 
përshtatshme. (Ref: Para. A8-A9)

220.13 Nëse ortaku i angazhimit siguron informacion që do të kishte 
rezultuar në refuzim të angazhimit nga fi rma, në rast se ky 
informacion do të ishte siguruar më parë, ortaku i angazhimit 
duhet t’ia komunikojë këtë informacion sa më parë fi rmës në 
mënyrë që ortaku i angazhimit dhe fi rma të ndërmarrin veprimet 
e duhura. (Ref: Para. A9)

300.13 Përpara se të nisë një auditim që kryhet për herë të parë, 
audituesi do të realizojë aktivitetet e mëposhtme:

(a) Të kryejë procedurat e kërkuara nga SNA 220 në lidhje 
me pranimin e marrëdhënieve me klientin dhe angazhimin 
specifi k të auditimit; dhe

(b) Të komunikojë me audituesin e mëparshëm, kur ka patur 
ndryshim të audituesve, në pajtim me kërkesat etike të 
përshtashme. (Ref: Para. A20)



31

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

4.1. Vështrim i përgjithshëm
Një nga vendimet më të rëndësishme që një fi rmë mund të bëjë është të përcaktojë se 
cilat angazhime të pranojë ose cilat marrëdhënie do të vazhdojë të mbajë me klientin. 
Një vendim i dobët mund ta çojë në harxhimin e kohës kot, në mospagimin e honorarit, 
në stres shtesë për partnerët dhe stafi n, në humbjen e reputacionit dhe më e keqja, në 
padi të mundshme. 

SNKC 1 dhe SNA 220 kërkojnë që fi rmat të zhvillojnë, zbatojnë dhe dokumentojnë 
procedurat e tyre të kontrollit të cilësisë në lidhje me pranimin e klientit të tyre dhe 
politikat e mbajtjes. Në mënyrë ideale, këto politika dhe procedura duhet të adresojnë 
nivelin e rrezikut (tolerancën e rrezikut) dhe karakteristikat e klientit (të tilla si integriteti 
i dobët i drejtimit, një sektor ekonomie me rrezik të lartë, ose një kompani me ofertë 
publike) të cilat nuk do të ishin të pranueshme për fi rmën.

Përpara se një fi rmë të vendosë të pranojë ose të mbajë një angazhim, audituesi kërkohet të:

• Vendosë në lidhje me pranueshmërinë e kuadrit të propozuar të raportimit fi nanciar;

• Vlerësojë nëse fi rma mund të jetë në përputhje me kërkesat përkatëse etike;

• Sigurojë pranimin prej drejtimit, me anën e të cilit ai pranon dhe kupton 
përgjegjësinë e tij për:

- Përgatitjen e pasqyrave fi nanciare në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar,

- Atë kontroll të brendshëm që drejtimi e përcakton të nevojshëm për të 
mundësuar përgatitjen e pasqyrave fi nanciare pa anomali materiale, qoftë për 
shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe

- Për t’i siguruar audituesit akses në të gjitha informacionet përkatëse si dhe 
informacione shtesë që audituesi mund të kërkojë, plus aksesin e pakufi zuar tek 
personat brenda entitetit prej të cilëve audituesi e përcakton të nevojshme të 
marrë evidencë auditimi, dhe

• Kryen procedurat e pranimit ose vazhdimit të angazhimit. Këto procedura do të ishin 
të ngjashme me procedurat e vlerësimit të rrezikut të përshkruara në Vëllimin 1, 
Kapitulli 8. Rezultatet (duke supozuar se angazhimi është pranuar) mund të përdoren 
më vonë si pjesë e vlerësimit të rrezikut

Vlerësimet fi llestare dhe në vitet mëvonshme të rrezikut të angazhimit, ndihmojnë të 
sigurohemi se fi rma është:

• E pavarur dhe se nuk ekzistojnë konfl ikte interesi;

• Kompetente për të kryer punën me burimet e nevojshme dhe disponueshmërinë e 
kohës;

• E gatshme për të pranuar rreziqet e përfshira në kryerjen e auditimit. Kjo do 
të përfshijë një vlerësim të integritetit të drejtimit dhe të qëndrimeve të tij ndaj 
kontrollit të brendshëm, tendencat e sektorit të ekonomisë, disponueshmërinë e 
evidencës së përshtatshme të auditimit, dhe faktorë të tjerë, siç janë aftësia e klientit 
për të paguar honoraret; dhe

• Nuk është në dijeni të ndonjë informacioni të ri në lidhje me një klient ekzistues i 
cili do të kishte bërë që fi rma të refuzonte angazhimin në qoftë se do të kishte patur 
njohuri për të më parë.
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Auditimi mund të kërkohet edhe nga disa entitete shumë të vogla, ku pronari 
– menaxher drejton vetë entitetin, ka pak (nëse ka) kontrolle formale të 
dokumentuara, dhe për këtë arsye, mund të anashkalojë pothuajse çdo gjë. Në 
këto situata, audituesi duhet të përcaktojë nëse mungesa e aktiviteteve të kontrollit 
apo e komponentëve të tjerë të kontrollit, mund ta bëjë të pamundur sigurimin e 
evidencës së mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit. Nëse kemi të bëjmë me 
një rast të tillë, audituesi do të ushtrojë gjykimin profesional për të përcaktuar nëse 
angazhimi do të refuzohet ose nëse do të jepet një opinion i modifi kuar.

Faktorët që duhet të konsiderohen janë:

• Mjedisi i kontrollit të entitetit. Për shembull: a është pronari – menaxher, i 
besueshëm, kompetent, dhe a ka ai / ajo një qëndrim të mirë ndaj kontrollit të 
brendshëm?

• A është e mundur të zhvillohet një përgjigje e përgjithshme dhe procedura 
të mëtejshme të auditimit që do t’i përgjigjeshin në mënyrë të përshtatshme 
faktorëve të rrezikut të vlerësuar? Për shembull, a mund të përdoren 
procedurat thelbësore për të përcaktuar që të gjitha të ardhurat dhe detyrimet 
janë regjistruar si duhet në regjistrat kontabël?

4.2 Pranimi i Angazhimit
Hapi i parë në procesin e pranimit apo vazhdimit të angazhimit me klientin është të 
vlerësohet aftësia e fi rmës për të kryer angazhimin e auditimit dhe rreziqet e përfshira. 
Tabela e mëposhtme përshkruan disa nga linjat e mundshme të kërkimeve.

Tabela 4,2-1

Konsidero Linja e kërkimit të informacionit

Çfarë politikash dhe procedurash janë vendosur për të dhënë 
siguri të arsyeshme se fi rma do të ndërmarrë ose do të vazhdojë 
marrëdhëniet vetëm atëhere kur:

• Firma mund të respektojë kërkesat e SNA-ve; dhe

• Reziqet e angazhimit të përfshira, janë brenda tolerancës së 
fi rmës për rrezikun.

• Cila është natyra dhe objekti i auditimit?

• Çfarë kuadri kontabël do të përdoret?

• Si do të raportojë audituesi dhe si do të përdoren pasqyrat 
fi nanciare?

• Cili është afati përfundimtar (nëse ka) për kryerjen e auditimit?

• A ka fi rma personelin e mjaftueshëm me kompetencën dhe 
zotësitë e nevojshme?

• A ka personeli i zgjedhur nga fi rma:

— Njohuritë për sektorin e ekonomisë ose për çështjet që 

Kërkesat e 
kontrollit të 
cilësisë të 
fi rmës

Çfarë pune 
kërkohet?

A ka fi rma 
kompetencën, 
burimet 
dhe kohën e 
kërkuar?
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Konsidero Linja e kërkimit të informacionit

A është fi rma 
e pavarur?

shqyrtohen;

— Eksperiencë lidhur me kërkesat rregullatore ose të 
raportimit; ose

— Aftësinë për të marrë njohuritë e nevojshme në mënyrë 
efektive?

• A ka ekspertë të gatshëm, nëse do të jetë e nevojshme?

• Kur është e nevojshme a ka persona të kualifi kuar disponibël 
për kryerjen e rishikimit për kontrollin e cilësisë?

• A mundet fi rma dhe stafi  disponibël (në dritën e kërkesave të 
afateve për klientët e tjerë) të përfundojë angazhimin brenda 
kufi rit maksimal kohor të vendosur?

• A mundet fi rma dhe grupi i angazhimit të veprojë në përputhje 
me kërkesat etike dhe të pavarësisë?

• Kur janë identifi kuar konfl ikte interesi, mungesë e pavarësisë, 
apo kërcënime të tjera:

— A janë ndërmarrë veprimet e duhura për të eliminuar 
këto kërcënime ose zvogëluar ato deri në një nivel të 
pranueshëm përmes zbatimit të masave mbrojtëse, apo

— A janë ndërmarrë hapa për tërheqjen nga angazhimi?

• Nëse entiteti që auditohet është një komponent i një grupi 
më të madh, ekipi i angazhimit të grupit mund të kërkojë që 
një pjesë e punës të kryhet mbi informacionet fi nanciare të 
komponentit. Në raste të tilla, ekipi i angazhimit, së pari do të 
duhet të kuptojë sa më poshtë:

— Nëse audituesi i komponentit kupton dhe vepron në 
përputhje me (duke përfshirë pavarësinë) kërkesat etike që 
janë të rëndësishme për auditimin e grupit,

— Kompetencën profesionale të audituesit të komponentit,

— Nëse ekipi i angazhimit të grupit do të jetë në gjendje të 
përfshihet në punën e audituesit të komponentit për aq sa 
është e nevojshme për të marrë evidencën e nevojshme (të 
mjaftueshme të përshtatshme) të auditimit, dhe

— Nëse audituesi i komponentit operon në një mjedis 
rregullator që mbikëqyr audituesit në mënyrë aktive.

• Për angazhimet e reja, a ka komunikuar fi rma (siç kërkohet nga 
SNA 300.13) me audituesin paraardhës për të përcaktuar nëse 
ka ndonjë arsye për të mos pranuar angazhimin?

• A ka kryer fi rma një kërkim në internet dhe a ka patur 
diskutime me personelin e fi rmës dhe palët e treta (siç janë 
bankierët) për të identifi kuar ndonjë arsye pse ajo nuk duhet të 
pranojë angazhimin?

A janë 
rreziqet e 
përfshira të 
pranueshme?
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Konsidero Linja e kërkimit të informacionit

A mund 
të besohet 
klienti?

• Cilat janë vlerat (“ toni në krye “) dhe qëllimet e ardhshme të 
entitetit?

• Sa kompetentë janë drejtimi i lartë dhe stafi  i entitetit?

• A ka çështje të vështira apo që konsumojnë kohë, të cilat 
duhen adresuar (politikat kontabël, çmuarjet, pajtueshmëria me 
legjislacionin, etj.)?

• Çfarë ndryshimesh kanë ndodhur në këtë periudhë, të cilat 
kanë ndikim në angazhim (prirjet dhe iniciativat e biznesit, 
ndryshimet e personelit, raportimi fi nanciar, sistemet e TI-së, 
blerja / shitja e aktiveve, rregulloret, etj)?

• A ka një nivel të lartë të shqyrtimit publik dhe interesit të 
medias?

• A është entiteti në gjendje të shëndoshë fi nanciare dhe a ka 
mundësi ai t’i paguajë honoraret fi rmës?

• A do t’a ndihmojë entiteti fi rmën në dhënien e informacionit 
dhe përgatitjen e tabelave, analizat e tepricave, dhënien e 
dosjeve me të dhëna, etj?

• A ka ndonjë kufi zim në objekt, të tillë si afatet përfundimtare jo 
realiste apo një paaftësi për të marrë evidencë auditimi? 

• A ka ndonjë arsye (ose ngjarje të kohëve të fundit) që hedh 
dyshime mbi integritetin e pronarëve kryesorë, të drejtimit 
të lartë, dhe personave të ngarkuar me qeverisjen e entitetit? 
Mbani parasysh operacionet e entitetit, përfshirë praktikat e 
biznesit, reputacionin e biznesit, dhe historinë e ndonjë shkelje 
etike ose rregullatore. 

• A ka ndonjë tregues që entiteti mund të jetë i përfshirë në 
pastrimin e parave ose aktivitete të tjera kriminale? 

• Cili është identiteti dhe reputacioni i biznesit të palëve të 
lidhura? 

• A ka drejtimi një qëndrim të dobët ndaj kontrollit të 
brendshëm dhe një qëndrim agresiv ndaj interpretimit të 
standardeve të kontabilitetit? Mbani parasysh kulturën 
korporative, strukturën organizative, tolerancën ndaj rrezikut, 
kompleksitetin e transaksioneve, etj.

Verifi kimi i të dhënave

Për të garantuar që informacioni i marrë nga entiteti është i saktë, mbani parasysh se çfarë 
informacioni mund të merret prej palëve të treta për të vërtetuar aspektet kryesore të 
vlerësimit të rrezikut. Ky hap i thjeshtë mund të parandalojë problemet më vonë. Si shembuj 
mund të jenë informacionet nga burime të tilla si pasqyrat fi nanciare të mëparshme, deklarata 
e tatimit mbi të ardhurat, raportet e kreditit, dhe ndoshta (pas marrjes së lejes nga klientët 
e ardhshëm) diskutimet me këshilltarët kryesorë, siç janë bankierët, etj
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Para se të kontaktohen palët e treta dhe të mblidhet informacioni për një klient 
perspektiv (të mundshëm), ndërmerren hapat që shërbejnë për të siguruar se të 
gjithë ortakët dhe stafi  janë të njohur me: 

• Politikat e fi rmës për të mbrojtur informacionin konfi dencial që mbahet për 
klientët; 

• Kërkesat e ndonjë legjislacioni të privacisë (fshehtësisë të jetës private), dhe 

• Kërkesat e kodit të etikës në fuqi. 

Pasi është marrë një vendim për të pranuar ose për të vazhduar angazhimin me klientin, 
hapi tjetër është: 

• Përcaktimi nëse janë të pranishëm parakushtet për një auditim; dhe 

• Konfi rmimi se kuptohen njëlloj nga audituesi dhe drejtimi (dhe kur është e përshtatshme) 
nga personat e ngarkuar me qeverisjen) kushtet e angazhimit të auditimit.

4.3 Parakushtet për një Auditim

Paragrafi  #

210.6 Për të përcaktuar nëse parakushtet për një auditim janë të 
pranishme, audituesi duhet të:
(a) Përcaktojë nëse kuadri i raportimit fi nanciar që do të 

aplikohet në përgatitjen e pasqyrave fi nanciare është i 
pranueshëm; dhe (Ref: Para. A2-A10) 

(b) Marrë miratimin që ai (drejtimi) i njeh dhe i kupton 
përgjegjësitë e veta. (Ref: Para. A11-A14, A20)
i. Për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare në përputhje 

me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar, duke 
përfshirë ku është e nevojshme paraqitjen e tyre të 
drejtë; (Ref: Para. A15)

ii. Për kontrolle të brendshme që përcaktohen si të 
nevojshme nga ana e drejtimit për të mundësuar 
përgatitjen e pasqyrave fi nanciare që nuk përmbajnë 
anomali materiale, qoftë për shkak të gabimeve apo 
mashtrimit; dhe (Ref: Para. A16-A19)

iii. Për t’i ofruar audituesit:
a.  Akses në të gjitha informacionet për të cilat 

drejtimi ka dijeni dhe që janë të rëndësishme për 
përgatitjen e pasqyrave fi nanciare të tilla si të dhëna, 
dokumente dhe çështje të tjera;

b.  Informacione shtesë që audituesi mund të kërkojë 
nga drejtimi për qëllime të auditimit; dhe

c.  Akses të pakufi zuar mbi persona brenda subjektit, 
që audituesi i përcakton si të nevojshëm për të 
siguruar evidenca auditimi.

Teksti i marrë nga SNA-të



36

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Konsidero Linja e kërkimit të informacionit

A ka kufi zim 
në objekt?

A është kuadri i raportimit fi nanciar (si SNRF ose një kuadër lokal) 
i përdorur, i pranueshëm për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare? 
Faktorët që duhen mbajtur parasysh përfshijnë:

• Natyrën e entitetit ( biznesi, sektori publik, apo jo 
-fi timprurës);

• Qëllimin e pasqyrave fi nanciare (qëllim i përbashkët ose për 
përdorues të veçantë);

• Natyrën e pasqyrave fi nanciare (një paketë e plotë të 
pasqyrave fi nanciare ose një pasqyrë fi nanciare e vetme); dhe

• Faktin nëse ligji apo rregullat përshkruajnë kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar. 

A bie dakord dhe a e pranon drejtimi përgjegjësinë e tij për:

• Përgatitjen e pasqyrave fi nanciare në përputhje me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar, duke përfshirë (sipas rastit) 
paraqitjen e tyre të drejtë;

• Ato kontrolle të brendshme që drejtimi i përcakton të 
nevojshme për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave fi nanciare 
pa anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo 
gabimit; dhe

• T’i dhënë audituesit:

—  Akses në të gjitha informacionet përkatëse të tilla si 
regjistrat, dokumentacioni dhe çështje të tjera,

—  Informacione shtesë që drejtimit i kërkohen për qëllime të 
auditimit (të tilla si deklarimet me shkrim), dhe 

—  Akses të pakufi zuar tek personat brenda entitetit për të 
marrë evidencën e nevojshme të auditimit.

A ka imponuar drejtimi apo personat e ngarkuar me qeverisjen 
ndonjë lloj kufi zimi në objektin e auditimit? Këtu mund të 
përfshihen afatet jorealiste, mos pranimi i një pjese të stafi t të 
fi rmës për të kryer punën, dhe mohimi i të drejtës për të hyrë në 
një objekt, tek personeli kryesor, ose dokumentet përkatëse. Në 
qoftë se kufi zimi do të çojë në refuzimin për të dhënë opinionin, 
fi rma nuk duhet të pranojë angazhimin, përveç nëse asaj i kërkohet 
me ligj ose me rregullore për të vazhduar me angazhimin.

A janë të 
pranishme 
parakushtet e 
auditimit

Kur drejtimi nuk bie dakord dhe nuk pranon përgjegjësitë e veta të përcaktuara në 
SNA 210.6 (b) më sipër, ose kur kuadri i raportimit fi nanciar nuk është i pranueshëm, 
audituesi sipas SNA 210.8 kërkohet të tërhiqet nga angazhimi përveç nëse kjo kërkohet 
me ligj ose rregullore.
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4.4. Pranimi i kushteve të angazhimit

210.7 Nëse drejtimi apo personat e ngarkuar me qeverisjen imponojnë 
një kufi zim të qëllimit të punës së audituesit, nëpërmjet 
kushteve të një angazhimi auditimi të propozuar, në nivel të 
tillë që audituesi beson se ky kufi zim do të rezultojë në mohim 
të dhënies së opinionit mbi pasqyrat fi nanciare, audituesi nuk 
duhet të pranojë të tilla angazhime të kufi zuara si një angazhim 
auditimi, përveç rasteve kur kërkohet me ligj ose rregullore për 
ta bërë një gjë të tillë.

Në varësi të paragrafi t 11, kushtet e rëna dakord të angazhimit 
të auditimit regjistrohen në një letër angazhimi auditimi, apo 
forma të tjera marrëveshjeje të përshtatshme të shkruara, dhe 
përfshijnë: (Ref: Para. A22-A25)

(a) Objektivin dhe qëllimin e auditimit të pasqyrave fi nanciare;

(b) Përgjegjësitë e audituesit;

(c) Përgjegjësitë e drejtimit;

(d) Identifi kimin e kuadrit të raportimit fi nanciar të përdorur në 
përgatitjen e pasqyrave fi nanciare, dhe

(e) Referenca për formën dhe përmbajtjen e pritshme të çdo 
raporti që do të lëshohet nga audituesi dhe një pasqyrë 
që mund të ketë rrethana në të cilat një raport mund të 
ndryshojë nga forma dhe përmbajtja e tij e pritshme.

Në qoftë se ligji ose rregulloret parashikojnë në detaje të 
mjaftueshme kushtet e angazhimit të auditimit të referuara në 
paragrafi n 10, audituesi nuk ka nevojë të hedhë këto të dhëna 
në një marrëveshje me shkrim, me përjashtim të faktit që ky ligj 
apo rregullore zbatohet dhe se drejtimi i pranon dhe i kupton 
përgjegjësitë e tij siç është përcaktuar në paragrafi n 6(b). (Ref: 
Para. A22, A26-A27)

Në qoftë se ligji ose rregulloret përcaktojnë përgjegjësi të 
drejtimit të ngjashme me ato të përshkruara në paragrafi n 6(b), 
audituesi mund të vlerësojë që ligji ose rregulloret përfshijnë 
përgjegjësi, që sipas gjykimit të audituesit, janë efektivisht të 
barazvlefshme me ato të përcaktuara në atë paragraf. Për 
përgjegjësi të tilla që janë të barazvlefshme, audituesi mund 
të përdorë formulimin e ligjit ose rregulloreve në formulimin 
e marrëveshjeve me shkrim. Për ato përgjegjësi që nuk 
janë parashikuar në ligj ose rregullore në mënyrë të tillë që 
efekti i tyre është i barabartë, marrëveshja e shkruar përdor 
përshkrimin në paragrafi n 6(b). (Ref: Para. A26)

210.10

210.11

210.12

Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të
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Paragrafi  #

210.13 Në auditimet e njëpasnjëshme, audituesi duhet të vlerësojë nëse 
rrethanat e kërkojnë që të rishikohen kushtet e angazhimit të 
auditimit dhe nëse është e nevojshme që entitetit t’i kujtohen 
edhe një herë kushtet ekzistuese të angazhimit të auditimit. (Ref: 
Para. A28)

Audituesi nuk duhet të bjerë dakord për një ndryshim në 
kushtet e angazhimit të auditimit kur nuk ka justifi kime të 
arsyeshme për të vepruar kështu. (Ref: Para. A29-A31)

Nëse para përfundimit të angazhimit të auditimit audituesi i 
kërkohet të ndryshojë angazhimin e auditimit në një angazhim që 
përcjell një nivel më të ulët sigurie, audituesi duhet të përcaktojë 
nëse ekziston një justifi kim i pranueshëm për të vepruar kështu. 
(Ref: Para. A32-A33)

Në qoftë se kushtet e angazhimit të auditimit ndryshojnë, 
audituesi dhe drejtimi bien dakord mbi kushtet e reja të 
angazhimit nëpërmjet një letre angazhimi apo formë tjetër të 
përshtatshme marrëveshjeje të shkruar.

Nëse audituesi nuk bie dakord për një ndryshim të kushteve 
të angazhimit të auditimit dhe nuk lejohet nga drejtimi për të 
vazhduar auditimin fi llestar, audituesi duhet të:

(a) Tërhiqet nga angazhimi i auditimit aty ku është e mundur në 
bazë të ligjeve ose rregulloreve të zbatueshme; dhe

(b) Përcaktojë nëse ka ndonjë detyrim kontraktual apo të 
ndonjë forme tjetër, për të raportuar këto rrethana ndaj 
palëve të tjera, të tillë si personat e ngarkuar me qeverisjen, 
pronarët apo entet rregullatore.

Teksti i marrë nga SNA-të

210.14

210.15

210.16

210.17

Shënim:   Paragrafët 18-22 të SNA 210 përmbajnë disa konsiderata shtesë në pranimin 
e angazhimit, të tilla si rastet kur standardet e raportimit fi nanciar janë 
plotësuar me kërkesa ligjore apo rregullore dhe kur kuadri i raportimit 
fi nanciar është përshkruar me ligj ose rregullore. 

Për të siguruar një kuptim të qartë midis drejtimit dhe audituesit mbi kushtet e angazhimit, 
duhet të përgatitet një letër angazhimi (apo një marrëveshje me shkrim në një formë 
tjetër të përshtatshme) për të cilën bien dakord nga përfaqësuesit e drejtimit të lartë. 
Për të shmangur çdo mundësi për keqkuptim, është e nevojshme që letra e angazhimit të 
fi nalizohet dhe të nënshkruhet përpara se të fi llojë puna për kryerjen e angazhimit.

Madje edhe në vendet ku objektivi i auditimit, objekti dhe detyrimet janë të përcaktuara 
me ligj, mund të jetë e dobishme të hartohet një letër angazhimi, pasi me të informohen 
klientët në lidhje me rolet dhe përgjegjësitë e tyre të veçanta. 

Një model i një letre të angazhimit të bazuar në shembullin që jepet në SNA 210 është 
dhënë në materialet e rastit studimor në vijim.
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Letra e Angazhimit do të adresojë çështjet që jepen më poshtë:

Tabela 4.4-1

Termat/Kushtet Përshkrimi

• Kuadri kontabël që do të përdoret. 

• Objektivi i auditimit të pasqyrave fi nanciare dhe forma e 
parashikuar e raportit të audituesit ose e komunikimeve 
të tjera. Po ashtu, rrethanat në të cilat një raport mund të 
ndryshojë nga forma dhe përmbajtja e tij e pritshme. 

• Objekti i auditimit, duke përfshirë referencën në legjislacionin 
në fuqi, rregulloret, SNA-të, dhe në prononcimet etike dhe të 
tjera të organizmave profesionale në të cilat audituesi aderon. 

• Palët e tjera për të cilat kërkohet të përdoret një raport (për 
shembull, një rregullator).

• Të kryejë auditimin në pajtim me Standardet Ndërkombëtare 
të Auditimit (SNA). 

• Të pranojë se, për shkak të kufi zimeve të vetvetishme të një 
auditimi dhe të kufi zimeve të kontrollit të brendshëm, ka një 
rrezik të pashmangshëm që disa anomali materiale nuk do të 
mund të zbulohen, edhe pse auditimi është planifi kuar si duhet 
dhe kryhet në përputhje me SNA-të.

• Për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare në përputhje me 
kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar dhe për hartimin 
dhe zbatimin e atyre kontrolleve të brendshëm që drejtimi 
i përcakton të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e 
pasqyrave fi nanciare pa anomali materiale, të shkaktuara nga 
mashtrimi apo gabimi. 

• Të pranojë kushtet e angazhimit ashtu si janë përshkruar në 
letrën e angazhimit. 

• Të sigurojë akses të pakufi zuar në çdo regjistër, 
dokumentacion dhe informacione të tjera që kërkohen në 
lidhje me auditimin. 

• Të sigurojë akses të pakufi zuar tek personat brenda entitetit. 

• Të konfi rmojë pritshmëritë e audituesit për marrjen prej tij të 
deklarimeve me shkrim për të gjitha deklarimet e bëra në lidhje 
me auditimin. 

• Marrëveshja e drejtimit për ta informuar audituesin për 
faktet që mund të ndikojnë në pasqyrat fi nanciare, të cilat 
drejtimi mund t’i mësojë gjatë periudhës nga data e raportit të 
audituesit deri në datën që janë publikuar pasqyrat fi nanciare.

Objektivi, 
Kuadri 
kontabël, 
Objekti, dhe 
Forma e 
Raportit të 
Audituesit 
që rezulton 
nga Auditimi 
i Pasqyrave 
Financiare 

Përgjegjësitë e 
audituesit

Përgjegjësitë e 
Drejtimit
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Çështje të tjera që mund të përfshihen në letrën e angazhimit janë përshkruar më poshtë:

Tabela 4.4-2

Termat/Kushtet Përshkrimi

Adresohen marrëveshjet lidhur me: 

• Planifi kimin dhe kryerjen e auditimit, duke përfshirë përbërjen 
e grupit të auditimit dhe detajet e çdo (nëse ka) projekti 
të pasqyrave fi nanciare ose të fl etëve të tjera të punës që 
duhet të përgatiten nga klienti, së bashku me datat në të cilat 
audituesi i kërkon këto dokumente; 

• Përfshirjen e audituesve të tjerë dhe të ekspertëve; 

• Përfshirjen e audituesit të mëparshëm, nëse ka, në lidhje me 
tepricat e çeljes, dhe 

• Çështje të tjera: 

—  Çdo kufi zim të përgjegjësisë së audituesit, kur ekziston një 
mundësi e tillë, 

—  Baza mbi të cilën llogariten honoraret dhe çdo marrëveshje 
e faturimit, 

—  Çdo detyrim të fi rmës për t’i dhënë fl etët e punës të 
auditimit tek palët e tjera, dhe 

—  Referenca për çdo marrëveshje të mëtejshme ndërmjet 
audituesit dhe klientit, ose letra apo raportet e tjera që 
audituesi parashikon të lëshojë për klientin. 

Për të konfi rmuar kushtet e angazhimit klienti nënshkruan duke 
pranuar marrjen e letrës së angazhimit.

Si do të kryhet 
auditimi, 
ndonjë mos-
marrëveshje, 
zgjidhje, 
detyrim dhe 
marrëveshjet 
për honorarin

Përditësimi i Letrës së Angazhimit

Kur nuk kanë ndodhur ndryshime, audituesi duhet të vlerësojë nëse ka nevojë ta kujtojë 
entitetin për kushtet ekzistuese të angazhimit të auditimit. Kushtet e angazhimit mund të 
rikonfi rmohen në momentin e riemërimit të audituesit, pa qënë nevoja që të paraqitet 
një letër e re çdo vit. 

Kur rrethanat ndryshojnë, Letra e angazhimit duhet të rishikohet. Çështjet që mund të 
konsiderohen si ndryshime në rrethana mund të përfshijnë:

• Ndonjë kushti të veçantë ose të rishikuar të angazhimit;

• Një ndryshim të kohëve të fundit në drejtimin e lartë;

• Një ndryshim të rëndësishëm në pronësinë e entitetit;

• Një ndryshim të rëndësishëm në natyrën ose madhësinë e biznesit të entitetit;

• Një ndryshim në kërkesat ligjore ose rregullatore;

• Një ndryshim në kuadrin e raportimit fi nanciar të adoptuar për përgatitjen e 
pasqyrave fi nanciare;

• Një ndryshim në kushtet e tjera të raportimit; dhe

• Indikacione që drejtimi keqkupton objektivin dhe objektin e auditimit.
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Një Ndryshim në Kushtet e Angazhimit të Auditimit

Nëse drejtimi kërkon ndryshime në kushtet e angazhimit të auditimit, audituesi do 
të vlerësojë nëse kërkesa justifi kohet në mënyrë të arsyeshme, si edhe implikimet në 
objektin e angazhimit të auditimit. Një justifi kim i arsyeshëm mund të përfshijë një 
ndryshim në rrethanat e klientit apo një keqkuptim të natyrës së shërbimit që është 
kërkuar fi llimisht.

Një ndryshim nuk do të ishte i arsyeshëm në rast se ai është i motivuar nga çështjet e 
dala gjatë auditimit. Kjo mund të përfshijë informacionin e auditimit që nuk mbështet 
deklarimet e drejtimit, një pamundësi për të marrë disa informacione auditimi (që 
efektivisht do të kufi zonte në objektin e auditimit), apo evidenca që nuk është bindëse. 
Një shembull mund të jetë rasti kur audituesi nuk mund të marrë evidencë auditimi të 
mjaftueshme dhe të përshtatshme në lidhje me gjendjet e inventarit dhe entiteti kërkon 
që angazhimi i auditimit të ndryshohet në një angazhim për të rishikuar me qëllim 
shmangien e një opinioni me rezervë apo refuzimin e opinionit.

Nëse ndryshimi në kushte është i arsyeshëm, atëhere duhet të paraqitet një letër 
angazhimi e rishikuar ose një formë tjetër e përshtatshme e marrëveshjes me shkrim. 
Megjithatë, nëse audituesi nuk mund të bjerë dakord me ndryshimet e propozuara në 
kushtet dhe ai nuk lejohet nga drejtimi për të vazhduar angazhimin fi llestar të auditimit, 
audituesi duhet të:

• Tërhiqet nga angazhimi i auditimit, kur kjo është e mundur në bazë të ligjit ose 
rregullave të zbatueshme; dhe

• Përcaktojë nëse ka ndonjë detyrim kontraktual ose ndonjë detyrim tjetër, për 
të raportuar rrethanat tek palët e treta, siç janë ato të ngarkuara me qeverisjen, 
pronarët ose rregullatorët.

4.5 Raste Studimore - Pranimi i Klientit dhe Vazhdimi 
Për detaje të rasteve studimore, referojuni Vëllimit 2, Kapitulli 2-Hyrje në rastet 
studimore. 

Shënim: Në përgjithësi, për të dokumentuar evidencën e auditimit për Dephta 
Furniture është përdorur një metodë më e strukturuar (siç janë listat e kontrollit, 
etj), ndërsa një metodë më pak e strukturuar (përdorimi i memorandumeve, etj) 
është përdorur për Kumar & Co. Kjo është thjesht për të ilustruar mjetet alternative 
të dokumentimit. Nuk përjashtohet mundësia që të përdoret memorandum edhe në 
auditimin e Dephtas apo listat e kontrollit në auditimin e Kumar. Zgjedhja se si do të 
dokumentohet pajtueshmëria me SNA-të është një çështje e gjykimit profesional që 
mundësisht duhet të diskutohet gjatë planifi kimit të auditimit. 

Duke supozuar se ky është një angazhim auditimi i vazhdueshëm, ortaku ose drejtuesi në 
fi rmën e auditimit do të bëjë disa kërkime për të identifi kuar dhe vlerësuar çdo faktor të 
ri ose të rishikuar të rrezikut që ka të bëjë me vendimin për të vazhduar me angazhimin 
e auditimit. Përfshihen kërkime të tilla siç përshkruhen më poshtë:
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Rasti Studimor A – Dephta Furniture, Inc.

Pranimi dhe vazhdimi me klientin

Mund të përdoret një pyetësor si ky që tregohet më poshtë:

A janë plotësuar parakushtet e auditimit?

• A janë ndjekur kërkesat e pranimit/
vazhdimit, të përcaktuara në manualin e 
kontrollit të cilësisë të fi rmës?

• A ka ndonjë ndryshim në termat e 
referencës ose kërkesat për angazhimin 
e auditimit?

• A ka ndonje problem pavarësie 
ose konfl ikt interesi? Konsidero: 
Marrëdhëniet familjare/personale me 
njerëzit e klientëve të rëndësishëm, 
shërbimet e jo auditimit siç janë 
kontabiliteti, interesat fi nanciare dhe 
marrëdhënie të tjera të biznesit.

• Ndonjë rrethanë që mund të vërë në 
dyshim integritetin e pronarëve të 
klientit? Konsidero bindjet, procedurat 
rregullatore/sanksionet, dyshimet ose 
konfi rmimet e akteve jo ligjore ose 
mashtrimet, hetimet e policisë, dhe çdo 
publicitet të keq.

• A ka fusha të cilat kanë nevojë për 
njohuri specifi ke?

Pasqyrat fi nanciare do të përgatiten nga 
stafi  drejtues duke përdorur SNRF-të.

Letra e angazhimit është fi rmosur dhe 
drejtimi ka pranuar përgjegjësinë e tij 
për të:

• Vënë në dispozicion të gjithë 
informacionin e kërkuar. 

• Siguruar akses pa limit për personelin. 

• Hartuar dhe zbatuar ato kontrolle të 
brendshëm që drejtimi i ka përcaktuar 
të nevojshme për të mundësuar 
përgatitjen e pasqyrave fi nanciare që 
nuk kanë anomali materiale për shkak të 
mashtrimit apo gabimit.

Po, Referoju Politikave XX dhe YY të 
Manualit tonë të Kontrollit të Cilësisë

Jo

E vetmja çështje e shënuar është se një 
anëtar nga stafi  ynë bleu shumë mobilje 
për dhomën e gjumit nga Dephta; ai pagoi 
çmimin e shënuar në katalog. Ky incident 
nuk konsiderohet si një rrezik ndaj 
pavarësisë tonë.

Jo. Megjithatë, Parvini (vajza e këshilltarit të 
biznesit) pati një publicitet negativ në Korrik. 
Ajo ishte këshilltare në një marrëveshje 
për një çështje toke në të cilën zyrtarët 
e qeverisë u akuzuan për marrje ryshfeti 
nga sipërmarrësit e zhvillimit të tokës. Kjo 
çështje gjithashtu, është shënuar në listën 
tonë të faktorëve që rrezikojnë auditimin.

Për të rishikuar kontrollin mbi shitjet 
në internet ne do të përdorim Davidin 
(i cili është i mirëinformuar në fushën 
informatike).
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Po, shiko buxhetin e planifi kuar.

Kontrollet e përgjithshme të TI kanë 
nevojë për një rishikim pas vendimit për të 
pranuar shitjet në internet.

Jo. Drejtimi ka një qëndrim të mirë ndaj 
kontrollit të brendshëm.

Po.

• A ka fi rma mundësi kohore, kompetencë 
dhe burime për të realizuar angazhimin 
në përputhje me standardet profesionale 
dhe të fi rmës?

• A ka për këtë entitet ndonjë çështje të 
identifi kuar nga auditimet e kaluara dhe 
nga angazhime të tjera, e cila ka nevojë 
të adresohet?

• A ka ndonjë rrethanë të re që rrit 
rrezikun tonë të angazhimit?

• A është klienti në gjendje të vazhdojë të 
paguajë honoraret tona?

Përfundimi

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të angazhimit = I ulët

Ne duhet të vazhdojmë me këtë klient.

Sang Jun Lee

15 Tetor, 20X2
Z. Suraj Dephta, Drejtor menaxhues
Dephta Furniture, Inc.
123-50214

I nderuar Z.Dephta:

Ju keni kërkuar që ne të auditojmë pasqyrat fi nanciare të Dephta Furniture, 
të cilat përfshijnë bilancin kontabël të datës 31 dhjetor 20X2, pasqyrën e të 
ardhurave, pasqyrën e ndryshimeve të kapitalit dhe pasqyrën e fl ukseve të parasë 
për vitin që mbyllet në këtë datë, një përmbledhje të politikave kontabël më 
të rëndësishme si dhe informacionet e tjera shpjeguese në shënime. Ne kemi 
kënaqësinë që përmes kësaj letre t’ju konfi rmojmë pranimin e kuptimit tonë për 
kryerjen e këtij angazhimi të auditimit. Auditimi ynë do të kryhet me objektivin 
për të shprehur një opinion mbi pasqyrat fi nanciare.

Përgjegjësitë tona

Ne do të kryejmë auditimin në pajtim me Standartet Ndërkombëtare të 
Auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne të respektojmë kërkesat etike dhe të 
planifi kojmë e të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme për faktin 

Jamel, Woodwind &  Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

Termat e angazhimit do të ishin të përfshira në një letër siç është treguar më poshtë:
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nëse pasqyrat fi nanciare janë pa anomali materiale. Një auditim përfshin kryerjen e 
procedurave për të siguruar një evidencë auditimi për shumat dhe informacionet 
shpjeguese të dhëna në pasqyrat fi nanciare. Procedurat e zgjedhura varen nga 
gjykimi i audituesit, dhe përfshijnë vlerësimin e rrezikut të anomalive materiale të 
pasqyrave fi naciare, qofshin këto për shkak të gabimit ose mashtrimit. Gjithashtu, 
një auditim përfshin vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të 
përdorura, arsyeshmërinë e çmuarjeve kontabël të bëra nga drejtimi, si edhe 
vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave fi nanciare.

Për shkak të kufi zimeve të vetvetishme të një auditimi, së bashku me kufi zimet 
e vetvetishëm të kontrollit të brendshëm, ekziston një rrezik i paevitueshëm që 
disa nga anomalitë materiale të mos zbulohen, madje edhe pse auditimi është 
planifi kuar në mënyrën e duhur dhe është kryer në pajtim me SNA-të.

Në kryerjen e vlerësimeve tona për rrezikun ne konsiderojmë kontrollin e 
brendshëm që lidhet me përgatitjen nga entiteti të pasqyrave të tij fi nanciare, 
në mënyrë që të hartojmë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme për 
rrethanat, por jo për qëllime të shprehjes së opinionit për efektivitetin e kontrollit 
të brendshëm të entitetit. Megjithatë, ne do t’ju komunikojmë me shkrim çfarëdo 
mangësie të konsiderueshme në kontrollin e brendshëm që ka të bëjë me 
auditimin e pasqyrave fi nanciare, që ne kemi identifi kuar gjatë auditimit.

Përveç rasteve kur hasen veshtirësi të paparashikuara, raporti ynë do të jetë 
kryesisht në formën e mëposhtme:

[Forma dhe përmbajtja e raportit të audituesit nuk është riprodhuar.]

Në varësi të gjetjeve të auditimit mund të ndryshohet forma dhe përmbajtja e 
raportit.

Përgjegjësia e Drejtimit

Auditimi ynë do të kryhet bazuar në faktin që drejtimi dhe personat e ngarkuar 
me qeverisjen e pranojnë dhe e kuptojnë se kanë përgjegjësi për:

(a) Përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave fi nanciare në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar;

(b) Vendosjen e kontrollit të brendshëm që drejtimi e përcakton të nevojshëm 
për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave fi nanciare që nuk kanë anomali 
materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit; dhe

(c) Për të na dhënë neve:

(i) Të drejtën për të patur e akses në të gjitha informacionet, për të 
cilat drejtimi është në dijeni se janë të përshtatshme për përgatitjen e 
pasqyrave fi nanciare, siç janë regjistrat, dokumentacioni dhe çështje të 
tjera;

(ii) Informacione plotësuese që ne mund të kërkojmë për qëllime të 
auditimit; dhe

(iii) Akses të pakufi zuar tek personat brenda kompanisë nga të cilët ne 
mendojmë se është e nevojshme të merret evidencë auditimi.
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Si pjesë e procesit tonë të auditimit, ne do të kërkojmë nga drejtimi, dhe kur 
është e përshtatshme, nga personat e ngarkuar me qeverisjen, konfi rmim me 
shkrim lidhur me deklarimet e bëra për ne në lidhje me auditimin.

Ne presim që gjatë auditimit të kemi bashkëpunim të plotë me personelin tuaj.

Honoraret e pagesës

Honoraret tona, të cilat do të faturohen krahas me ecurinë e punës, janë të 
bazuara në kohën që kërkohet të shpenzohet nga individët e caktuar për kryerjen 
e angazhimit plus shpenzimet ditore. Tarifat orare individuale ndryshojnë sipas 
shkallës së përgjegjësisë dhe përvojës e aftësive që kërkohen.

Kjo letër do të jetë në fuqi për periudhat e ardhshme, përveç nëse nuk është 
përfunduar, ndryshuar, apo zëvendësuar.

Ju lutemi nënshkruani dhe na ktheni kopjen bashkangjitur kësaj letre, për të 
treguar pranimin tuaj për, dhe marrëveshjen me, rregullimet për auditimin e 
pasqyrave fi nanciare.

Sinqerisht i Juaji,

__________________________________

Jun Lee
Jamel, Woodwind & Wing, LLP 
Pranoi në emër të Dephta Furniture, Inc. nga

__________________________________

Suraj Dephta 
Drejtori menaxhues
1 Nëntor, 20X2
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Rasti studimor B — Kumar & Co.

Pranimi i klientit dhe Vazhdimi

Me supozimin që ky është një angazhim auditimi në vazhdimësi, kërkesat për informacion 
për të identifi kuar dhe vlerësuar çdo faktor rreziku të ri ose të rishikuar, mund të 
dokumentohen në një memo si më poshtë:

Memo për vazhdimin e marrëdhënieve me klientin — Kumar & Co.

15 tetor 20X2

Ne folëm me klientin, Raj Kumar, me datën 15 Shtator 20X2, për të vendosur 
nëse do të pranojmë këtë angazhim apo jo.

Çështjet që kanë lindur:

- Raj kërkon që ne të japim një opinion auditimi mbi pasqyrat fi nanciare të 
Kumar & Co. i cili përdor SNRF-të.

- Ne vlerësuam të gjitha rreziqet e mundshme (sikurse ato janë trajtuar 
në Seksionin 290 të Kodit të BSNEPK-së) ndaj pavarësisë tonë dhe nuk 
identifi kuam asnjë të tillë.

- Nuk ka ndodhur asgjë e re që mund të ngrejë shqetësime lidhur me 
integritetin e pronarit.

- Operacionet janë të ngjashme me ato të periudhës së mëparshme, ndonëse 
mungesa e Rajit në operacionet e përditshme krijon më shumë mundësi 
për kryerje mashtrimesh. Këtë vit ne duhet të konsiderojmë zgjerimin e 
procedurave tona thelbësore me qëllim që të adresojmë rreziqet potenciale 
të mashtrimit.

- Nuk ka nevojë për specialistë të tjerë shtesë, kështu që auditimin mund ta 
kryejnë të njëjtët individë sikurse edhe vitin e kaluar.

Për këtë periudhë ka dy shqetësime të mundshme:

- Kompania ka pësuar një rënie në kërkesën për produkte nga klienti i saj 
kryesor, Dephta.

- Raj e ka përqendruar vëmendjen kryesisht te çështjet e tij personale familjare. 
Gjatë auditimit ne duhet të sigurohemi se librat dhe regjistrat janë aktualizuar 
dhe se nuk ka asnjë gabim të ndodhur që nuk është korrigjuar. Kjo mund të 
krijojë gjithashtu një rrezik mashtrimi.

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të angazhimit = I Moderuar

Ne e pranojmë këtë angazhim për periudhën aktuale.

Sang Jun Lee

Termat e angazhimit duhet të ishin përfshirë në një letër që do të ishte shumë 
e ngjashme me shembullin e paraqitur më parë në rastin studimor A: Dephta 
Furniture, Inc.
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5. Strategjia e përgjithshme e auditimit

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përmbajtja e kapitullit

Përshkrimi i hapave që ndiqen për zhvillimin e një plani 
dhe një strategjie të përgjithshme të auditimit.

210, 220, 300 dhe 
SNKC 1

SNA-të /SNKC1

Tabela 5.0-1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Shënime:
1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.

Paragrafi  #

300.4 Objektivi i audituesit është të planifi kojë auditimin me qëllim që 
ai të kryhet në një mënyrë efektive.

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)

Ortaku dhe anëtarë të tjerë kryesorë të grupit të angazhimit do 
të përfshihen në planifi kimin e auditimit, përfshirë planifi kimin 
dhe pjesëmarrjen në diskutimet ndërmjet anëtarëve të grupit të 
angazhimit. (Ref: Para. A4)

Audituesi duhet të hartojë një strategji të përgjithshme auditimi 
që përcakton qëllimin, kohën dhe drejtimin e auditimit, dhe që 
jep udhëzime për zhvillimin e planit të auditimit.

Objektivi (at) i SNA-ve

200.15

300.5

300.7
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Paragrafi  #

300.8 Gjatë hartimit të strategjisë së përgjithshme të auditimit, 
audituesi do të:

(a) Identifi kojë karakteristikat e angazhimit që përcaktojnë 
objektin e tij.

(b) Përcaktojë objektivat e raportimit të angazhimit për të 
planifi kuar afatin e auditimit si dhe natyrën e komunikimeve 
që kërkohen.

(c) Konsiderojë faktorët që, në gjykimin profesional të 
audituesit, janë të rëndësishme në drejtimin e përpjekjeve të 
grupit të angazhimit.

(d) Vlerësojë rezultatet e aktiviteteve paraprake të angazhimit 
dhe, kur është e zbatueshme, të vlerësojë nëse njohuritë 
e marra në angazhime të tjera të kryera nga ortaku i 
angazhimit, janë të përshtatshme për entitetin.

(e) Përcaktojë natyrën, afatin dhe shtrirjen e burimeve të 
nevojshme për kryerjen e angazhimit. (Ref: Para. A8-A11)

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 SNA 330.

(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)

Audituesi do të përditësojë dhe ndryshojë strategjinë e 
përgjithshme dhe planin e auditimit sipas nevojës, gjatë kryerjes 
së auditimit. (Ref: Para. A13)

Audituesi do të planifi kojë natyrën, afatin dhe shtrirjen e 
drejtimit dhe të mbikëqyrjes së anëtarëve të grupit të angazhimit 
si dhe rishikimin e punës së tyre. (Ref: Para. A14-A15)

Teksti i marrë nga SNA-të

300.9

300.10

300.11

5.1 Vështrim i përgjithshëm (Përmbledhje)
Planifi kimi është i rëndësishëm për të siguruar që angazhimi është kryer në mënyrë 
efi kase dhe efektive dhe se rreziku i auditimit është reduktuar në një nivel të ulët të 
pranueshëm. 

Planifi kimi i auditimit nuk është një fazë e shkëputur e auditimit. Ai është një proces i 
vazhdueshëm dhe që përsëritet, i cil fi llon menjëherë pas përfundimit të auditimit të 
mëparshëm, dhe vazhdon deri në përfundim të auditimit aktual. 
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Planifi kimi auditimit

Vlerësimi i rrezikut

Aktualizo vazhdimisht dhe ndrysho planet e auditimit kur kërkohet

Reagimi ndaj rrezikut Raportimi

Strategjia e përgjithshme e auditimit
Karakteristikat e Angazhimit
Objektivat e raportimit
Faktorët e rëndësishëm dhe eksperienca (materialiteti, faktorët e rrezikut, etj.)
Natyra, afatet dhe shtrirja e burimeve të nevojshme

Plani i detajuar i auditimit
Natyra afatet dhe shtrirja e procedurave të planifi kuara
Procedurat e vlerësimit të rrezikut
Procedurat e mëtejshme të auditimit

Komunikimi me drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen

Përfi timet e planifi kimit të auditimit janë përshkruar në tabelën më poshtë.

• Anëtarët e Grupit mësojnë nga përvoja / pikëpamjet e ortakut 
kryesor dhe personelit tjetër kryesor.

•  Angazhimi është organizuar si duhet, ka personel dhe është 
menaxhuar mirë.

•  Eksperienca e marrë nga angazhimet e mëparshme dhe nga 
detyrat e tjera përdoret në mënyrën e duhur.

•  Zonat e rëndësishme të auditimit kanë marrë vëmendjen e 
duhur

•  Problemet e mundëshme identifi kohen dhe zgjidhen në kohë.

•  Dokumentacioni i dosjes së auditimit rishikohet në kohë.

•  Koordinohet puna e kryer nga të tjerët (audituesit e tjerë, 
ekspertët, etj.)

Përfi timet e 
planifi kimit të 
auditimit

Tabela 5,1-1

Ka dy nivele të planifi kimit të auditimit, sikurse ato janë ilustruar në tabelën më poshtë:

Tabela 5.1-2

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR 
Shpesh thuhet se një orë e shpenzuar mirë në planifi kim mund të kursejë pesë orë 
punë në kryerjen e auditimit. Një auditim i mirë-planifi kuar garanton që përpjekjet 
e auditimit janë drejtuar në zonat e auditimit që janë me rrezik të lartë, se do të 
hiqen nga objekti procedurat e auditimit të panevojshme, dhe se stafi  i auditimit e 
di se çfarë pritet prej tij.
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Zhvillimi i strategjisë së përgjithshme të auditimit nis me fi llimin e angazhimit, dhe 
përfundon, e më pas aktualizohet bazuar në informacionin e marrë nga:
• Përvoja paraprake me entitetin;
• Veprimtaritë paraprake (të pranimit të klientit dhe vazhdimit të marrëdhënieve me 

të);
• Diskutimet me klientin mbi ndryshimet që kanë ndodhur që nga periudha e fundit 

dhe rezultatet e fundit të shfrytëzimit;
• Angazhime të tjera të kryera për klientin gjatë periudhës;
• Diskutimet dhe takimet me grupin e auditimit;
• Burime të tjera të jashtme të tilla si artikuj të gazetave dhe internetit; dhe
• Informacioni i ri, i marrë, procedurat e auditimit që kanë dështuar, apo rrethana të 

reja të ndeshura gjatë auditimit, të cilat do të çojnë në ndryshimin e strategjive të 
planifi kuara më parë. 

Plani i detajuar i auditimit do të fi llojë pak më vonë, kur planifi kohen procedurat specifi ke 
për vlerësimin e rrezikut dhe kur ka informacione të mjaftueshme rreth rreziqeve të 
vlerësuara për të zhvilluar një përgjigje auditimi të përshtatshme. Kërkesat për zhvillimin 
e planit të detajuar të auditimit janë trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 16. 
Koha që kërkohet për të përgatitur një strategji të përgjithshme të auditimit do të 
ndryshojë në varësi të:
• Madhësisë dhe kompleksitetit të entitetit;
• Përbërjes dhe madhësisë së grupit të auditimit. Auditimet më të vogla do të 

kenë grupe më të vogla, duke e bërë më të lehtë planifi kimin, koordinimin dhe 
komunikimin;

• Përvoja e mëparshme me entitetin; dhe
• Rrethanat që ndeshen gjatë kryerjes së auditimit.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Auditimet e entiteteve të vogla shpesh kryhen nga grupe auditimi shumë të vogla. 
Kjo e bën më të lehtë koordinimin dhe komunikimin mes anëtarëve të grupit, dhe 
zhvillimi i strategjisë së përgjithshme të auditimit mund të jetë i drejtpërdrejtë. 
Dokumentacioni për entitetet e vogla mund të jetë në formën e një memorandumi 
të shkurtër që përfshin:

• Natyrën e angazhimit dhe afatet;

• Çështjet e identifi kuara në auditim, të cilat janë plotësuar;

• Atë çfarë ka ndryshuar në periudhën aktuale;

• Ndonjë rishikim të kërkuar në strategjinë e përgjithshme të auditimit ose në 
planin e detajuar të auditimit, dhe

• Përgjegjësitë specifi ke të çdo anëtari të grupit të auditimit. 

Planifi kimi për periudhën aktuale mund të fi llojë me një memo të shkurtër të 
përgatitur në fund të auditimit të mëparshëm. Megjithatë, memo-ja duhet të 
aktualizohet për periudhën aktuale, bazuar në diskutimet me pronarin drejtues 
dhe në rezultatet e takimeve të grupit të auditimit. 
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5.2  Zhvillimi i strategjisë së përgjithshme të Auditimit 
Strategjia e përgjithshme e auditimit është një regjistër i vendimeve kryesore që 
konsiderohen të nevojshme për të planifi kuar si duhet auditimin dhe për të komunikuar 
çështjet e rëndësishme me ekipin e angazhimit. Strategjia do të dokumentojë vendimet 
që rrjedhin nga kryerja e hapave të planifi kimit të përshkruara në tabelën më poshtë. Vini 
re se hollësitë specifi ke të vlerësimit të rrezikut dhe procedurat e mëtejshme të auditimit 
që duhen kryer do të dokumentohen në planin e auditimit.

Tabela 5,2-1

Hapat bazë Përshkrimi

• Kryhen aktivitetet paraprake (pranimi i klientit / vazhdimi dhe 
përcaktimi i kushteve të angazhimit). 

• Grumbullohet informacioni përkatës në lidhje me entitetin, si 
për shembull, rezultatet aktuale të shfrytëzimit, rezultatet nga 
angazhimet e mëparshme dhe për ndryshimet e rëndësishme 
në periudhën aktuale. 

• Caktohet stafi  që do të merret me angazhimin, duke përfshirë, 
kur është e zbatueshme, rishikuesin për kontrollin e cilësisë të 
angazhimit dhe ndonjë ekspert që mund të kërkohet. 

• Përcaktohen afatet e takimeve të grupit të auditimit (duke 
përfshirë ortakun e angazhimit) për të diskutuar ndjeshmërinë 
e anomalive materiale (përfshirë mashtrimin) në pasqyrat 
fi nanciare. 

• Përcaktohen afatet e duhura (datat) kur do të kryhet çdo 
aspekt i punës së auditimit (numërimi i inventarit, procedurat 
e vlerësimit të rrezikut, konfi rmimet me të tretët, vizitat në 
fund të periudhës dhe takimet për të diskutuar rezultatet e 
auditimit).

• Përcaktohet materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi, dhe 
materialiteti i performancës. 

• Përcaktohet natyra dhe shtrirja e procedurave të kërkuara për 
vlerësimin e rrezikut dhe personat të cilët do të kryejnë këto 
procedura. 

• Kur rreziku është vlerësuar në nivel të pasqyrave fi nanciare, 
zhvillohet një përgjigje e përgjithshme e përshtatshme 
(referojuni Vëllimit 1, Kapitulli 9). Gjithashtu, përfshihet edhe 
ndikimi në procedurat e mëtejshme të auditimit që duhet të 
kryhen. 

• Komunikohet një përmbledhje e objektit të planifi kuar dhe 
afateve të auditimit me personat e ngarkuar me qeverisjen. 

• Bëhet aktualizimi dhe ndryshimet e nevojshme në strategjinë 
dhe planin e auditimit, në dritën e rrethanave të reja.

Fillimi

Vlerësimi i 
Rreziqeve dhe 
Reagimet
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Pasi janë identifi kuar dhe vlerësuar rreziqet e anomalisë materiale, bëhet fi nalizimi i strategjisë 
së përgjithshme (duke përfshirë afatet, personelin, dhe mbikëqyrjen) dhe zhvillohet plani 
i detajuar i auditimit. Plani i detajuar përcakton procedurat e mëtejshme të auditimit të 
kërkuara në nivel pohimi, të cilat i përgjigjen rreziqeve të identifi kuara dhe të vlerësuara. 

Pasi fi llon puna, mund të kërkohet që në strategjinë e përgjithshme dhe planet e 
detajuara të bëhen ndryshime për t’iu përgjigjur rrethanave të reja, gjetjeve të auditimit 
dhe informacioneve të tjera të marra gjatë auditimit. Çdonjëra nga këto ndryshime duhet 
të dokumentohet së bashku me arsyet në dokumentacionin e auditimit, siç janë strategjia 
e përgjithshme e auditimit apo plani i auditimit.

Strategjia e përgjithshme dokumenton çështje të tilla si ato që janë listuar më poshtë: 

Tabela 5.2-2

Dokumenti Përshkrimi

Karakteri-
stikat e 
angazhimit

Objektivat e 
raportimit

• Kuadri i raportimit fi nanciar që përdoret. 
• Raportet shtesë që kërkohen, të tilla si kërkesat fi nanciare të 

veçanta dhe të sektorëve specifi kë (nga rregullatorët, etj). 
• Çdo nevojë për njohuri ose ekspertizë të specializuar për të 

adresuar zonat e auditimit komplekse, të veçanta, dhe me 
rrezik të lartë.

• Evidencën e kërkuar nga organizatat e shërbimit. 
• Përdorimin e evidencës të marrë në auditimet e mëparshme 

(siç është ajo e marrë nga procedurat e vlerësimit të rrezikut 
dhe testet e kontrollit). 

• Efekti i teknologjisë së informacionit në procedurat e auditimit 
(disponueshmëria e të dhënave dhe përdorimi i teknikave të 
auditimit me ndihmën e kompjuterit). 

• Nevoja për të futur disa elemente të paparashikueshmërisë në 
kryerjen e procedurave të auditimit. 

• Disponueshmëria e personelit të entitetit dhe të dhënave.
• Afatet e raportimit të entitetit. 
• Afatet e takimeve me drejtimin dhe me personat e ngarkuar 

me qeverisjen për të diskutuar për: 
— Natyrën, afatet dhe shtrirjen e punës së auditimit. Kjo 

mund të përfshijë datat kur do të bëhet inventarizimi, 
konfi rmimet me të tretët dhe procedurat e ndërmjetme 
dhe procedurat e tjera të kërkuara, 

— Gjendja e punës së auditimit gjatë gjithë angazhimit, dhe 
— Raporti i audituesit dhe komunikimet e tjera, siç është letra 

për drejtimin. 
• Afatet e takimeve / komunikimeve mes anëtarëve të grupit të 

angazhimit për të diskutuar për: 
— Faktorët e rrezikut të entitetit (të biznesit dhe mashtrimit), 
— Natyrën, afatet dhe shtrirjen e punës që do të kryhet, 
— Shqyrtimin e punës së kryer, dhe 
— Komunikimet e tjera me palët e treta.
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Dokumenti Përshkrimi

• Materialiteti (i përgjithshëm, i fushave individuale të pasqyrave 
fi nanciare, dhe materialiteti i performancës). 

• Vlerësimi paraprak i rrezikut në nivel të përgjithshëm të 
pasqyrave fi nanciare dhe ndikimi në auditim.

• Identifi kimi paraprak i:
— Klasave të rëndësishme dhe materiale të transaksioneve, 

tepricave të llogarive dhe informacioneve shpjeguese të 
dhëna; dhe

— Zonave ku mund të ketë një rrezik më të lartë të 
anomalisë materiale.

• Mënyra se si do të kujtohen anëtarët e grupit të angazhimi 
për të mbajtur një mendim dyshues dhe për të ushtruar 
skepticizëm profesional gjatë mbledhjes dhe vlerësimit të 
evidencës së auditimit.

• Rezultatet përkatëse të auditimeve të mëparshme, duke 
përfshirë edhe mangësitë e identifi kuara të kontrollit dhe 
veprimet që ka ndërmarrë drejtimi për trajtimin e tyre. 

• Diskutimet me personelin e fi rmës që i ka dhënë entitetit 
shërbime të tjera.

• Evidencë për qëndrimin që mban drejtimi ndaj kontrollit 
të brendshëm dhe rëndësia që i kushtohet kontrollit të 
brendshëm në përgjithësi në të gjithë entitetin.

• Volumi i transaksioneve, të cilat mund të përcaktojnë nëse 
për audituesin do të ishte më efi kase që ai të mbështetet në 
kontrollin e brendshëm. 

•  Zhvillime të rëndësishme të biznesit që ndikojnë tek entiteti, 
duke përfshirë ndryshimet në teknologjinë e informacionit 
dhe proceset e biznesit, ndryshimet në drejtimin kryesor dhe 
blerjet, bashkimet, apo shitjet e një njësie të biznesit. 

• Zhvillime të rëndësishme të sektorit të ekonomisë, siç janë 
ndryshimet në rregullat e sektorit të industrisë dhe kërkesat e 
reja të raportimit. 

• Ndryshimet e rëndësishme në kuadrin e raportimit fi nanciar, 
siç janë ndryshimet në standardet e kontabilitetit. 

• Zhvillime të tjera të rëndësishme, të tilla si ndryshimet në 
mjedisin ligjor të cilat kanë ndikim tek entiteti.

• Grupi i angazhimit (përfshirë, kur është e nevojshme, 
rishikuesin për kontrollin e cilësisë së angazhimit). 

• Caktimi i punës së auditimit për anëtarët e grupit, përfshirë 
caktimin e anëtarëve të grupit me eksperiencën e duhur në zonat 
ku mund të ketë rreziqe më të larta të anomalisë materiale. 

• Buxhetimi i angazhimit, përfshirë mbajtjen parasysh të faktit 
që duhet të jepet  koha e duhur për zonat ku mund të ketë 
rreziqe të larta të anomalisë materiale.

Faktorët e 
rëndësishëm

Ndryshime 
dhe 
zhvillime të 
rëndësishme

Natyra, Afatet 
dhe Shtrirja e 
Burimeve të 
Kërkuara
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Në qoftë se entiteti ka komponentë (siç janë fi lialet ose njësitë e shfrytëzimit), referenca 
duhet të bëhet tek konsideratat plotësuese të planifi kimit, paraqitur në Shtojcën e SNA 
300 dhe në kërkesat e SNA 600. 

Për entitetet më të vogla, mundet që një memorandum i shkurtër të shërbejë si strategji 
e përgjithshme e dokumentuar. Për planin e auditimit, mund të përdoren programet 
standarde të auditimit ose listat kontrolluese, me supozimin se ka pak aktivitete 
përkatëse të kontrollit dhe me kusht që programet të jenë të përshtatura për rrethanat e 
angazhimit, duke përfshirë vlerësimet e rrezikut të bëra nga audituesi.

5.3. Komunikimi i planit të auditimit me drejtimin dhe me personat e 
ngarkuar me qeverisjen

Paragrafi  #

260.15 Audituesi duhet t’u komunikojë personave të ngarkuar me 
qeverisjen një përmbledhje të objektit të planifi kuar dhe afatin e 
auditimit. (Ref: Para. A11-A15)

Teksti i marrë nga SNA-të

Një dialog i vazhdueshëm, i dyanshëm me drejtimin dhe me personat e ngarkuar me 
qeverisjen mund të luajë një rol të rëndësishëm në procesin e planifi kimit të auditimit. 
Komunikimi i mirë në lidhje me objektin e planifi kuar dhe afatet e auditimit mund të 
ndihmojë drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen që të:

• Kuptojnë pasojat e punës së audituesit;

• Diskutojnë me audituesin për çështjet e rrezikut dhe konceptin e materialitetit; dhe

• Identifi kojnë zonat, për të cilat ata mund t’i kërkojnë audituesit të ndërmarrë 
procedura shtesë. Ky dialog mund të ndihmojë edhe audituesin që të zhvillojë një 
njohje e një kuptim më të mirë për entitetin dhe mjedisin e tij.

Duhet treguar kujdes që të mos kompromentohet efektiviteti i auditimit. Për shembull, 
komunikimi i natyrës dhe afateve ekzakte të procedurave të hollësishme të auditimit 
mund të zvogëlojë efi kasitetin e këtyre procedurave duke i bërë ato shumë të 
parashikueshme. 

Çështjet që audituesi mund të marrë parasysh për komunikimin përfshijnë:

• Mënyrën që audituesi propozon për të adresuar rreziqet e mëdha të anomalive 
materiale, për shkak të mashtrimit ose gabimit;

• Qasjen e audituesit ndaj kontrollit të brendshëm që është i përshtatshëm për 
auditimin; dhe

• Aplikimin e materialitetit në kontekstin e një auditimi.

Çështje të tjera të planifi kimit që mund të jenë të përshtatshme për t’u diskutuar 
përfshijnë:

• Pikëpamjet e personave të ngarkuar me qeverisjen për:

— Ndarjen e përgjegjësive ndërmjet personave që janë të ngarkuar me qeverisjen 
dhe drejtimin,
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5.4 Dokumentacioni

Paragrafi  #

300.12 Audituesi do të përfshijë 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 dhe planin e auditimit, 
dhe arsyet e këtyre ndryshimeve. (Ref: Para. A16-A19)

Teksti i marrë nga SNA-të

— Objektivat dhe strategjitë e entitetit dhe rreziqet përkatëse të biznesit që mund 
të rezultojnë në anomali materiale,

— Çështjet, të cilat personat e ngarkuar me qeverisjen, vlerësojnë se kërkojnë 
vëmendje të veçantë gjatë auditimit, dhe çdo zonë (fushë) ku ata kërkojnë 
kryerjen e procedurave shtesë,

— Komunikimet e rëndësishme me rregullatorët, dhe

— Çështje të tjera që personat e ngarkuar me qeverisjen konsiderojnë se mund të 
ndikojnë në auditimin e pasqyrave fi nanciare;

• Qëndrimet, vetëdijen, dhe veprimet e personave të ngarkuar me qeverisjen në 
lidhje me proceset që përdoren nga drejtimi për identifi kimin dhe reagimin ndaj 
rreziqeve të gabimit dhe mashtrimit në entitet dhe kontrollet e brendshme që ka 
vendosur drejtimi për të zbutur këto rreziqe. Kjo do të përfshinte edhe mënyrën 
se si personat e ngarkuar me qeverisjen mbikëqyrin efektivitetin e kontrollit të 
brendshëm;

• Veprimet e personave të ngarkuar me qeverisjen në përgjigje ndaj zhvillimeve në 
standardet e kontabilitetit, praktikat e mirë qeverisjes, dhe ndaj çështjeve të tjera të 
ngjashme, dhe

• Reagimet e personave të ngarkuar me qeverisjen ndaj komunikimeve të mëparshme 
me audituesin.

Shënim:  Ky komunikim i dyanshëm nuk ndryshon përgjegjësinë e audituesit për të 
hartuar strategjinë e përgjithshme të auditimit dhe planin e auditimit, duke 
përfshirë natyrën, afatet dhe shtrirjen e procedurave të nevojshme për të 
siguruar evidencë auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme. 

Sipas ligjit ose rregullores, në marrëveshje me entitetin, ose nga kërkesa shtesë të 
zbatueshme për angazhimin, mund të kërkohet të komunikohen edhe çështje të tjera. 
Gjithashtu, duhet të mbahet parasysh se SNA 265 përcakton kërkesa për komunikimin e 
mangësive të rëndësishme të identifi kuara në kontrollin e brendshëm. 

Strategjia e përgjithshme e auditimit dhe plani i detajuar i auditimit, duke përfshirë 
detajet e ndryshimeve të rëndësishme të bëra gjatë angazhimit të auditimit, duhet të 
dokumentohen. Audituesi mund të përdorë një memorandum, programet e auditimit 
standarde, apo listat kontrolluese të planifi kimit dhe të përfundimit të auditimit, të 
përshtatura sipas nevojës për të refl ektuar rrethanat e veçanta të angazhimit.
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5.5  Rastet Studimore - Strategjia e përgjithshme e auditimit 

Për detaje të rasteve studimore, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 - Hyrje në rastet 
studimore. Pasi është marrë vendimi për të vazhduar me auditimin dhe është përcaktuar 
materialiteti, hapi tjetër është të zhvillohet apo të aktualizohet strategjia e përgjithshme 
e auditimit për kryerjen angazhimit. Kjo mund të dokumentohet me disa forma të listës 
kontrolluese të planifi kimit ose me një memorandum të shkurtër, por të strukturuar 
(shiko çështjen për t’u konsideruar 5.1, më lart) si në shembujt që jepen në vijim.

Dephta Furniture, Inc

Memo për Strategjinë e përgjithshme

Fundi i periudhës – 31 Dhjetor, 20X2

Objekti

Objekti i auditimit nuk ka ndryshuar në këtë periudhë. Auditimi duhet të kryhet në 
pajtim me SNA-të dhe kuadri kontabël janë SNRF-të. Në SNRF-të këtë vit nuk ka 
pasur ndryshime që të kenë ndikim tek Dephta.

Ndryshimet në entitet

Dephta po planifi kon për të bërë shitje në monedha të huaja.

Gjithashtu, janë rritur shitjet përmes internetit dhe aftësitë e Dephtas në TI do të 
zgjerohen.

Dephta aktualisht po shet tek Franjawa Merchandising. Kjo kompani është e njohur 
për uljen e kufi rit të fi timit të furnitorëve në këmbim të porosive për blerje të 
mëdha. Ajo gjithashtu, ju kërkon furnitorëve të mbajnë inventar shtesë për disa 
produkte për livrimin e menjëhershëm të tyre kur kjo gjë kërkohet.

Rreziku

Vlerësimi ynë për rrezikun në nivel të pasqyrave fi nanciare është i ulët (referojuni FP 
ref. #). Edhe pse drejtimi nuk është shumë i sofi stikuar, ka një angazhim të fortë për 
kompetencë, ai ka prezantuar një kod të etikës dhe, në përgjithësi, ka një qëndrim të 
mirë ndaj kontrollit të brendshëm.

Strategjia e përgjithshme

• Në këtë periudhë materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi do të rritet nga 
8.000 € në 10.000 € për të refl ektuar rritjen e shitjeve dhe përfi tueshmërinë 
gjatë periudhës së fundit. Shpërblimet e Drejtimit në shumën prej afërsisht 
70,000 € i janë shtuar të ardhurave për përcaktimin e materialitetit të pasqyrave 
fi nanciare në tërësi [referojuni fl etës së punës për përcaktimin e materialitetit 
Vëllimi 2, Kapitulli 6]. Materialiteti i performancës (bazuar në vlerësimin tonë të 
rrezikut të auditimit) është caktuar në shumën 7,000 €, me përjashtim për disa 
teprica llogarish të përshkruara në FP ref. #. 

• I njëjti personel i lartë i periudhës së fundit do të kryejë punën edhe këtë vit.

• Kryhen procedurat e vlerësimit të rrezikut para fundit të vitit. Për momentin nuk 
ka plane për të ndryshuar ndonjërin prej sistemeve kryesore.

Rasti Studimor A- Dephta Furniture, Inc.
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• Në takimin tonë të planifi kimit me grupin e auditimit që do të mbahet më 15 
Nëntor, ne kemi nevojë të:

- Marrim parasysh ndjeshmërinë e pasqyrave fi nanciare ndaj mashtrimit,

- Theksojmë përdorimin nga stafi  ynë të skepticizmit profesional,

- Identifi kojmë skenarët e mashtrimit të përdorur nga punonjësit dhe drejtimi, 
dhe

- Fokusohemi në identifi kimin e transaksioneve me palët e lidhura, të cilat janë 
në rritje, dhe pastaj të zgjerojmë testimin.

• Pjesëmarrja në numërimin e inventarit në fund të periudhës. Ende nuk ka 
procedura të kontrollit të vazhdueshëm të inventarit.

• Përfshirja e Davidit (i cili ka njohuri për sistemet e TI-së) për të identifi kuar 
rreziqet e anomalisë materiale që lidhen me shitjet përmes internetit dhe për 
faktin nëse është vendosur ndonjë kontroll i brendshëm për të zvogëluar këto 
rreziqe. Ai gjithashtu do të vlerësojë kontrollet e përgjithshme të TI-së, të cilët 
vitin e kaluar ishin të dobët, por që tani kuptohet që janë përmirësuar. 

Ortaku i Auditimit (nënshkruar): Lee Sang Jun

Data: 20 Tetor, 20X2

Kumar & Co

Memo për Strategjinë e përgjithshme

Fundi i periudhës – 31 Dhjetor, 20X2

Objekti

• Të kryejë auditimin ligjor

• Drejtimi dëshiron të përdorë SNRF për EVM-të

Rreziku

• Rreziku në nivelin e pasqyrave fi nanciare është vlerësuar - i moderuar 
(referojuni FP ref. #). 

Ndryshimet në entitet

• Shitjet janë më të ulëta për shkak se nga Dephta ka më pak porosi.

• Kjo mund të çojë në inventar të gatshëm të pashitur, si edhe mallra të kthyera.

• Raji nuk është aktiv në biznes, krahasuar me periudhën e mëparshme, çka mund 
të rrisë rrezikun e mashtrimit. 

• Financime të reja, që rezultojnë në marrëveshje të reja bankare pë t’u mbajtur.

Strategjia e përgjithshme

• Materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi do të zvogëlohet nga 3,000 € në 
2,500 € për shkak të rënieve në shitjet dhe në përfi tueshmërinë. Materialiteti 
i performancës (bazuar në vlerësimin tonë të rrezikut të auditimit) është 

Rasti Studimor B - Kumar & Co.



58

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

vendosur në shumën 1.800 €, me përjashtim të disa tepricave të llogarive, siç 
është përshkruar në FP ref. #. 

• I njëjti staf do të kryejë punën e auditimit (për vazhdimësinë dhe efi kasitetin e 
auditimit). 

• Kryerja e procedurave të vlerësimit të rrezikut do të bëhet në fund të 
Dhjetorit.

• Në takimin e grupit për planifi kimin që do të mbahet më 30 Nëntor, ne kemi 
nevojë të:

- Mbajmë parasysh ndjeshmërinë e pasqyrave fi nanciare ndaj mashtrimit,

- Diskutojmë për mundësinë e mashtrimit nga punonjësit dhe anashkalimet 
e drejtimit. Kontabilisti duket se është i pakënaqur dhe mund të ketë 
motivim dhe mundësi. Raji nuk ka qenë aq i përfshirë në rishikimin e 
pasqyrave fi nanciare siç ka bërë në të kaluarën, dhe

- Fokusohemi në transaksionet me palët e lidhura të Dephtas, të cilat kanë 
pësuar rritje.

• Pjesëmarrje në inventarizimin në fund të periudhës.

• Zgjerimi i testimit në lidhje me transaksionet me palët e lidhura. 

Ortaku i Auditimit (nënshkruar): Sang Jun Lee

Data: 20 Tetor, 20X2
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6. Përcaktimi dhe përdorimi i Materialitetit

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përmbajtja e kapitullit

Përcaktimi dhe përdorimi i materialitetit në një 
angazhim auditimi.

SNA 320, 450

SNA-të përkatëse

Tabela 6.0-1

Tabela 6.0-2

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Shënime:
1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.

“Overall” Materiality

“Overall” Performance Materiality

 Materiality

 Performance
Materiality

Në nivel të Pasqyrave 
Financiare

Materialiteti i përgjithshëm 
(për pasqyrat fi nanciare në tërësi)

Materialiteti i “përgjithshëm” i 
performancës

Materialiteti specifi k (për fusha të 
veçanta të pasqyrave fi nanciare)

Materialiteti specifi k 
i performancës

Në nivel të tepricës 
së llogarisë, klasës 

së transaksionit dhe 
shënimeve shpjeguese

Shuma sasiore
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Shënim:  Termat materialitet “i përgjithshëm” dhe materialitet “specifi k” që janë 
përdorur në tabelën më lart dhe në tekstin më poshtë, janë vetëm për qëllime 
të kësaj Guide dhe nuk janë terma që janë përdorur në SNA-të. Materialiteti 
i përgjithshëm i referohet pasqyrave fi nanciare në tërësi, ndërsa materialiteti 
specifi k ka të bëjë me materialitetin e klasave të veçanta të transaksioneve, 
tepricave në llogari dhe shënimeve shpjeguese të dhëna në pasqyrat fi nanciare.

Paragrafi  #

Paragrafi  #

320.8

320.9

Objektivi i audituesit është që të zbatojë siç duhet konceptin e 
materialitetit në planifi kimin dhe kryerjen e auditimit.

Objektivi i audituesit është që të vlerësojë:

(a) Efektin e anomalive të identifi kuara në auditim; dhe
(b) Efektin e anomalive të pakorrigjuara, nëse ka të tilla, në 

pasqyrat fi nanciare.

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)

Objektivi (at) i SNA-ve

Teksti i marrë nga SNA-të

450.3

320.10

320.11



61

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Paragrafi  #

320.12

Teksti i marrë nga SNA-të

320.13

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)

Nëse audituesi mendon që duhet një materialitet më i ulët për 
pasqyrat fi nanciare 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 fi llimisht, atëhere ai 
duhet të përcaktojë nëse është e nevojshme që të rishikojë 
performancën e materialitetit dhe nëse natyra, afati dhe 
shtrirja e procedurave 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 fi nanciare në tërësi (Ref: Para. 
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 paragrafi n 10);

(c) Performancën e materialitetit (Ref: Para. 11); dhe

(d) Çdo rishikim i (a) - (c) gjatë zhvillimit të auditimit (Ref: Para. 
12-13).

Audituesi duhet të përcaktojë nëse strategjia e përgjithshme e 
auditimit dhe plani i tij kanë nevojë të rishikohen në qoftë se:

(a) Natyra e anomalive të identifi kuara dhe rrethanat e 
ndodhjes së tyre tregojnë se mund të ekzistojnë anomali 
të tjera, të cilat kur bashkohen me anomalitë e akumuluara 
gjatë auditimit, mund të jenë materiale, ose (Ref: Para. A4)

(b) Totali i anomalive të akumuluara gjatë auditimit i përafrohet 
materialitetit të përcaktuar në përputhje me SNA 320. (Ref: 
Para. A5)

320.14

450.6
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6.1 Vështrim i përgjithshëm
Vendimet që merr audituesi mbi materialitetin do të formojnë bazën për vlerësimin e 
rrezikut dhe për përcaktimin e shtrirjes së procedurave të auditimit të kërkuara.

Përcaktimi i materialitetit është një çështje e gjykimit profesional. Ai është i bazuar në 
perceptimin e audituesit në lidhje me nevojat e përbashkëta për informacione fi nanciare 
të përdoruesve të pasqyrave fi nanciare të para si një grup. Materialiteti i përgjithshëm 
(i cili është një term i përdorur në këtë Guidë për të përmbledhur materialitetin për 
pasqyrat fi nanciare në tërësi) është shuma totale e anomalive në një pasqyrë fi nanciare, 
duke përfshirë edhe lëniet jashtë të informacioneve, i cili nëse tejkalohet mund të 
infl uencojë në vendimet ekonomike të përdoruesve. Ai ndryshon nga rreziku i auditimit, i 
cili lidhet me një opinion auditimi të papërshtatshëm të lëshuar për pasqyrat fi nanciare që 
kanë anomali materiale. 

Ky kapitull trajton përcaktimin e materialitetit të përgjithshëm dhe të materialitetit 
specifi k, dhe përdorimin nga audituesi të materialitetit të performancës për qëllime 
të marrjes së evidencës së nevojshme të auditimit. Materialiteti përdoret gjatë gjithë 
auditimit për planifi kimin e auditimit, vlerësimin e rrezikut, reagimin ndaj rrezikut dhe 
raportimin. Informacion shtesë mbi materialitetin dhe rrezikun e auditimit gjendet në 
Vëllimin 1, Kapitulli 7 të kësaj Guide.

Ka dy nivele materialiteti që duhen konsideruar — materialiteti i pergjithshëm dhe 
materialiteti specifi k — siç përshkruhet më poshtë.

Tabela 6.1-1

Përshkrimi

Materialiteti për pasqyrat fi nanciare në tërësi (materialiteti i 
përgjithshëm) bazohet në gjykimin profesional të audituesit për 
shumën më të lartë të anomalive që mund të përfshihen në 
pasqyrat fi nanciare pa ndikuar vendimet ekonomike të marra nga 
një përdorues i pasqyrave fi nanciare. Nëse shuma e anomalive të 
pakorrigjuara qofshin këto individuale ose të bashkuara është më e 
lartë se materialiteti i përgjithshëm i vendosur për këtë angazhim, 
kjo do të thotë se pasqyrat fi nanciare kanë anomali materiale. 
Materialiteti i përgjithshëm bazohet në nevojat e zakonshme për 
informacione fi nanciare të përdoruesve të ndryshëm si një grup. Si 
pasojë, nuk do të konsiderohen efektet e mundshme të anomalive 
mbi perdoruesit specifi kë individualë, nevojat e të cilëve mund të 
ndryshojnë shumë.

Materialiteti i 
përgjithshëm 
(për pasqyrat 
fi nanciare në 
tërësi)

Në disa raste, shfaqet nevoja për të identifi kuar anomalitë e 
shumave më të vogla se materialiteti i përgjithshëm, të cilat do të 
ndikonin në vendimet ekonomike të përdoruesve të pasqyrave 
fi nanaciare. Kjo mund të lidhet me zona të ndjeshme siç janë 
p.sh., shpjegimet e veçanta të dhëna në shënimet (për shembull 
shpërblimi i drejtuesve ose të dhëna specifi ke industriale), nëse 
ato janë në pajtim me legjislacionin ose me kushtet e përcaktuara 
në një kontratë, ose transaksionet në të cilat bazohen bonuset. 
Gjithashtu, mund të lidhet me natyrën e një anomalie potenciale.

Materialiteti 
specifi k (Nivelet 
e materialitetit 
ose nivelet 
për klasa 
transaksioni të 
veçanta, teprica 
në llogari, 
ose dhënie 
infomacionesh 
shpjeguese.)
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Natyra e anomalive

Përveç madhësisë së një anomalie, audituesi konsideron natyrën e anomalive potenciale 
dhe rrethanat e veçanta të zhvillimit të tyre kur ai vlerëson efektet që këto shkaktojnë 
në pasqyrat fi nanciare. Rrethanat e lidhura me disa anomali mund të bëjnë që audituesi 
t’i vlerësojë ato si materiale edhe nëse gjenden poshtë nivelit të materialitetit. Shembujt 
mund të përfshijnë aktet jo ligjore, mos pajtueshmërinë me kushtet e huasë, dhe mos 
pajtueshmërinë me kërkesat e raportimit të detyrueshëm dhe për qëllime rregullatore. 
Megjithatë, nuk konsiderohet praktike hartimi i procedurave të auditimit për të zbuluar 
anomalitë që mund të jenë materiale vetëm për shkak të natyrës së tyre.

Materialiteti i performancës

Materialiteti i performancës përdoret nga audituesi për të ulur rrezikun në një nivel të 
përshtatshëm të ulët, në mënyrë që anomalitë e bashkuara të paidentifi kuara dhe të 
pakorrigjuara të tejkalojnë materialitetin për pasqyrat fi nanciare në tërësi (materialiteti 
i përgjithshëm), ose nivelet e materialitetit të dhëna për klasa transaksioni të veçanta, 
teprica në llogari ose dhënie infomacionesh shpjeguese (materialiteti specifi k). 

Materialiteti i performancës është vendosur në një shumë më të ulët se materialiteti 
i përgjithshëm ose materialiteti specifi k. Objektivi është që të kryhet më shumë punë 
auditimi në krahasim me atë që do të kërkohej nga materialiteti i përgjithshëm dhe 
specifi k, për të:

• Siguruar se do të zbulohen anomalitë më të vogla se materialiteti i përgjithshëm 
ose specifi k, në mënyrë që të ulet probabiliteti që anomalitë e bashkuara të 
paidentifi kuara dhe të pakorrigjuara të tejkalojnë materialitetin për pasqyrat 
fi nanciare në tërësi; dhe si rrjedhim

• Të japin një kufi  ose një interval për anomalitë e pazbuluara të mundshme. Ky 
interval është midis anomalive të zbuluara, por të pakorrigjuara në materialitetin 
agregat, dhe materialitetit të përgjithshëm ose atij specifi k.

Ky kufi  i jep sigurinë audituesit se anomalitë e pazbuluara së bashku me anomalitë 
e pakorrigjuara nuk do të grumbullohen në atë shkallë sa të arrijnë shumën që do 
shkaktonte anomali materiale në pasqyrat fi nanciare.

Përcaktimi i materialitetit të performancës nuk është një llogaritje mekanike e thjeshtë. 
Ai kërkon ushtrimin e gjykimit profesional bazuar në faktorët specifi kë të rrezikut të 
identifi kuar, njohjen dhe kuptimin e audituesit për entitetin si edhe ndonjë çështje tjetër 
që audituesi ka identifi kuar në angazhimet e mëparshme të auditimit.

Materialiteti i performancës përcaktohet midis materialitetit të përgjithshëm dhe atij 
specifi k. Për shembull, një materialitet performance specifi k mund të vendoset në një 
shumë më të vogël se materialiteti i përformacës i përgjithshëm për testimin e shpenzimeve 
të riparimit dhe të mirëmbajtjes, në qoftë se ka rrezik të lartë që aktivet nuk kapitalizohen. 
Materialiteti i performancës specifi k, gjithashtu mund të përdoret për të kryer punë shtesë 
në ato fusha/zona që mund të jenë të ndjeshme për shkak të natyrës së anomalive të 
mundshme dhe ndodhjes së tyre dhe jo madhësisë së tyre monetare.
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6.2 Si ta përcaktojmë materialitetin
Paragrafët në vijim trajtojnë përcaktimin dhe përdorimin e materialitetit të përgjithshëm 
dhe atij specifi k.

Materialiteti i Përgjithshëm

Materialiteti i përgjithshëm bazohet në perceptimin e audituesit për nevojat e 
përdoruesve të pasqyrave fi nanciare. Audituesit mund të supozojnë sa më poshtë në 
lidhje me përdoruesit e pasqyrave fi nanciare.

Tabela 6.2-1

Supozimet

• Të kenë njohuri të arsyeshme për aktivitetet ekonomike dhe 
të biznesit dhe për kontabilitetin;

• Të kenë vullnet për të studjuar informacionin e dhënë në 
pasqyrat fi nanciare me kujdes;

• Të kuptojnë që pasqyrat fi nanciare janë të përgatitura, të 
paraqitura dhe të audituara sipas niveleve të materialitetit;

• Të pranojnë pasiguritë e natyrshme që shoqërojnë matjen 
e shumave bazuar në çmuarjet, gjykimin dhe vlerësimin e 
ngjarjeve të ardhshme, dhe

• Të marrin vendime ekonomike të arsyeshme bazuar në 
informacionin që gjendet në pasqyrat fi nanciare.

Përdoruesit 
e pasqyrave 
fi nanciare

Zakonisht si pikënisje për përcaktimin e materialitetit përdoret një kufi  në përqindje 
(ose një nivel referues). Natyra e nivelit referues dhe përqindja që duhet të zbatohet, 
bazohet në gjykimin profesional. Për shembull, në një biznes që menaxhohet nga pronari, 
në të cilin pronari merr pjesën më të madhe të fi timit para tatimit në formën e pagës dhe 
shpërblimit, një nivel referimi siç është fi timi përpara shpërblimit dhe tatimit mund të 
ishte më i përshtatshëm.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR 

Për të siguruar koherencë, fi rmat e kontabilitetit mund të vendosin disa udhëzime të 
tyre që mund të përdoren për të përcaktuar fi llimisht materialitetin, duke përfshirë 
përdorimin e standardeve (niveleve referuese) të duhura. Megjithatë, standardi 
aktual që do të përdoret duhet të jetë i bazuar në gjykimin profesional në dritën e 
rrethanave të veçanta të entitetit. Kjo vlen edhe për përdorimin e materialitetit të 
performancës, i cili është në thelb një mjet i përdorur nga audituesi për të adresuar 
rrezikun e anomalive materiale përmes “kapjes” së anomalive që janë nën kufi rin e 
caktuar. 

Kur bën identifi kimin e një niveli referimi të përshtatshëm për ta përdorur, audituesi 
duhet të shqyrtojë çështjet e përshkruara në tabelën në vijim, si edhe të ketë një 
njohje të pikëpamjeve dhe pritshmërive të menaxhimit dhe personave të ngarkuar 
me qeverisjen.
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Konsidero

Përdoruesit
Përcakto kush janë përdoruesit e mundshëm të pasqyrave 
fi nanciare. Këta mund të jenë pronarët e entitetit (dhe aksionerët 
e tjerë) dhe personat e ngarkuar me qeverisjen, institucionet 
fi nanciare, franchiset, fi nancuesit kryesorë, punonjësit, klientët, 
kreditorët dhe agjencitë e departamentet qeveritare.

Pritshmëritë e përdoruesve specifi kë 
Identifi koni ndonjë pritshmëri të përdoruesve specifi kë, të tilla si në 
vijim: 

• Matja ose zbulimi i elementeve të tillë si transaksionet me palët 
e lidhura, shpërblimet e drejtimit dhe pajtueshmëria me ligjet 
dhe rregulloret e ndjeshme; 

• Dhënia e informacioneve shpjeguese specifi ke për sektorin - 
të tilla si kostot e eksplorimit në një kompani minerare dhe 
kostot kërkimore në një kompani me teknologji të lartë ose  
kompani farmaceutike; 

• Ngjarjet kryesore apo të papriturat. Kjo mund të përfshijë 
shpjegimet e ngjarjeve të tilla si një blerje, shitje e aktiveve, 
ristrukturim, apo procese të rëndësishme ligjore kundër 
entitetit; dhe 

• Ekzistenca e kushteve në marrëveshjet e kredisë, veçanërisht 
ato ku entiteti është afër shkeljes së një kushti. Në qoftë 
se një gabim i vogël i pakorrigjuar nënkupton shkeljen e një 
kushti, kjo do të kishte një efekt të rëndësishëm në pasqyrat 
fi nanciare dhe në rastin më të keq mund të ndikonte në 
përshtatshmërinë e përdorimit të parimit të vijimësisë në 
përgatitjen e pasqyrave fi nanciare.

Elementet përkatës të pasqyrave fi nanciare 
Cilat janë elementët kryesorë të pasqyrave fi nanciare që do të 
jenë në interes të përdoruesve (p.sh., aktivet, detyrimet, kapitali, të 
ardhurat dhe shpenzimet)? 

Natyra e entitetit
Konsidero natyrën e entitetit, nëse entiteti i përshtatet ciklit të 
jetës (rritjes, pjekurisë, rënies, etj.) dhe mjedisit të ekonomisë dhe 
industrisë në të cilën entiteti vepron.

Rregullimet që kërkohen 
A janë të nevojshme rregullime për “normalizimin” e bazës 
së standardit (nivelit referues)? Për shembull, të ardhurat nga 
operacionet e vazhdueshme mund të rregullohen për: 
• Elementet e të ardhurave / shpenzimeve të pazakonshme apo 

që nuk përsëriten, dhe 
• Çështje të tilla si një bonus i menaxhimit, i cili mund të jetë 

bazuar në fi timet para bonuseve ose është paguar thjesht për 
të reduktuar të ardhurat e mbetura në kompani. 

Zgjedhja 
e Nivelit 
referues të 
duhur për t’u 
përdorur 

Tabela 6.2-2
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Konsidero

Fokusi kryesor i përdoruesve 

Cilat informacione në elementet e pasqyrave fi nanciare do të 
tërheqin më shumë vëmendjen e përdoruesve? 

Për shembull, përdoruesit e interesuar në: 

• Vlerësimin e performancës fi nanciare do të fokusohen në 
fi timet, të ardhurat, apo aktivet neto; dhe 

• Burimet e përdorura për të arritur disa qëllime apo 
përfundime do të fokusohen në natyrën dhe shtrirjen e të 
ardhurave dhe shpenzimeve.

Financimi 

Si është fi nancuar entiteti? Nëse ai është fi nancuar vetëm nga 
borxhi (e jo nga kapitali), përdoruesit mund ta vënë theksin më 
shumë në aktivet e lëna peng dhe në pretendimet dhe jo në fi timet 
e entitetit.

Paqëndrueshmëria

Sa i paqëndrueshëm është niveli referues i propozuar? Për 
shembull, një nivel referimi bazuar në të ardhurat normalisht 
mund të jetë i përshtatshëm, por në qoftë se entiteti vepron afër 
kufi rit të fi timit (break even) për çdo periudhë (të tilla si fi time ose 
humbje të vogla) ose rezultatet e tij luhaten shumë, kjo pikënisje 
mund të mos jetë një bazë e përshtatshme për përcaktimin e 
materialitetit.

Alternativat 

A është i nevojshëm një nivel referimi alternativ për të adresuar 
rrethana të veçanta? Nivelet alternative mund të përfshijnë aktivet 
afatshkurtëra, kapitalin punues neto, totalin e aktiveve, totalin e të 
ardhurave, fi timin bruto, totalin e kapitalit dhe fl uksin e parave nga 
operacionet.

Zgjedhja 
e Nivelit 
referues të 
duhur për 
t’u përdorur 
(vazhdim) 

Materialiteti i Performancës

Ndërsa materialiteti i përgjithshëm dhe specifi k përcaktohet në lidhje me nevojat e 
përdoruesve të pasqyrave fi nanciare, materialiteti i performancës përcaktohet në një 
vlerë më të ulët. Kjo do të rezultojë në më shumë punë auditimi për t’u kryer (anomalitë 
më të vogla mund të identifi kohen) dhe në një rrezik auditimi të reduktuar në një nivel të 
ulët të përshtatshëm. 

Nëse auditimi do të ishte planifi kuar vetëm për të zbuluar individualisht anomalitë 
materiale, nuk do të kishte asnjë kufi  gabimi për të identifi kuar dhe për të njohur gabimet 
jomateriale që mund të ekzistojnë. Si rezultat, mund të ndodhë që anomalitë jomateriale 
së bashku të bëjnë që pasqyrat fi nanciare të kenë anomali materiale. 

Materialiteti i performancës përcaktohet për të:

• Siguruar që zbulohen anomalitë jo materiale më të vogla se materialiteti i 
përgjithshëm ose specifi k, dhe
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• Përcaktuar një kufi  ose një interval për anomalitë e mundshme të pazbuluara. Ky 
interval qëndron midis anomalive të zbuluara, por të pakorrigjuara në materialitetin 
e përgjithshëm ose specifi k.

Përcaktimi i materialitetit të performancës nuk do të ishte një llogaritje e thjeshtë 
mekanike, si për shembull 80% e materialitetit të përgjithshëm. Ky thjeshtësim do të 
injorojë faktorët e veçantë të rrezikut që mund të jenë të përshtatshëm për entitetin. 
Për shembull, në qoftë se ka pasur një rrezik të lartë të gabimeve në çmimet e inventarit, 
materialiteti i performancës do të ulej në mënyrë që të kryhet punë shtesë për të 
identifi kuar shkallën e anomalive. Nga ana tjetër, në qoftë se rreziku i anomalive në 
tepricën e llogarive të arkëtueshme është vlerësuar i ulët, materialiteti i performancës 
mund të rritet, duke rezultuar në më pak punë auditimi thelbësore mbi tepricën.

Materialiteti i performancës kërkon që audituesi të ushtrojë gjykimin profesional dhe 
ndikohet nga:

• Njohja që ka audituesi për entitetin, e cila është përditësuar gjatë zbatimit të 
procedurave të vlerësimit të rrezikut; dhe

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

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Mos e zvogëlo nivelin e përgjithshëm të materialitetit duke u nisur nga rreziqet 
e larta të auditimit. Shmangni gabimin e reduktimit të nivelit të materialitetit 
të (pasqyrave fi nanciare) përgjithshëm për shkak të një rreziku të auditimit të 
vlerësuar si i lartë. Materialiteti i përgjithshëm bazohet në nevojat për informacion 
të përdoruesve, dhe jo në sa rrezik mund të paraqesë për auditimin një tepricë e 
veçantë. Ulja e pragut të materialitetit të përgjithshëm do të thotë se:

• Vendimi i një përdoruesi të pasqyrës fi nanciare është i ndikuar nga rreziku i 
auditimit dhe jo nga informacionet e dhëna në pasqyrat fi nanciare; dhe

• Nga audituesi do të kryhet punë shtesë për të siguruar se nuk ka asnjë anomali 
materiale në pasqyrat fi nanciare, e cila individualisht ose së bashku, të tejkalojë 
pragun e materialitetit të përgjithshëm.

Një qasje më e mirë është adresimi i rrezikut të auditimit duke e vendosur 
materialitetin e performancës në nivel të klasës së transaksionit ose në nivel të 
tepricës së llogarisë në një nivel më të ulët. Kjo do të sigurojë që do të kryhet 
punë e mjaftueshme për të zbuluar ndonjë nga anomalitë, pa pasur nevojë për të 
reduktuar nivelin e materialitetit të përgjithshëm. Kjo gjithashtu, krijon një interval 
të sigurisë për të mbuluar anomalitë e paidentifi kuara në punën e kryer. 

Përcaktoje nivelin e materialitetit të përgjithshëm duke ju referuar përdoruesve të 
pasqyrave fi nanciare, dhe pastaj përcakto materialitetin e performancës për qëllime 
të hartimit të procedurave të mëtejshme të auditimit. 

Informacionet shpjeguese të pasqyrave fi nanciare, tepricat dhe çështje të 
tjera të ndjeshme

Përdorni një materialitet të veçantë të performancës për përcaktimin e procedurave 
të mëtejshme të auditimit që adresojnë rreziqet specifi ke dhe tepricat në zonat e 
ndjeshme të auditimit.
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Përmbledhje

Nivelet e materialitetit dhe përdorimi i materialitetit të performancës janë përmbledhur 
në tabelën e mëposhtme.

Tabela 6.2-3

I përgjithshëm
Të vendoset kufi ri për të 
përcaktuar nëse pasqyrat 
fi nanciare kanë anomali 
materiale apo jo, qofshin 
këto për shkak të gabimit 
apo mashtrimit.

Qëllimi Të vendoset kufi ri/
kufi njtë (më i ulët 
se materialiteti i 
përgjithshëm) për 
t’u aplikuar për klasa 
transaksioni të veçanta, 
teprica në llogari ose në 
infomacionet shpjeguese 
të dhëna, ku anomalitë 
e shumave më të 
vogla se materialiteti 
i përgjithshëm për 
pasqyrat fi nanciare, mund 
të priten të ndikojnë 
vendimet ekonomike të 
përdoruesve.

Të vendoset kufi ri/
kufi njtë (më i ulët 
se materialiteti i 
përgjithshëm ose 
materialiteti specifi k) që 
siguron identifi kimin e 
anomalive jomateriale 
(më pak se materialiteti 
i përgjithshëm ose 
materialiteti specifi k) dhe 
që i jep audituesit një kufi  
sigurie.

Specifi k I Performancës

Çfarë niveli i anomalive 
në pasqyrat fi nanciare 
do të ishte i pranueshëm 
për përdoruesit (që do 
të thotë, që nuk do të 
ndikonte në vendimet 
ekonomike të bëra nga 
një përdorues i pasqyrave 
fi nanciare)?

Baza e 
llogaritjeve

Çfarë niveli i anomalive 
në lidhje me rrethanat 
e veçanta në një klasë 
transaksioni të veçantë, 
tepricat në llogari ose 
infomacionet shpjeguese 
të dhëna, pritet të ndikojë 
vendimet ekonomike të 
përdoruesve?

Çfarë volumi pune 
auditimi do të kërkohet 
për të:

• Identifi kuar anomalitë 
poshtë materialitetit 
të përgjithshëm ose 
materialitetit specifi k; 
dhe për të 

• Lënë një interval 
të mjaftueshëm 
për anomalitë e 
pazbuluara?

Materialiteti është më 
shumë çështje e gjykimit 
profesional sesa një 
ushtrim mekanik. Si 
pasojë, në SNA-të nuk 
jepet asnjë direktivë 
specifi ke. Megjithatë, 
shpesh në praktikë 
përdoren të ardhurat 
nga operacionet e 
vazhdueshme (3 deri ne 
7%) pasi kanë rëndësinë 
më të madhe për 
përdoruesit e pasqyrave 
fi nanciare. Nëse kjo 
nuk është një masë 
e dobishme (si për 
shembull për një entitet 

Rregullat 
themelore 
(Për 
përdorim 
si pikë 
fi llestare)

Vendos një shumë më 
të ulët të materialitetit 
specifi k (të bazuar në 
gjykimin profesional) 
për auditimin e zonave 
të pasqyrave fi nanciare 
që janë specifi ke dhe të 
ndjeshme.

Në SNA-të nuk është 
dhënë asnjë direktivë 
specifi ke. Përqindjet 
varjojnë nga 60% 
(të materialitetit të 
përgjithshëm ose 
materialitetit specifi k) kur 
ka një rrezik më të lartë 
të anomalive materiale, 
deri në 85% kur rreziku 
i vlerësuar i anomalive 
materiale është më i ulët.
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I përgjithshëm

Përcaktohet nëse 
anomalitë e pakorrigjura, 
individuale ose të 
bashkuara e tejkalojnë 
materialitetin e 
përgjithshëm.

Përdorimi 
në auditim

Përcaktohet nëse 
anomalitë e pakorrigjura, 
individuale ose të 
bashkuara e tejkalojnë 
materialitetin specifi k.

• Vlerësimi i rrezikut të 
anomalive materiale; 
dhe

• Hartimi i procedurave 
të auditimit të 
mëtejshme për t’ju 
kundërpërgjigjur 
rrezikut të vlerësuar.

Specifi k I Performancës

jo fi timprurës, ose ku 
fi timi nuk është një bazë 
e qëndrueshme) atëherë 
konsiderohen baza të 
tjera, si për shembull:

• Të ardhurat ose 
shpenzimet 1 deri 
në 3 %

• Aktivet 1 deri në 3%; 
• Kapitali 3 deri në 5%.

•  Një ndryshim në 
rrethana, që ndodh 
gjatë kryerjes së 
auditimit, si për 
shembull shitja e një 
pjese të biznesit;

• Informacion i ri; ose
• Një ndryshim në 

njohjen dhe kuptimin 
prej audituesit të 
entitetit dhe të 
operacioneve të tij, si 
rrjedhojë e kryerjes 
së procedurave 
të mëtejshme të 
auditimit (për 
shembull, rezultatet 
faktike të shfrytëzimit 
ndryshojnë shumë nga 
ato të pritura).

Rishikim 
gjatë kohës 
së zhvillimit 
të auditimit

Një ndryshim në 
rrethanat e veçanta.

• Ndryshime në 
vlerësimin e rrezikut;

• Natyra dhe shtrirja 
e anomalive të 
gjetura gjatë kryerjes 
së procedurave 
të mëtejshme të 
auditimit; ose

• Ndryshim në njohjen 
dhe kuptimin e 
entitetit.

6.3 Materialiteti në planifi kim dhe vlerësimi i rrezikut 
Përcaktimi i niveleve të ndryshme të materialitetit është një element kyç i procesit të 
planifi kimit. Kjo nuk është një fazë e veçantë e një auditimi, por një proces përsëritës dhe 
i vazhdueshëm. Tabela në vijim përmbledh përdorimin e materialitetit në planifi kimin dhe 
në vlerësimin e rrezikut.
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Materialiteti

Përdor materialitetin për të:
• Përcaktuar se cilat fusha të pasqyrave fi nanciare kanë nevojë 

për auditim.
• Përcaktuar kontekstin për strategjinë e përgjithshme të 

auditimit.
• Planifi kuar natyrën, afatet dhe shtrirjen e procedurave specifi ke 

të auditimit.
• Përcaktuar materialitetin specifi k për klasa transaksionesh 

të veçanta, teprica në llogari ose informacione shpjeguese të 
dhëna, kur anomalitë në shuma më të vogla se materialiteti i 
përgjithshëm ose materialiteti i performancës mund të priten 
që në mënyrë të arsyeshme të ndikojnë vendimet ekonomike 
të përdoruesve. 

• Përcaktuar materialitetin e performancës për çdo nivel 
materialiteti specifi k, i cili mund të jetë i nevojshëm për 
audituesin për të punuar, duke përdorur një nivel të 
materialitetit të performancës për një klasë transaksionesh të 
veçantë, tepricë në llogari ose informacion shpjegues të dhënë, 
në varësi të nivelit të rrezikut që lidhet me këtë element.

• Vlerësuar evidencën e mëvonshme për përcaktimin e nevojës 
për ndonjë axhustim në ndonjërin nga nivelet e materialitetit. 
Nëse është kështu audituesi sipas rastit duhet të rishikojë 
natyrën, afatet dhe shtrirjen e procedurave.

Planifi kimi
(Strategjia e 
përgjithshme 
dhe planet e 
auditimit)

Tabela 6.3-1

•  Identifi kohen se cilat nga procedurat e vlerësimit të rrezikut 
janë të nevojshme. 

• Jepet një kontekst në të cilin vlerësohet informacioni i 
mbledhur. 

• Vlerësohet madhësia (ndikimi) e rreziqeve të identifi kuara.
• Vlerësohen rezultatet e procedurave të vlerësimit të rrezikut. 

Procedurat e 
vlerësimit të 
rrezikut 

• Sigurohemi që anëtarët e ekipit i kuptojnë përdoruesit 
e identifi kuar dhe atë çfarë mund të pritet në mënyrë të 
arsyeshme të ndryshojë vendimet e tyre ekonomike. Kjo 
mund të ndihmojë në rastet kur një anëtar i ekipit gjatë 
auditimit vihet në dijeni të një informacioni, i cili do të kishte 
bërë që fi llimisht të ishte përcaktuar një shumë e ndryshme e 
materialitetit. Shembuj të këtyre çështjeve përfshijnë: 
— Një vendim për të shitur një pjesë të madhe të biznesit të 

entitetit, 
— Një informacion ose faktorë të rinj të rrezikut që do të 

kishin ndikuar në përcaktimin e materialitetit që në fi llim, 
dhe 

— Një ndryshim në të kuptuarit prej audituesit në lidhje me 
entitetin dhe operacionet e tij, si rezultat i kryerjes së 

Mbledhjet e 
grupit
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Materialiteti

Materialiteti

Mbledhjet 
e grupit 
(vazhdim)

Kryerja e 
procedurave 
të auditimit 

procedurave të mëtejshme të auditimit, si për shembull, 
kur rezultatet fi nanciare aktuale janë plotësisht të 
ndryshme nga rezultatet e parashikuara. 

• Përcaktohet strategjia e përgjithshme e auditimit. 
• Përcaktohet shtrirja e testimit në lidhje me: 

— Materialitetin e performancës, dhe 
— Materialitetin e performancës specifi ke. 

• Identifi kohen çështjet kritike të auditimit dhe zonat që kanë 
nevojë për një fokus të rëndësishëm të auditimit.

Përdorni materialitetin për: 
• Identifi kimin se çfarë procedurash të mëtejshme të auditimit 

janë të nevojshme. 
• Të përcaktuar se cilat elemente duhet të zgjidhen për testim 

dhe nëse do të përdorni teknikat e zgjedhjes së kampionit. 
• Të ndihmuar në lidhje me përcaktimin e madhësive të 

kampionit (p.sh., intervali i kampionit = saktësi (materialiteti) ÷ 
faktori i besimit). 

• Të vlerësuar gabimet në kampionin përfaqësues përmes 
ekstrapolimit të të gjithë popullatës për “mundësinë” e 
anomalive. 

• Të vlerësuar shumën totale të gabimeve në nivel të llogarisë 
deri në nivel të pasqyrave fi nanciare. 

• Të vlerësuar shumën totale të gabimeve, duke përfshirë efektin 
neto të anomalive të pakorrigjuara në tepricën e fi timeve të 
pashpërndara në çelje. 

• Vlerësimin e rezultateve të procedurave.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Përcaktimi i niveleve të materialitetit të performancës së përgjithshme dhe 
performancës specifi ke kërkon përdorimin e gjykimit profesional. Sugjerohet (por 
jo e nevojshme) që ekipet të diskutojnë gjykimet që ato zbatojnë në përcaktimin e 
niveleve të materialitetit, me partnerin e angazhimit dhe të marrin miratimin e tij / 
saj. Së fundi, duhet të bëhet regjistrimi i gjykimeve të përdorura në përcaktimin e 
materialitetit, me detaje të mjaftueshme në letrat e punës audituese.

6.4 Materialiteti në kryerjen e procedurave të auditimit 

Audituesit duhet të marrin parasysh materialitetin kur ata përcaktojnë natyrën, afatet dhe 
shtrirjen e procedurave të auditimit, sikurse kjo ilustrohet në tabelën në vijim.

Tabela 6.4-1
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Shënim: Strategjia e përgjithshme e auditimit dhe plani i auditimit duhet të rishikohen kur:

• Natyra dhe rrethanat e ndodhjes së anomalive të identifi kuara tregojnë se 
mund të ekzistojnë anomali të tjera, të cilat kur mblidhen me anomalitë e 
akumuluara gjatë auditimit mund të jenë materiale; ose

• Totali i anomalive të akumuluara gjatë auditimit i afrohet materialitetit.

ÇËSHTJE PËR T‘U KONSIDERUAR 

Materialiteti i përgjithshëm nuk para ndryshon shumë shpesh. Megjithatë, ai mund 
të ketë nevojë të rishikohet nëse audituesi siguron informacion të ri ose nëse ka 
ndryshime në njohjen që ai ka për entitetin dhe operacionet e tij. Nëse nevojitet një 
ndryshim, sigurohuni që ekipi i auditimit është njoftuar dhe vlerësoni impaktin që kjo 
mund të ketë në planin e auditimit. 

Materialiteti i performancës mund të ndryshojë bazuar në faktorët e rinj të 
rrezikut ose në gjetjet e reja të auditimit, që mund të mos kenë fare ndikim mbi 
materialitetin e përgjithshëm. Ndryshimet në materialitetin e performancës do të 
çojnë në modifi kimin e natyrës, afateve dhe të shtrirjes së procedurave të auditimit. 
Natyrisht, nëse materialiteti i përgjithshëm ndryshon, një ndryshim korrespondues 
ka të ngjarë të kërkohet edhe në materialitetin e performancës.

Paragrafi  #

450.11 Audituesi duhet të përcaktojë nëse anomalitë e pakorrigjuara 
janë materiale, individualisht ose në total. Për të bërë 
përcaktimin, audituesi merr parasysh:

(a) Madhësinë dhe natyrën e anomalive, si në lidhje me 
klasat e veçanta të transaksioneve, tepricat në llogari ose 
informacionet shpjeguese dhe pasqyrat fi nanciare në tërësi, 
dhe rrethanat e veçanta të kryerjes së tyre; dhe (Ref: Para. 
A13-A17, A19 -A20)

(b) Efektin e anomalive të pakorrigjuara, në lidhje me periudhat 
e mëparshme, në klasat përkatëse të transaksioneve, 
tepricat në llogari ose informacionet shpjeguese, si dhe 
pasqyrat fi nanciare në tërësi. (Ref: Para. A18)

Audituesi duhet t’ua komunikojë personave të ngarkuar 
me qeverisjen anomalitë e pakorrigjuara dhe efektin që ato, 
individualisht ose në total, mund të kenë në opinionin e 
shprehur në raportin e audituesit, nëse nuk ndalohet nga ligji ose 
regullimi. Në komunikimin që bën, audituesi duhet të identifi kojë 
individualisht anomalitë materiale të pakorrigjuara. Ai duhet të 
kërkojë që këto anomali të korrigjohen. (Ref: Para. A21-A23)

Teksti i marrë nga SNA-të

450.12
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Bashkimi i anomalive përbëhet nga:
• Anomalitë e veçanta të identifi kuara nga audituesi, si rezultat i testimit të tyre, dhe
• Një çmuarje e anomalive të tjera të identifi kuara që nuk mundet përndryshe, të 

përcaktohen në mënyrë specifi ke. 
Audituesi më tej do t’i kërkojë drejtimit për të regjistruar të gjitha anomalitë e 
identifi kuara. Për më shumë informacion për vlerësimin e evidencës së auditimit të 
marrë, referojuni Vëllimit 2, Kapitulli 21.

6.6 Konsiderata të tjera

Konsideratat e tjera përfshijnë:

• Komunikimin me drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen;
• Përditësimin e materialitetit; dhe
• Uljen e nivelit të materialitetit nga periudhat e mëparshme. 

Komunikimi me Drejtimin dhe me Personat e ngarkuar me qeverisjen

Drejtimi dhe personat e ngarkuar me qeverisjen kanë nevojë të kuptojnë kufi zimet në 
lidhje me shkallën e saktësisë që mund të pritet nga një auditim. Ata gjithashtu, duhet 
të jenë të vetëdijshëm se nuk është ekonomikisht e mundshme për të përcaktuar 

Për më shumë informacion në vlerësimin e anomalive, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 21.

Përpara se të lëshojë një opinion audituesi duhet të:

• Konfi rmojë materialitetin që ai ka përcaktuar për pasqyrat fi nanciare në tërësi;

• Vlerësojë natyrën dhe totalin e anomalive të pakorrigjuara që janë identifi kuar; dhe

• Bëjë një vlerësim të përgjithshëm për të parë nëse pasqyrat fi nanciare kanë anomali 
materiale apo jo.

Materialiteti

Raportimi Audituesi do të përdorë materialitetin për të:
• Vlerësuar totalin e gabimeve në nivel llogarie e deri në nivelin e 

pasqyrave fi nanciare.
• Vlerësuar totalin e gabimeve, duke përfshirë efektin neto të 

anomalive të pakorrigjuara në tepricën e çeljes së fi timeve të 
mbartura.

• Përcaktuar nëse duhet të zbatohen procedura auditimi shtesë 
kur shuma e anomalive i afrohet materialitetit të përgjithshëm 
ose materialitetit specifi k.

• Kërkuar që drejtimi të korrigjojë të gjithë anomalitë e 
identifi kuara.

• Konsideruar rishikimin e zonave me anomalitë më të mëdha.
• Bërë gjykime për natyrën dhe ndjeshmërinë e anomalive të 

identifi kuara si edhe madhësinë e tyre.
• Përcaktuar nëse raporti i audituesit ka nevojë të modifi kohet 

për shkak të anomalive materiale të pakorrigjuara.

Tabela 6.5-1
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procedurat e auditimit që do të jepnin siguri absolute që pasqyrat fi nanciare nuk kanë 
anomali materiale. Në këtë drejtim, një auditim mund të japë vetëm siguri të arsyeshme.

Kur gjatë kryerjes së auditimit nga audituesi identifi kohen anomali materiale, hapi i parë 
që audituesi bën është kërkesa për drejtimin që të bëjë korrigjimin e të gjithë anomalive 
të pakorrigjuara. Nëse drejtimi vendos të mos korrigjojë disa anomali, audituesi duhet të 
komunikojë me personat e ngarkuar me qeverisjen për sa më poshtë:

• Detajet e anomalive të pakorrigjuara dhe efektin që ato, në mënyrë individuale ose 
në total, mund të kenë në opinion në raportin e audituesit (përveç nëse kjo ndalohet 
me ligj ose rregullore);

• Anomalitë materiale të pakorrigjuara individualisht, dhe

• Efektin e anomalive të pakorrigjuara, që lidhen me periudhat e mëparshme, në klasat 
përkatëse të transaksioneve, tepricat e llogarive, ose në informacionet shpjeguese të 
dhëna dhe pasqyrat fi nanciare në tërësi.

Përditësimi i Materialitetit

Vlerësimi paraprak i materialitetit të përgjithshëm dhe të performancës mund të 
ndryshojë nga planifi kimi fi llestar i auditimit për kohën dhe vlerësimin e rezultateve të 
procedurave të auditimit. Kjo mund të rrjedhë nga një ndryshim në rrethanat ose nga një 
ndryshim në njohuritë e audituesit si rezultat i kryerjes së procedurave të auditimit. Për 
shembull, në qoftë se procedurat e auditimit janë kryer para përfundimit të periudhës, 
audituesi do të parashikojë rezultatet e operacioneve dhe pozicionin fi nanciar. Nëse 
rezultatet aktuale të operacioneve dhe pozicioni fi nanciar janë mjaft të ndryshme, edhe 
vlerësimet e materialitetit dhe të rrezikut të auditimit mund të ndryshojnë. 

Reduktimi i Nivelit të materialitetit nga periudhat e mëparshme

Kur nga njëra periudhë në tjetrën rrethanat ndryshojnë, audituesi duhet të marrë 
parasysh efektin e çdo anomalie në vlerën e kapitalit në çelje. Për shembull, kur shitjet 
dhe të ardhurat janë shumë më të ulëta sesa në periudhën e mëparshme, një materialitet 
më i ulët është i nevojshëm. Gabimet mund të ekzistojnë në shifrat e çeljes, pasi auditimi 
ka qënë kryer më parë duke përdorur një nivel më të lartë të materialitetit. Për të 
zvogëluar rrezikun e ndodhjes së një gabimi material në vlerën e kapitalit në çelje, 
audituesi mund të kryejë procedura të mëtejshme të auditimit në tepricat e çeljes të 
aktiveve dhe detyrimeve.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Angazhimet e reja

Kur pranohet një angazhim auditimi i ri, bëhen kërkime në lidhje me materialitetin e 
përgjithshëm që është përdorur nga audituesi i mëparshëm. Nëse është e mundur, 
kjo do të ndihmonte në përcaktimin nëse duhet të kryhen procedurat e mëtejshme 
të auditimit në lidhje me tepricat e çeljes të aktiveve dhe detyrimeve.

Përdorimi i ekspertëve të drejtimit

Duhet të sigurohemi se çdo ekspert i punësuar nga entiteti (për të ndihmuar 
entitetin në përgatitjen e pasqyrave fi nanciare) ose i përdorur nga ekipi i auditimit, 
është udhëzuar për të përdorur një nivel të përshtatshëm të materialitetit në lidhje 
me punën që ai do të kryejë.
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6.7 Dokumentacioni

Dokumento sa më poshtë dhe faktorët që janë marrë parasysh në përcaktimin e tyre:

• Materialitetin e përgjithshëm;

• Aty ku është e zbatueshme, nivelin e materialitetit specifi k për klasa të veçanta të 
transaksioneve, tepricave të llogarive, ose informacioneve shpjeguese të dhëna;

• Materialitetin e Performancës, dhe

• Çdo rishikim të faktorëve të mësipërm gjatë ecurisë së auditimit.

6.8 Raste Studimore - Përcaktimi dhe Përdorimi i materialitetit

Për detaje të rasteve studimore, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 - Hyrje në rastet 
studimore.

Shpesh materialiteti dokumentohet në një fl etë pune që përfshin një përmbledhje të 
rezultateve të shfrytëzimit dhe jep hapësirë për konsiderata të tjera të materialitetit siç 
janë faktorët cilësorë. 

Rasti studimor A — Dephta Furniture, Inc.

Dephta Furniture, Inc.

(Fragment)

Vlerësimi i materialitetit

Përdoruesit kryesorë të pasqyrave fi nanciare janë banka dhe aksionerët. Shuma e 
materialitetit e përdorur në periudhën e kaluar ishte 8,000€.

Shiko FP ref. # për shuma të mundshme të materialitetit, të bazuara në të 
ardhurat nga operacionet e vazhdueshme, gjithashtu dhe tek të ardhurat gjithsej. 
Duke përdorur gjykimin profesional ne vendosëm të përcaktojmë materialitetin 
tonë në 5% të fi timit para tatimit, mbasi i kemi shtuar bonusin e menaxhimit 
prej 70,000€. U konsideruan baza të tjera për materialitetin si të ardhurat, por 
u vendos se fi timi përpara tatimit ishte shuma më kuptimplotë në lidhje me 
përdoruesit e identifi kuar të pasqyrave fi nanciare.

Për këtë periudhë planikohet të përdoret shuma 10,000€ si materialitet i 
përgjithshëm. Koncepti i materialitetit dhe përdorimi i tij në auditim është 
diskutuar me klientin në terma të përgjithshme.

Duke përdorur gjykimin profesional dhe llojet e anomalive të identifi kuara në 
auditimet e kaluara, materialiteti i përgjithshëm i performancës është caktuar 7,500€.

Materialiteti specifi k për taksat e paguara mbi shitjet lokale është caktuar 1,000 € pasi 
ne jemi të detyruar të auditojmë dhe të raportojmë këtë shumë për pushtetin vendor.

Gjithashtu shiko FP 615 mbi analizën sasiore ….

Përgatitur nga: JF Data: 8 Dhjetor, 20X2

Rishikuar nga: LF Data: 5 Janar 20X3
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Rasti studimor B — Kumar & Co.

Kumar & Co.

(Fragment)

Vlerësimi i materialitetit

Përdoruesit kryesorë të pasqyrave fi nanciare janë banka dhe aksionerët. 

Shuma e materialitetit e përdorur në periudhën e kaluar ishte 3,000€.

Bazuar në vlerësimin e nevojave të përdoruesve ne vendosëm të përcaktojmë 
materialitetin tonë në afërsisht 1% të shitjeve. Sipas gjykimit tonë, të ardhurat 
japin një bazë më të qëndrueshme për materialitetin krahasuar me fi timin 
para tatimit. Për këtë periudhë ne planifi kojmë të përdorim shumën 2,500€ 
si materialitet të përgjithshëm. Koncepti i materialitetit dhe përdorimi i tij në 
auditim është diskutuar me klientin në terma të përgjithshme.

Duke përdorur gjykimin profesional, i cili në një shkallë të gjerë bazohet në 
historinë e gabimeve në periudhat e mëparshme, materialiteti i përgjithshëm i 
performancës është caktuar 1,800€.

Çështje të tjera

Siko FP 615 për …

Përgatitur nga:  JF Data: 8 Dhjetor, 20X2

Rishikuar nga:   LF Data: 5 Janar 20X3
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7. Diskutimet e Grupit të Angazhimit

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përmbajtja e kapitullit

Qëllimi dhe natyra e diskutimeve që duhet të kryhen mes 
grupit të auditimit rreth dyshimeve për anomali materiale 
në pasqyrat fi nanciare të entitetit.

240, 300, 315

SNA-të përkatëse

Tabela 7.0-1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Shënime:
1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.

Paragrafi  #

240.15 SNA 315 kërkon diskutimin mes anëtarëve të grupit të 
angazhimit dhe përcaktimin nga ortaku i angazhimit se cilat 
çështje duhet t’u komunikohen atyre pjestarëve të grupit 
që nuk janë përfshirë në diskutim. Në këtë diskutim i vihet 
theks i veçantë se si dhe ku mundet që pasqyrat fi nanciare të 
entitetit janë ekspozuar ndaj anomalive materiale për shkak të 
mashtrimit, përfshirë edhe se si mund të ndodhë mashtrimi. 
Diskutimi bëhet duke lënë mënjanë besimin që mund të kenë 
pjestarët e grupit të angazhimit se drejtimi dhe ata që janë 
ngarkuar me qeverisjen janë të ndershëm dhe kanë integritet. 
(Ref: Para. A10-A11)

Teksti i marrë nga SNA-të
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Paragrafi  #

240.44 Audituesi përfshin sa më poshtë vijon në dokumentimin12 
e njohurive të audituesit mbi entitetin dhe mjedisin e tij dhe 
vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale siç kërkohet nga 
SNA 315:13

(a) Vendimet e rëndësishme të marra gjatë diskutimeve të 
grupit të angazhimit lidhur me ekspozimin e pasqyrave 
fi nanciare të entitetit ndaj anomalive materiale për shkak të 
mashtrimit; dhe

(b) Rrezikun e identifi kuar dhe të vlerësuar të anomalive 
materiale për shkak të mashtrimit në nivelin e pasqyrave 
fi nanciare dhe në nivel pohimi.

Ortaku i angazhimit dhe anëtarë të tjerë të rëndësishëm 
të grupit të angazhimit duhet të diskutojnë në lidhje me 
ndjeshmërinë që kanë pasqyrat fi nanciare ndaj anomalive 
materiale, dhe aplikimin e kuadrit të zbatueshëm të raportimit 
fi nanciar për faktet dhe për rrethanat e entitetit. Ortaku 
i anagazhimit duhet të përcaktojë se cilat çështje i duhen 
komunikuar anëtarëve të tjerë të grupit të angazhimit të cilët 
nuk janë përfshirë në diskutim. (Ref: Para. A14–A16)

Teksti i marrë nga SNA-të

315.10

Përfi timet

Produktiviteti i Auditimit

• Secili anëtar në grup duhet të njohë entitetin që auditohet, 
kuadrin e raportimit fi nanciar që përdoret, cili do të jetë roli 
i tij/i saj në auditim dhe pritshmëritë se si dhe se kur do të 
kryhet puna.

• Mundësia për të audituar me tepri dhe e kundërta do të ulet 
ndjeshëm.

Efektiviteti i auditimit

• Grupit i ofrohen njohuri mbi klientin dhe mbi pritshmëritë 
e auditimit direkt nga personeli i lartë siç është ortaku i 
angazhimit.

• Diskutimet e grupit mbi dyshimet për anomali materiale në 

Nevoja për 
Komunikim të 
Vazhdueshëm 
Mes 
Anëtarëve 
të Grupit të 
Auditimit

Tabela 7.1-1

7.1 Vështrim i Përgjithshëm
Një element kritik për suksesin e çdo angazhimi auditimi është komunikimi i mirë 
ndërmjet anëtarëve të grupit të auditimit. Komunikimi fi llon me caktimin e anëtarëve të 
grupit, organizimin e takimit të grupit për të planifi kuar angazhimin dhe pastaj vazhdon 
gjatë gjithë angazhimit. Përfi timet e komunikimit të mirë përfshijnë ato që jepen në 
paraqitjen e mëposhtme:
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Përfi timet

pasqyrat fi nanciare ndihmojnë në përcaktimin e biznesit dhe 
rreziqet e mashtrimit që duhet të adresohen.

• Vendime më të mira do të merren rreth natyrës, kohës dhe 
nivelit të vlerësimit të rrezikut dhe rreth procedurave të 
mëtejshme të auditimit.

• Komunikimi i hapur mundëson reagimin e shpejtë ndaj 
informacionit të ri në  fusha si transaksionet/ngjarjet e 
pazakonta, palët e lidhura, dhe çështjet e raportimit.

Zhvillimi i personelit

• Praktikat më të mira në auditim transferohen nga ortakët tek 
personeli.

• Personeli inkurajohet të bëjë pyetje dhe të rishikojë efektivitetin 
e rreziqeve të vlerësuara në periudhat e mëparshme.

Komunikimi i vazhdueshëm efektiv kërkon:

• Përfshirjen e (dhe vëmendjen e pandarë të) ortakut të angazhimit dhe të personelit 
të lartë; dhe

• Gatishmërinë e personelit të lartë për të dëgjuar personelin e ri. Kjo përfshin 
njohjen e angazhimit nga këndvështrimi i personelit të ri, duke inkurajuar pyetjet dhe 
sugjerimet e tyre, si dhe më pas dhënien e informaconit për to. 

Tabela e mëposhtme përmbledh çfarë duhet të merret parasysh dhe çfarë duhet të 
diskutohet në komunikimet e grupit të auditimit.

Tabela 7.1-2

Komunikimet e Grupit të Auditimit

Përcaktimin e 
anëtarëve të grupit dhe 

rolet e tyre
Duke marrë parasysh:
-  Aftësitë dhe përvojën
-  Nevojën për ekspertë
-  Nevojën për angazhimin 

e një rishikuesi të 
kontrollit të cilësisë

Mbledhjet e 
planifi kuara të grupit

Diskutohen:
-  Materialiteti
-  Shqyrtime të bazuara në 

njohuritë për entitetin
- Mundësitë për rreziqe të 

biznesit dhe mashtrimit
-  Si/ku pasqyrat fi nanciare 

mund të jenë të 
dyshimta për anomali 
materiale

-  Plani i auditimit duke 
përfshirë kush, çfarë, ku 
& kur

-  Mbikëqyrja dhe 
rishikimi 

Gjatë dhe pas 
auditimit

Diskutohen:
-  Përfundimet e auditimit, 

mbarëvajtja dhe çështje 
të identifi kuara

-  Ndryshime në planin e 
auditimit

-  Të dhëna të reja
- Ngjarje/transaksione të 

pazakonta
-  Sugjerime për periudhën 

vijuese të auditimit
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Entiteti
• Historia dhe objektivat e biznesit.
• Kultura e shoqërisë.
• Ndryshime operacionale, të personelit apo të sistemeve.
• Zbatimi i kuadrit të zbatueshëm të raportimit fi nanciar me 

faktet dhe rrethanat e entitetit.

Drejtimi
• Natyra/struktura e entitetit dhe drejtimi.
• Qëndrimi ndaj kontrollit të brendshëm.
• Nxitjet për kryerjen e mashtrimit.
• Ndryshime të pashpjegueshme në sjelljen apo mënyrën e 

jetesës së punonjësve kryesorë.
• Ndonjë tregues i anësisë së drejtimit.

Faktorët e njohur të rrezikut
• Përvoja nga angazhime të mëparshme auditimi.
• Faktorë të rëndësishëm të rrezikut të biznesit.
• Mundësia e depërtimit të mashtrimit.

Shkëmbimi i 
njohurive mbi 
entitetin, si 
për shembull 
njerëzit, 
veprimtaritë, 
dhe objektivat

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Diskutimet e grupit të auditimit janë kritike në auditimin efektiv. Ato shmangin 
tundimin për t’u nxituar gjatë programit për shkak të presioneve të tjera të kohës. 
Këto diskutime mundësojnë trajtimin e rreziqeve të auditimit, zhvillimin e skenarëve 
të mashtrimit dhe hartimin e zgjidhjeve të mundshme. Gjithashtu ofrojnë një 
mundësi për personelin që të mësojë rreth entitetit dhe çfarë pritet prej tyre në 
auditim. Personeli mund të inkurajohet që të parashtrojë idetë e tij, se si mund të 
përmirësohet auditimi.

7.2 Mbledhja e Planifi kimit të Grupit të Auditimit
Në angazhime më të mëdha, programohet një mbledhje për planifi kimin paraprakisht 
nga fi llimi i punës në terren. Kjo do të jepte kohën e nevojshme për t’u përgatitur 
ose për të bërë ndryshime në planin e detajuar të auditimit. Në angazhime shumë të 
vogla, planifi kimi mund të kryhet më mirë përmes diskutimeve të shkurtra në fi llim të 
angazhimit si dhe gjatë zhvillimit të auditimit.

Anëtarët e grupit duhet të inkurajohen të vijnë në mbledhje me mendje dyshuese dhe 
të jenë të përgatitur të marrin pjesë dhe të ndajnë informacione me një qëndrim skeptik 
profesional. Ata duhet të lënë mënjanë çdo lloj besimi se drejtimi dhe ata të cilët janë të 
ngarkuar me qeverisjen janë të ndershëm dhe me integritet. Shtrirja e diskutimit duhet të 
përcaktohet nga rolet, përvojat dhe nevojat për informacion prej anëtarëve të grupit të 
angazhimit të auditimit.

Tre fushat kryesore për t’u trajtuar janë të përshkruara në tabelën më poshtë.

Tabela 7.2-1

Fushat Kryesore
për t’u Trajtuar

Qëllimi: Për të patur një diskutim të hapur
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Mundësia për gabime dhe mashtrim

• Cilat pjesë të pasqyrave fi nanciare janë të dyshimta për anomali 
materiale (mashtrime dhe gabime)? Ky hap kërkohet në të 
gjithë auditimet.

• Si mundet drejtimi të kryejë dhe të fshehë raportimet 
fi nanciare mashtruese? Mund të jetë i dobishëm zhvillimi i disa 
skenarëve të mashtrimit ose, ku është e mundur, përdorimi 
i shërbimit të një fi nancieri ligjor. Merr në konsideratë 
regjistrimet në ditar, anshmërinë e drejtimit në çmuarjet 
kontabël apo provizionet, ndryshimet në politikat kontabël, etj.

• Si mundet të përvetësohen ose të keqpërdoren aktivet e 
shoqërisë për qëllime personale?

• A ka nxitje jo-egoiste (si për shembull për të mbajtur një 
fi nancim për një entitet jo fi tim prurës) për të manipuluar 
pasqyrat fi nanciare?

Reagimi ndaj rrezikut

• Cila procedurë/qasje e mundshme e auditimit mund të 
konsiderohet si përgjigje ndaj rreziqeve të identifi kuara më lart.

• Merr në konsideratë nëse një element i paparashikueshëm 
mund të përfshihet në natyrën, kohën dhe në shtrirjen e 
procedurave të auditimit që do të kryhen.

Fusha të veçanta për t’u trajtuar:
Sigurohu që kërkesat e caktuara të të gjitha SNA-ve të lidhura me 
auditimin janë trajtuar në mënyrën e përshtatshme në planin e 
auditimit. SNA-të që përfshijnë kryerjen e procedurave të veçanta 
përfshijnë:
SNA 240 Përgjegjësitë e Audituesit Lidhur me Mashtrimin në një Auditim 

të Pasqyrave Financiare
SNA 402 Konsiderata Auditimi për një Entitet që Përdor një Organizatë 

Shërbimi
SNA 540 Auditimi i Çmuarjeve Kontabël, Përfshirë Çmuarjet Kontabël të 

Vlerës së Drejtë si dhe Shpjegimet Përkatëse
SNA 550 Palët e Lidhura
SNA 600 Konsiderata të Veçanta - Auditimi i Pasqyrave Financiare 

të Grupit (Duke Përfshirë Punën e Audituesit të Entitetit të 
Kontrolluar)

Dhënia e udhëzimeve për grupin e auditimit:
• Përcaktimi i niveleve të materialitetit.
• Caktimi i roleve dhe përgjegjësive.

Dhënia e ideve

Planifi kimi i 
auditimit

Fushat Kryesore 
për t’u trajtuar

Fushat Kryesore 
për t’u trajtuar

Qëllimi: Dhënia e ideve për qasje të mundshme të auditimit

Qëllimi: Dhënia e udhëzimeve
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• Personelit i ofrohet një pamje e përgjithshme e fazave të 
auditimit, për përmbushjen e të cilave ata janë përgjegjës. 
Trajtimi i qasjes së kërkuar, konsideratave të veçanta, kohës, 
dokumentacionit të kërkuar, nivelit të mbikëqyrjes së ofruar, 
rishikimit të dosjeve dhe çdo pritshmërie tjetër.

• Theksimi i rëndësisë së ruajtjes së skepticizmit profesional 
gjatë gjithë auditimit.

Planifi kimi 
i Auditimit 
(vazhdim)

Fushat Kryesore 
për t’u trajtuar Qëllimi: Dhënia e udhëzimeve

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Theksot rëndësinë që personeli të jetë vigjilent ndaj faktorëve që tregojnë 
mungesën e ndershmërisë, por gjithashtu për të qënë të kujdesshëm për të mos 
dalë menjëherë në përfundime, veçanërisht kur diskutohen gjetjet me drejtimin apo 
personelin e entitetit. Trego rrethanat e mundshme (fl amurë të kuq), të cilat nëse 
hasen, mund të tregojnë mundësinë e mashtrimit.

Mashtrimi zakonisht zbulohet duke identifi kuar modelet, përjashtimet dhe aspekte të 
çuditshme në transaksione dhe ngjarje. Për shembull, një pretendim i rremë në një 
llogari shpenzimesh do të ishte i parëndësishëm për pasqyrat fi nanciare, por mund të 
jetë tregues për një çështje shumë më të madhe si mungesa e integritetit të drejtimit.

Shënim: Nëse anëtarë jo kryesorë të grupit të auditimit nuk kanë të mundur (ose 
nuk janë të ftuar) të marrin pjesë në mbledhje, ortaku i angazhimit do të 
përcaktojë se cilat çështje do t’u komunikohen atyre.

7.3  Komunikimi Gjatë dhe në Përfundim të Auditimit
Secili anëtar i grupit të auditimit do të ketë një perspektivë pak më të ndryshme mbi 
entitetin. Disa nga informacionet e mbledhura nga një anëtar i grupit mund edhe të mos 
kenë kuptim po të mos kombinohen me informacionin e marrë nga anëtarët e tjerë 
të grupit. Kjo është veçanërisht e vërtetë në lidhje me mashtrimin, ku identifi kimi i 
modeleve, aspekteve të çuditshme dhe përjashtimeve të vogla mund të çojë në zbulimin 
përfundimtar të tij. 

Një analogji e thjeshtë është formuesja (pazëll). Secila pjesë më vete nuk lejon që të 
shihet fi gura e plotë; vetëm kur të gjitha pjesët bashkohen mund të shihet fi gura e madhe. 
E njëjta gjë vlen edhe në auditim. Vetëm kur njohuritë/gjetjet individuale të çdo audituesi 
janë shkëmbyer me të gjithë grupin, del në pah situata e plotë. Kjo ilustrohet në tabelën 
në vijim.
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Personel 
i lartë

Personel 
i ri

Drejtues

Ortaku

Diskutimet e grupit nuk duhet të kufi zohen vetëm me planifi kimin e mbledhjeve. 
Anëtarët e grupit të auditimit duhet të inkurajohen të komunikojnë dhe të shkëmbejnë 
informacionin e marrë gjatë gjithë auditimit për çdo çështje përkatëse, veçanërisht kur 
kjo ndikon në vlerësimin e rrezikut dhe procedurat e planifi kuara të auditimit.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Mbani takime të shkurtra në momente strategjike gjatë auditimit

Përveç diskutimeve të planifi kimit të auditimit në fi llim të angazhimit, mund të ishte 
me dobi (por jo e kërkuar) për grupin e auditimit, sado i vogël, të takohen (ose të 
organizojnë një konferencë me telefon) dhe të diskutojnë informacionin e mbledhur 
të auditimit pas fazave të vijueshme të auditimit.

Kryerja e procedurave të vlerësimit të rrezikut dhe procedurave të 
mëtejshme të auditimit

Këto seksione mbledhjesh nuk është nevojshme të jenë formale apo të gjata, por 
këto i mundësojnë anëtarëve të grupit të auditimit të raportojnë verbalisht për 
gjetjet e tyre, përjashtimet e gjetura dhe shqetësimet e vërejtura. Ata gjithashtu 
mund të raportojnë çdo lloj çështje (sado e vogël) që duket e çuditshme apo 
që nuk ka kuptim. Zakonisht janë çështjet e vogla, të cilat kur kombinohen me 
informacionin e mbledhur nga anëtarët e tjerë të grupit, vënë në dukje një faktor 
të mundshëm rreziku (si mashtrimi) që mund të kërkojë kryerjen e një pune më 
të gjerë. Edhe kur grupi i auditimit përbëhet vetëm nga dy persona, këto mbledhje 
mund të japin përfundime të rëndësishme.

Përfundimi i auditimit

Sapo është përfunduar auditimi i mëparshëm, tundimi është gjithmonë që të 
vazhdosh dhe të fi llosh angazhimin e rradhës. Si rrjedhojë, shumë njohuri që mund 
të jenë me dobi për kryerjen e auditimit në periudhën tjetër, mund të humbasin. 
Një mbledhje e shkurtër ose një konferencë me telefon pas çdo auditimi mund të 
përdoret për të rikuperuar informacion nga grupi i auditimit për të përcaktuar se 

Tabela 7.3-1

Shkëmbimi i Gjetjeve
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çfarë mund të përmirësohet. Kjo do të përfshinte identifi kimin e:

• Fushave të auditimit të cilat kërkojnë më shumë, ose më pak vëmendje në të 
ardhmen;

• Ndonjë gjetje tjetër të papritur, transaksione të pazakonta, ose presione 
fi nanciare mbi personelin që mund të jenë tregues të mashtrimit ose të nxitjes 
për të kryer një mashtrim;

• Ndryshimeve të planifi kuara që mund të ndikojnë angazhimet në të ardhmen 
si ndryshime në personelin kryesor, fi nancime të reja, një blerje, produkte apo 
shërbime të reja, instalimin e një sistemi të ri kontabiliteti, apo ndryshime të 
tjera të kontrollit të brendshëm.

• Fusha ku, nga entiteti mund të ofrohet asistencë shtesë si për shembull një 
analizë e pjesëve të caktuara të pasqyrave fi nanciare; dhe

• Aty ku ekzistojnë faktorë domethënës të rrezikut, mbledhja mundet të trajtojë 
nëse shoqëria dëshiron të vazhdojë me klientin në periudhën pasardhëse. Nëse 
shoqëria heq dorë menjëherë pas përfundimit të auditimit, arsyet do të jenë të 
freskëta në mendjet e të gjithëve, dhe do t’i ofronte entitetit më shumë kohë 
për të gjetur një auditues tjetër.

Në mbledhjen e parë të planifi kimit duhet të programohet një orë dhe një datë për 
këto seksione të shkurtra.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR (vazhdimi)

7.4 Raste Studimore – Diskutimet e Grupit të Auditimit
Për më shumë detaje të rasteve studimore, referojuni Vëllimit 2, Kapitulli 2 – Hyrje në 
Rastet Studimore.

Pasqyrat fi nanciare më të fundit, lista e rreziqeve të vlerësuara nga periudhat e 
mëparëshme (ose nga kjo periudhë, nëse është përditësuar), si dhe përgjigjet e auditimit 
mund të qarkullohen ndërmjet anëtarëve të grupit të angazhimit përpara mbledhjes. 
Në mbledhje, theksohet nevoja e skepticizmit profesional, dhe nevoja për të raportuar 
menjëherë çdo situatë të dyshimtë apo shenja të mundshme paralajmëruese të 
mashtrimit.

Dokumentacioni mund të jetë në formën e një programi të zakonshëm ose si shënime në 
dosje.
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Rasti Studimor A – Dephta Furniture, Inc.

Data e mbledhjes: 8 dhjetor 20X2

Pikat e rendit të ditës

1.  Materialiteti dhe tepricat 
domethënëse të llogarive.

2.  Koha, datat kryesore, 
disponueshmëria e personelit të 
klientit.

3.  Çfarë mund të mësojmë nga 
përvojat e mëparshme si çështje/
ngjarje që shkaktuan vonesa dhe 
fusha të bërjes së auditimit me tepri 
ose e kundërta?

4.  Ndonjë shqetësim rreth 
integritetit të drejtimit, vijimësisë, 
mosmarrëveshje, etj?

5.  Ndryshime në këtë periudhë të 
veprimtarisë së biznesit dhe/ose të 
kushteve fi nanciare, të legjislacionit 
të sektorit të ekonomisë, të 
politikave kontabël dhe njerëzve.

6.  Dyshimi për mashtrim tek pasqyrat 
fi nanciare. Cilat janë mënyrat 
e mundshme që entiteti të 
mashtrohet? Zhvillo disa skenarë 
të mundshëm dhe më pas planifi ko 
procedurat që do të konfi rmonin 
ose largonin dyshimet.

7.  Rreziqe të rëndësishme që kërkojnë 
vëmendje të veçantë.

Proces verbali i mbledhjes

Rritjen e materialitetit të përgjithëm në 
10,000€, duke u bazuar në rritjen e 
fi timeve dhe shitjeve, dhe performancës së 
materialitetit në 7,500€.

Konfi rmohet se afatet e periudhave 
të shkuara janë të përshtatshme dhe 
kërkesat tona për ndihmën e drejtimit në 
përgatitjen e programeve të caktuara janë 
të arsyeshme.

Kontrolli brendshëm për inventarët ishte 
i dobët vitin që shkoi dhe rezultoi në 
punë shtesë. Klienti ka treguar se kjo do 
të trajtohet pëpara përfundimit të kësaj 
periudhe.

Shiko copëzën e prerë nga gazeta: Parvin. 
Kjo mund të jetë e izoluar por ne duhet të 
jemi të kujdesshëm.

Shitjet e internetit tani përbëjnë 12% të 
shitjeve. Ka gjithashtu plane për rritje të 
konsiderueshme. Kjo do të shkaktonte 
një tendosje të burimeve të likuiditeteve, 
kontrollit të brendshëm dhe sistemeve 
operative. Rënia aktuale ekonomike i 
shton presionin organizatave për të ruajtur 
nivelet e shitjeve, pavarësisht rënies së 
kërkesës dhe rënies në çmimet e shitjeve.

Anshmëria e drejtimit dhe shmangia e 
detyrimeve ndaj taksave janë të mundshme. 
Vlerësimet e drejtimit, regjistrimet në ditar 
dhe transaksionet e palëve të interesuara 
janë të dyshimta për manipulim. Gjithashtu, 
Arjani (personeli më i lartë i shitjeve) ka 
një mënyrë jetese të shtrenjtë. Duhet të 
shikojmë gjithashtu, llogaritjet e bonuseve 
dhe të ardhurat nga shitjet.

Mospërmbushja e marrëveshjeve me 
bankën. Suraj thotë se do të rinegociojë 
kushtet e bankës këtë periudhë për të 
siguruar pak fl eksibilitet.
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8.  Pëgjigje të përshtatshme të auditimit 
për rreziqet e identifi kuara.

9.  Konsidero nevojën për aftësi të 
specializuara ose për konsulentë, 
testimin e kontrollit të brendshëm 
përkundrejt procedurave 
thelbësore, nevojën për të paraqitur 
paparashikueshmërinë në disa teste 
auditimi dhe punën që mund të 
kryhet nga klienti.

10. Rolet e grupit të auditimit, 
programimi dhe rishikimi i dosjeve.

Përgatitur nga: FJ Datë:  8 Dhjetor 20X2
Rishikuar nga: LF Datë:  5 Janar 20X3

Plani i detajuar i auditimit u rishikua në 
disa detaje me anëtarët përgjegjës të grupit 
dhe në tërësi rezultoi efektiv.

Specialisti i TI të shikojë shitjet në Internet 
dhe të kontrollojë TI në përgjithësi. Një 
vizitë u programua për në Dhjetor të kësaj 
periudhe.

Planet e detajuara dhe të përgjithshme të 
auditimit janë përditësuar.
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Rasti Studimor B – Kumar & Co.

Shënime në dosje: Kumar & Co.

Në 8 Dhjetor 20X2, grupi i auditimit (ortaku dhe anëtari më i lartë) u takuan për 
të planifi kuar angazhimin e auditimit të Kumar & Co.

Ne diskutuam sa më poshtë:

• Materialiteti i përgjithshëm ka rënë në 2,500€, bazuar në rënien e fi timeve 
dhe shitjeve. Materialiteti i performancës është vendosur në vlerën 1,800€.

• Vëmendja e Raj-it kohët e fundit është zhvendosur në çështjet personale 
të familjes. Puna e llogaritarit mund të mos rishikohet mjaftueshëm. Kjo gjë 
e lë Ruby-n me shumë punë kontrolli mbi shifrat e raportuara. Çdo gabim 
i paqëllimshëm apo i qëllimshëm i Ruby-t mund të kalojë pa u zbuluar. Ky 
duhet të trajtohet si një rrezik mashtrimi me rëndësi në auditim.

• Anshmëri e drejtimit dhe anashkalime mund të ndodhin për të shmangur 
detyrimet e taksave ose shkelje të marrëveshjes me bankën. Vlerësimet e 
drejtimit kanë qënë tradicionalisht konservative. Grupit të auditimit ju tha të 
ishin vigjilentë ndaj çdo gjëje që dukej e pazakontë.

• Ne do të tregojmë vëmendje të veçantë ndaj transaksioneve dhe çmimeve të 
produkteve me palët e lidhura, Dephta.

Plani i Auditimit:

• U konfi rmua se afatet në periudhën e shkuar janë të përshtatshme dhe ne 
do të kërkojmë përsëri ndihmën e drejtimit në përgatitjen e programeve të 
caktuara. Sidoqoftë, duke qënë se Kumar & Co. e pati të vështirë herën që 
shkoi të merrte në kohë programin e kërkuar nga ne, ne do të kalojmë disa 
kohë me Ruby-n që më parë, dhe t’i ofrojmë asaj disa shembuj programesh 
për t’u siguruar që ajo e kupton se çfarë duhet në datat e kërkuara.

• Plani i detajuar i auditimit u rishikua në disa detaje. Procedurat në disa fusha u 
zgjeruan bazuar në rrezikun e vlerësuar dhe një numër procedurash të tjera u 
eleminuan ku rreziku i vlerësuar ishte i ulët.

• Ne vendosëm se do të ishte më efi çente të kryenim procedura thelbësore 
se sa të kryenim teste të kontrolleve, duke qënë se nuk ka asnjë pohim se 
procedurat thelbësore nuk do të mundësojnë prova të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme të auditimit.

Përgatitur nga: FJ Datë: 8 Dhjetor 20X2

Rishikuar nga: LF Datë: 5 Janar 20X3
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8. Rreziku i Vetvetishëm - Identifi kimi

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përmbajtja e kapitullit

Si të identifi kohet rreziku i anomalive materiale në 
pasqyrat fi nanciare. 240, 315

SNA-të përkatëse

Tabela 8.0-1

Shënime:
1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.
3. RAM = Rreziqet e anomalisë materiale.

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko
auditimin

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

Paragrafi  # Objektivi (at) i SNA-ve

Objektivat e audituesit janë:
(a) Të identifi kojë dhe të vlerësojë rreziqet e anomalisë 

materiale në pasqyrat fi nanciare për shkak të mashtrimit;
(b) Të marrë evidencë auditimi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme lidhur me rreziqet e vlerësuar të anomalisë 
materiale për shkak të mashtrimit, duke hartuar dhe vënë në 
zbatim përgjigjet përkatëse; dhe

(c) T’u përgjigjet përkatësisht mashtrimit apo dyshimit për 
mashtrim të identifi kuara gjatë auditimit.

240.10
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Paragrafi  # Objektivi (at) i SNA-ve

Objektivi i audituesit është që të identifi kojë dhe të vlerësojë 
rreziqet e anomalisë materiale, për shkak të mashtrimit ose 
gabimit, në nivel të pasqyrave fi nanciare dhe në nivelet e 
pohimit, nëpërmjet njohjes së entitetit dhe mjedisit të tij, 
përfshirë kontrollin e brendshëm të entitetit, duke siguruar 
në këtë mënyrë një bazë për projektimin dhe zbatimin e 
procedurave të nevojshme të auditimit si reagim ndaj rreziqeve 
të vlerësuara të anomalisë materiale.

315.3

Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Për qëllime të SNA-ve, termat e mëposhtme kanë këto kuptime:
(n) Rreziku i anomalisë materiale – Rreziku që pasqyrat 

fi nanciare kanë patur anomali materiale përpara auditimit. Ky 
konsiston në dy komponentët e përshkruar më poshtë në 
nivel pohimi:

(i) Rreziku i vetvetishëm – Dyshimi që një pohim për një 
klasë të transaksionit, tepricës së llogarisë, ose për një 
informacion shpjegues të dhënë, mund të përmbajë një 
anomali, e cila mund të jetë materiale individualisht, 
ose edhe kur ajo bashkohet me anomali të tjera, duke 
supozuar që asnjë nga kontrollet e brendëshme nuk ka 
funksionuar.

(ii) Rreziku i kontrollit – Rreziku që një pohim për një 
klasë të transaksionit, tepricës së llogarisë, ose për një 
informacion shpjegues të dhënë, mund të përmbajë një 
anomali, e cila mund të jetë materiale si individualisht, 
ashtu edhe kur ajo bashkohet me anomali të tjera, dhe 
që nuk do të mund të parandalohet ose zbulohet dhe 
korrigjohet në kohë nga kontrolli i brendshëm i entitetit.

Për qëllimet e SNA-ve, termat e mëposhtëm kanë kuptimin që u 
jepet në vijim:
(a) Mashtrim – Një veprim i qëllimshëm nga një ose më shumë 

individë që mund të jenë anëtarë të drejtimit, persona të 
ngarkuar me qeverisjen, punonjës apo palë të treta, të cilët 
përdorin mashtrimin për të siguruar një përfi tim të padrejtë 
ose të paligjshëm.

(b) Faktorët e rrezikut të mashtrimit – Ngjarje apo kushte që 
tregojnë nxitje apo presion për të kryer mashtrim apo për të 
krijuar një mundësi për të kryer mashtrim.

200.13

240.11
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Në përputhje me SNA 200, audituesi mban një qëndrim skeptik 
profesional gjatë gjithë auditimit, duke pasur parasysh mundësinë 
e ekzistencës së anomalive materiale për shkak të mashtrimit, 
pavarësisht nga eksperienca e kaluar me entitetin lidhur me 
ndershmërinë dhe integritetin e drejtimit dhe personave të 
ngarkuar me qeverisjen. (Ref: Para. A7-A8)

Përveç rastit kur audituesi ka arsye të besojë të kundërtën, 
audituesi duhet të pranojë si të vërteta regjistrimet dhe 
dokumentat. Në qoftë se kushtet gjatë auditimit e bëjnë audituesin 
të besojë se një dokumet nuk është i vërtetë ose që kushtet në një 
dokument janë ndryshuar por nuk janë dhënë informacione për 
audituesin, audituesi investigon më tej. (Ref: Para. A9)

SNA 315 kërkon diskutimin mes anëtarëve të grupit të 
angazhimit dhe përcaktimin nga ortaku i angazhimit se cilat 
çështje duhet t’u komunikohen atyre pjestarëve të grupit 
që nuk janë përfshirë në diskutim.6 Në këtë diskutim i vihet 
theks i veçantë se si dhe ku mundet që pasqyrat fi nanciare të 
entitetit janë ekspozuar ndaj anomalive materiale për shkak të 
mashtrimit, përfshirë edhe se si mund të ndodhë mashtrimi. 
Diskutimi bëhet duke lënë mënjanë besimin që mund të kenë 
pjestarët e grupit të angazhimit se drejtimi dhe ata që janë 
ngarkuar me qeverisjen janë të ndershëm dhe kanë integritet. 
(Ref: Para. A10-A11)

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) Proceset 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)

(c) Komunikimet e drejtimit, në qoftë se ka, për personat e 
ngarkuar me qeverisjen lidhur me proceset e zbatuara prej 
tij për të identifi kuar dhe për 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.

240.12

240.13

240.15

240.17
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

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)

Audituesi vlerëson nëse marrëdhëniet e pazakonta ose të 
papritura që janë identifi kuar duke kryer procedura analitike, 
përfshirë ato lidhur me llogaritë e të ardhurave, mund të tregojnë 
për rreziqe të anomalisë materiale për shkak të mashtrimit.

Audituesi merr në konsideratë nëse informacionet e tjera të 
marra nga audituesi tregojnë për rreziqe të anomalisë materiale 
për shkak të mashtrimit. (Ref: Para. A22)

Audituesi vlerëson nëse informacioni i marrë nga procedurat e 
tjera të vlerësimit të rrezikut dhe veprimet përkatëse të kryera 
tregojnë se janë të pranishëm një ose disa faktorë të rrezikut të 
mashtrimit. Ndërsa faktorët e rrezikut të mashtrimit mund të 
mos tregojnë domosdoshmërisht ekzistencën e mashtrimit, ato 
shpesh kanë qënë të pranishëm në rrethanat ku kanë ndodhur 
mashtrimet dhe për këtë arsye mund të tregojnë rreziqe të 
anomalisë materiale për shkak të mashtrimit. (Ref: Para. A23-A27)

Audituesi përfshin sa më poshtë vijon në dokumentimin12 
e njohurive të audituesit mbi entitetin dhe mjedisin e tij dhe 
vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale siç kërkohet nga 
SNA 315:
(a) Vendimet e rëndësishme të marra gjatë diskutimeve të 

grupit të angazhimit lidhur me ekspozimin e pasqyrave 
fi nanciare të entitetit ndaj anomalive materiale për shkak të 
mashtrimit; dhe

(b) Rrezikun e identifi kuar dhe të vlerësuar të anomalive 
materiale për shkak të mashtrimit në nivelin e pasqyrave 
fi nanciare dhe në nivel pohimi.

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 

240.18

240.22

240.23

240.24

240.44

315.11
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

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

(iv) mënyrën sesi 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 
përshtatje me veprimtarinë e entitetit dhe në përputhje 
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)

8.1 Vështrim i Përgjithshëm
Identifi kimi i rrezikut është themeli i auditimit. Ai bazohet dhe përbën pjesë integrale të 
procedurave të audituesit për të njohur entitetin dhe mjedisin e tij. Pa një njohje të plotë 
të entitetit, audituesi mund të humbasë disa faktorë të rrezikut. Për shembull, nëse shitjet 
e një klienti janë rritur, është e rëndësishme për audituesin të dijë që shitjet e sektorit në 
tërësi janë në rënie të ndjeshme.

Objektivi i fazës së auditimit të vlerësimit të rrezikut është të identifi kojë burimet e 
rrezikut, si dhe më pas të vlerësojë nëse ato mund të rezultojnë në një anomali materiale 
në pasqyrat fi nanciare. Kjo i mundëson audituesit informacionin e nevojshëm për të 
drejtuar përpjekjet e auditimit në zona ku rreziku për anomali materiale është më i lartë 
dhe më pak në zonat me më pak rrezik.

Vlerësimi i rrezikut ka dy pjesë të veçanta:

• Identifi kimi i rrezikut (duke pyetur “çfarë mund të shkojë keq”); dhe

• Vlerësimi i rrezikut (përcaktimi i rëndësisë së secilit rrezik).

Vlerësimi i rrezikut është i trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 9. 

Identifi kimi i rrezikut është ilustruar më poshtë.
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Tabela 8.1-1

Identifi kimi Rrezikut
Çfarë mund të shkojë keq e të 
përfundojë me anomali në pasqyrat 
fi nanciare?

Kryej Procedura të Vlerësimit 
të Rrezikut

Objektivat e entitetit, faktorët e 
jashtëm, politikat kontabël, treguesit e 
performancës, kontrolli i brendshëm.

Lista e rreziqeve të biznesit dhe 
mashtrimit, të identifi kuara (1 – 5)

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Së pari, identifi ko rreziqet

Nuk është e mundur të vlerësohet një rrezik, i cili nuk është identifi kuar në fi llim. 
Shmang tundimin për të supozuar se duke qënë se entiteti është i vogël, aty nuk ka 
rreziqe përkatëse ose që rreziku për anomali materiale do të jetë i njëjtë me atë të 
periudhës së mëparshme. Rreziqe të reja mund të ekzistojnë tashmë, dhe natyra/
rëndësia e disa rreziqeve të identifi kuara më parë mund të kenë ndryshuar.

Pas angazhimit të parë, përqëndrohu në çfarë ka ndryshuar nga periudha 
e mëparshme

Pas angazhimit të parë, përqëndrohu në çfarë ka ndryshuar brenda secilit nga gjashtë 
burimet e rrezikut (shiko fi gurën 8.4-1) në krahasim me në fi llim. Kjo do të kursejë 
kohë dhe do të përqëndrojë vëmendjen në natyrën dhe efektet e rreziqeve të rinj 
që mund të ekzistojnë tashmë dhe rishikimin e rreziqeve të identifi kuara më parë.

8.2  Llojet e Rrezikut
Ka dy klasifi kime të mëdha të rrezikut:

• Rreziku i biznesit; dhe

• Rreziku i mashtrimit.

Ndryshimi ndërmjet rrezikut të biznesit dhe rrezikut të mashtrimit është se rreziku i 
mashtrimit rezulton nga një veprim i paramenduar i një personi. Kjo ilustrohet në tabelën 
në vijim.
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Tabela 8.2-1

Rrezik i Ulët Rrezik Mesatar Rrezik i Lartë

Rreziku i 
Biznesit

Rreziqet për anomali materiale ekzistojnë

Rreziqet për anomali materiale të qëllimshme ekzistojnëRreziku i 
Mashtrimit

I ulët Ekspozimi 
ndaj rrezikut

I lartë

Shënim:  Në shumë raste, një rrezik mund të jetë edhe rrezik biznesi edhe rrezik 
mashtrimi. Për shembull, futja e një sistemi të ri kontabiliteti krijon pasiguri 
(gabime mund të ndodhin ndërsa personeli mëson sistemin e ri) dhe do të 
klasifi kohej si një rrezik biznesi. Megjithatë, kjo mund të klasifi kohet gjithashtu 
si rrezik mashtrimi, sepse dikush mund të përfi tojë nga pasiguria për të 
përvetësuar aktivet ose për të manipuluar pasqyrat fi nanciare.

Rreziku i Biznesit

Termi “rrezik biznesi” përfshin më shumë se vetëm rrezikun e anomalive materiale në 
pasqyrat fi nanciare. Rreziqet e biznesit rezultojnë nga kushte të rëndësishme, ngjarje, 
rrethana, veprime, ose mos-veprime që mund të ndikojnë negativisht në mundësinë e 
entitetit për të arritur objektivat e veta dhe në ekzekutimin e strategjive. Kjo gjithashtu 
mund të përfshijë vendosjen e objektivave apo strategjive të papërshtatshme.

Rreziku i biznesit gjithashtu përfshin ngjarje që lindin nga ndryshime, komplikime, apo nga 
dështimi i njohjes së nevojës për ndryshim. Ndryshime mund të lindin, për shembull, nga:

• Zhvillimi i produkteve të reja që mund të dështojnë;

• Një treg i papërshtatshëm, edhe nëse produktet e reja zhvillohen në mënyrë të 
suksesshme; ose

• Të meta në produkte që mund të rezultojnë në detyrime apo dëmtim të reputacionit 
të entitetit.

Rreziku i Mashtrimit

Rreziku i mashtrimit lidhet me ngjarje apo rrethana që tregojnë një nxitje apo presion 
për të kryer një mashtrim ose që ofrojnë një mundësi për të kryer një mashtrim.

Njohja e audituesit me faktorët e rrezikut të biznesit dhe të mashtrimit rrit mundësinë 
e identifi kimit të rreziqeve për anomali materiale. Megjithatë, nuk ka përgjegjësi për 
audituesin të identifi kojë apo vlerësojë të gjitha rreziqet e mundshme të biznesit.
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8.3 Burimet e Informacionit rreth Entitetit
Hapi i parë në procesin e vlerësimit të rrezikut është të mbledhësh (ose të azhornosh) 
sa më shumë informacion të përshtatshëm për entitetin që të jetë e mundur. Ky 
informacion mundëson një kuadër të rëndësishëm të referencave për identifi kimin dhe 
vlerësimin e faktorëve të mundshëm të rrezikut. 

Informacioni rreth entitetit dhe mjedisit të tij mund të mblidhet nga të dyja burimet, të 
brendshme dhe të jashtme. Në shumë raste, audituesi do të fi llojë me burimet e brendshme 
të informacionit. Ky informacion më pas kontrollohet për konsistencë me informacionin e 
mbledhur nga burimet e jashtme, si për shembull të dhënat e shoqatave tregëtare dhe të 
dhënat rreth kushteve të përgjithshme ekonomike, të cilat mund të merren nga Interneti. 
Tabela e mëposhtme tregon disa nga burimet e mundshme të informacionit.

Tabela 8.3-1

In
fo

rm
ac

io
ni

 F
in

an
ci

ar

Burimet e Brendshme

Pasqyrat Financiare

Buxhetet

Raportet

Matjet e performancës

Deklaratat tatimore

Politikat kontabël në përdorim

Gjykimet dhe çmuarjet kontabël

Burimet e Jashtme

Informacion në Internet

Informacioni i sektorit

Informacion nga konkurrentët

Agjensitë e vlerësimit të kredisë

Kreditorët

Agjensitë qeveritare

Media dhe palë të tjera të jashtme

Vizione, vlera, objektiva dhe 
strategji

Struktura e organizatës

Përshkrimet e vendeve të punës

Dosjet e Burimeve Njerëzore

Treguesit e Performancës

Manualet e politikave & 
procedurave

Informacion në Internet

Të dhëna të shoqërisë tregtare

Parashikimet e sektorit

Agjensitë qeveritare

Artikujt në media

In
fo

rm
ac

io
n 

Jo
-fi 

na
nc

ia
r 

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR
Një burim kryesor informacioni që është shpesh i mbi-parë janë dosjet e materialeve 
të audituesit të periudhës së mëparshme të angazhimit. Ato shpesh kanë informacione 
të rëndësishme mbi:
• Konsiderata ose çështje për t’u trajtuar në planifi kimin e kësaj periudhe të auditimit;
• Vlerësime dhe burime të mundshme rregullimesh dhe gabime të pakorrigjuara;
• Fusha ku ka mosmarrëveshje të përsëritura; si për shembull supozime të 

përdorura për vlerësimet në kontabilitet;
• Fusha të cilat duken të jenë të ndjeshme për gabime; dhe
• Çështje të ngritura nga komunikimi i audituesit me drejtuesit dhe me ata që janë 

ngarkuar me qeverisjen.
Informacioni i marrë nga procedurat e vlerësimit të rrezikut të kryera përpara 
pranimit të angazhimit ose vazhdimit, mund të përdoret si pjesë e njohjes së entitetit 
nga grupi i auditimit.
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8.4 Procedurat e Vlerësimit të Rrezikut
Bazuar në informacionin e marrë rreth entitetit, audituesi është tani në pozicionin e 
projektimit të procedurave të vlerësimit të rrezikut, të diskutuara në Vëllimin 1, Kapitulli 
8. Këto procedura të vlerësimit të rrezikut do të projektohen për të marrë dhe për të 
dokumentuar njohjen e entitetit dhe mjedisit të tij, duke përfshirë kontrollin e brendshëm.

Qëllimi i njohjes i kërkuar nga audituesi për identifi kimin e rreziqeve përmbahet në 
gjashtë fusha kryesore, si më poshtë.

Tabela 8.4-1

A. Faktorët e 
Jashtëm

B. Natyra e 
Entitetit

C. Politikat 
Kontabël

D. Objektivat & 
Strategjitë e 
Entitetit

E. Matja/Rishikimi 
i Performancës 
Financiare

F. Kontrolli i 
Brendshëm i 
Përshtatshëm për 
Auditimin

Natyra e sektorit të industrisë
Mjedisi rregullator
Kuadri i raportimit fi nanciar

Operacionet dhe personeli kryesor
Pronësia dhe qeverisja
Investimet, struktura dhe fi nancimi

Zgjedhja dhe vënia në zbatim
Arsyet për ndryshim
Përshtatja me entitetin

Planet e biznesit dhe strategjitë
Implikimet fi nanciare dhe rreziqet e marra

Çfarë është matur
Kush i rishikon rezultatet fi nanciare

Proceset dhe kontrollet përkatëse për të 
zbutur rreziqet në nivel entiteti dhe në nivel 
transaksioni

Mjaftueshmëria e informacionit (thellësia e njohjes) të kërkuar nga audituesi është një 
çështje e gjykimit profesional. Ajo është më e pakët se ajo e zotëruar nga drejtuesit në 
drejtimin e entitetit. Seksioni i fundit (“F” në fi gurën më lart), i cili lidhet me kontrollet 
e brendshme përkatëse të auditimit, është i trajtuar në Vëllimin 1, Kapitulli 5 dhe në 
Vëllimin 2, Kapitujt 4, 11 dhe 12.

Të kesh një njohje të natyrës së entitetit dhe të mjedisit të tij, duke përfshirë kontrollin e 
brendshëm, ka një numër përfi timesh, të përshkruara më poshtë.
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Tabela 8.4-2

Jep një Kuadër Referencash

Identifi kimi i rreziqeve dhe zhvillimi i përgjigjeve
• Bërja e gjykimeve rreth vlerësimeve të rrezikut.
• Zhvillimi i përgjigjeve përkatëse të rrezikut të identifi kuar të 

anomalive materiale në pasqyrat fi nanciare. 
• Përcaktimi i  materialitetit (referoju Vëllimit 2, Kapitulli 6)
• Zhvillimi i pritshmërive të nevojshme për kryerjen e 

procedurave analitike.
• Hartimi/kryerja e procedurave të mëtejshme të auditimit 

për pakësimin e rrezikut të auditimit në një nivel të ulët të 
pranueshëm.

• Vlerësimi i mjaftueshmërisë/përshtatshmërisë së evidencës 
së marrë të auditimit (p.sh. përshtatshmëria e supozimeve të 
përdorura dhe deklarimet verbale dhe të shkruara të drejtuesve).

Rishikimi i pasqyrave fi nanciare
• Vlerësimi i përzgjedhjes dhe zbatimit të politikave kontabël nga 

drejtimi.
• Marrja parasysh e saktësisë së informacioneve të dhëna në 

pasqyrat fi nanciare.
• Identifi kimi i fushave të auditimit për shqyrtim të veçantë (p.sh. 

transaksionet e palëve të lidhura, marrëveshjet kontraktuale të 
pazakonta apo komplekse, vijimësia ose transaksionet e pazakonta).

Përfi timet 
e marra 
nga njohja e 
entitetit

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Njohja e entitetit nuk është një detyrë e ndarë më vete që mund të përfundojë në 
fi llim të auditimit dhe më pas të lihet mënjanë. Është e rëndësishme të vazhdosh të 
njohësh entitetin gjatë gjithë auditimit, dhe të jesh i vëmendshëm ndaj faktorëve të 
rrezikut që nuk janë identifi kuar më parë ose aty ku vlerësimi i parë i rrezikut ka 
nevojë për azhornim. 

8.5 Burimet e Rrezikut
Gabimet dhe mashtrimet në pasqyrat fi nanciare lindin nga faktorët e rrezikut që e kanë 
fi llesën e tyre në një ose më shumë nga gjashtë fushat e kërkuara të njohjes së entitetit. 
(shiko Figurën 8.4-1)

Një shembull do të ishte një taksë e re dhe komplekse që vendoset ndaj entitetit. Ky 
do të ishte një faktor i jashtëm i rrezikut. Një rrezik anomalie në pasqyrat fi nanciare 
mund të ishte një keqinterpretim i një ligji të ri, i cili rezulton në një llogaritje të gabuar 
të detyrimit tatimor dhe shumës së pagueshme. Vini re se burimi (apo shkaku) i rrezikut 
është taksa e re që ndikon në entitet, dhe jo gabimi në llogaritje, i cili është efekt i 
faktorit të rrezikut. Si rrjedhojë e taksës së re, rreziku i gabimit të llogaritjes rritet.

Figura e mëposhtme tregon gjashtë fushat e kërkuara për njohjen e burimeve të 
mundshme të rrezikut. Vini re se burimet e rrezikut jo gjithmonë lidhen me një fushë 
specifi ke të pasqyrave fi nanciare. Për shembull, një rënie në ekonomi do të rezultonte 
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në deklarimin e gabuar të shumë pjesëve të pasqyrave fi nanciare si inventari, kërkesat 
për t’u arkëtuar, shitjet, etj. Kështu, së pari identifi kohet burimi i rrezikut dhe më pas 
identifi kohet se ku mund të ketë ndodhur deklarimi i gabuar si rrjedhojë në pasqyrat 
fi nanciare.

Tabela 8.5-1

 

  

Objektivat e entitetit 
& strategjitë

Kontrolli i 
brendshëm

Politikat 
kontabël

Faktorët e 
jashtëm

Natyra e 
entitetit

Treguesit e 
performancës 
fi nanciare

RAM* në 
Pasqyrat 

Financiare

*RAM = Rreziqet e Anomalive Materiale.

Vlerësimi i rrezikut

Shembuj të burimeve të rrezikut (por jo efekti në pjesë të veçanta të pasqyrave 
fi nanciare) janë përshkruar më poshtë.

Tabela 8.5-2

Burimet e Rrezikut të Biznesit dhe të Mashtrimit

• Strategjitë dhe objektivat e papërshtatshme, jo realiste apo 
tepër agresive. 

• Shërbime apo produkte të reja, apo lëvizja në linja të reja të 
biznesit.

• Futja në zona/transaksione të biznesit në të cilat entiteti ka pak 
eksperiencë.

• Mospërputhje ndërmjet TI dhe strategjive të biznesit.
• Përgjigja ndaj rritjes së shpejtë apo rënies së shitjeve që mund 

të tendosin sistemet e kontrollit të brendshëm dhe aftësitë e 
njerëzve.

• Përdorimi i marrëveshjeve komplekse të fi nancimit.
• Ristrukturime të shoqërisë.
• Transaksione të rëndësishme me palët e lidhura.

Objektivat dhe 
Strategjitë e 
Entitetit 
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Burimet e Rrezikut të Biznesit dhe të Mashtrimit

• Gjendja e ekonomisë dhe ndryshimet në legjislacionin e vendit.
• Rënia e kërkesës për produktet apo shërbimet e entitetit.
• Niveli i lartë i kompleksitetit të legjislacionit.
• Ndryshime të sektorit.
• Pamundësia për të marrë burimet e kërkuara (materialet apo 

personelin e kualifi kuar).
• Sabotim i qëllimshëm i shërbimeve apo produkteve të entitetit.
• Kufi zime në disponueshmërinë e kapitalit dhe kreditimit.

• Qeverisje dhe kulturë e dobët e shoqërisë.
• Personel i paaftë në pozicionet kryesore.
• Ndryshime në personelin kryesor, duke përfshirë largimin e 

drejtuesve kryesorë.
• Ndërlikime në veprime, strukturën e organizimit, ose 

produktet.
• Të meta në produkte apo shërbime që mund të rezultojnë në 

detyrime dhe rrezik të reputacionit.
• Dështimi për të njohur nevojën për ndryshim (aftësitë ose 

teknologjia e kërkuar). 
• Dobësi në kontrollin e brendshëm, veçanërisht në ato që nuk 

janë trajtuar nga drejtuesit.
• Marrëdhënie të dobëta me fi nancuesit e jashtëm, si bankat.
• Vijueshmëria dhe çështjet e likuiditetit, duke përfshirë humbjen 

e klientëve të rëndësishëm.
• Instalimin e sistemeve të reja të lidhura me raportimin 

fi nanciar.

• Matjet e performancës që nuk janë përdorur nga drejtuesit për 
të vlerësuar performancën e entitetit dhe arritjet e objektivave.

• Masa që nuk janë marrë për të përmirësuar operacionet apo 
për të bërë veprimet korrigjuese.

• Zbatimi jo i duhur i politikave kontabël.
• Përdorimi i papërshtatshëm i politikave kontabël.

• Menaxhim i papërshtatshëm i mbikëqyrjes së operacioneve 
ditore.

• Kontrolle të dobëta ose që nuk ekzistojnë ndaj aktiviteteve në 
nivel të entitetit si për shembull burimet njerëzore, mashtrimi 
dhe përgatitja e të dhënave të kontabilitetit si çmuarjet dhe 
raportet fi nanciare.

• Kontrolle të dobëta ose që nuk ekzistojnë ndaj transaksioneve 
si të ardhurat, blerjet, shpenzimet dhe lista e pagave. 

• Ruajtja e dobët e aktiveve.

Faktorët e 
Jashtëm 

Natyra e 
Entitetit

Treguesit e 
Performancës 

Politikat 
Kontabël 

Kontrolli i 
Brendshëm 
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8.6 Rreziku i Mashtrimit
Termi “mashtrim” i referohet një akti të qëllimshëm të një ose më shumë individëve 
ndër drejtuesit, ata që janë ngarkuar me qeverisjen, të punësuarit, apo palët e treta duke 
përfshirë përdorimin e mashtrimit për të arritur avantazhe të padrejta ose jo ligjore.

Mashtrimi që përfshin një ose më shumë anëtarë të drejtimit ose atyre që janë të ngarkuar 
me qeverisjen, i referohemi si “mashtrimi i drejtimit”. Mashtrimi që përfshin vetëm të 
punësuarit e entitetit, i referohemi si “mashtrimi i punonjësve”. Në secilin rast, mund të 
ketë marrëdhënie të fshehtë brenda entitetit ose me palët e treta jashtë entitetit. 

Tabela e mëposhtme përshkruan llojet dhe karakteristikat e mashtrimit.

Tabela 8.6-1

   
    

Manipulimi i Pasqyrave Financiare 
(raportimi i një niveli më të lartë/më 

të ulët të të ardhurave në krahasim me 
atë që është në të vërtetë)

Shpërdorimi i Aktiveve
(përvetësimi i aktiveve për përdorim 

personal)

Pronarët dhe 
Drejtuesit

Punonjësit Pronarët dhe 
Drejtuesit

PunonjësitKush?

Pse?

Si?

Sa?

Përfi time personale 
(kursimi i tatimeve, 
shitja e biznesit me 
çmime të fryra, ose 
pagesa e një bonusi)

Justifi kimi i një 
qëllimi

(qëndrimi në biznes, 
për të shpëtuar vendet 

e punës, të ruajë 
fi nancimin, ti shërbejë 

komunitetit)

Përfi time personale 
(marrja e bonusit 

bazuar në rezultat, ose 
fshehja e humbjeve, 

ose mbulimi i aktiveve 
të vjedhura)

Përfi time 
personale ose për të 
ndihmuar dikë tjetër 

në nevojë

Përfi time personale 
ose për të ndihmuar 
dikë tjetër në nevojë

Shmangia e kontrolleve 
të brendshme, 
transaksione të 

rreme/të pasakta, 
marrëveshje të fshehta, 
manipulimi i politikave 
kontabël, shfrytëzimi i 
dobësive të kontrollit 

të brendshëm

Transaksione të 
regjistruara gabim ose 
të rreme, marrëveshje 
të fshehta, manipulimi 
i politikave kontabël, 
shfrytëzimi i dobësive 

në kontrollin e 
brendshëm

Shmangia e kontrollit 
të brendshëm, vjedhja 
e inventarit/aktiveve, 

marrëveshje të 
fshehta, shfrytëzimi i 
dobësive të kontrollit 

të brendshëm

Vjedhja e inventarit 
ose e aktiveve, 
marrëveshje të 

fshehta, shfrytëzimi i 
dobësive të kontrollit 

të brendshëm

Zakonisht i madh për 
shkak të pozicionit të 
drejtuesve në entitet 

dhe njohurive të 
tyre për kontrollin e 

brendshëm

Shpesh e vogël në 
madhësi por mund 

të shtohet shumë me 
kalimin e kohës nëse 

nuk zbulohet

Shpesh bazuar në 
nevojat e veçanta. 
Edhe kur fi llon e 
vogël, përfundon 

e madhe, nëse nuk 
zbulohet shpejt

Shpesh bazohet në 
nevojat e veçanta. 

Mund të jetë e vogël 
por mund të rritet 

nëse nuk zbulohet në 
kohë

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Për secilin faktor të rrezikut të identifi kuar, merr në konsideratë nëse është një 
rrezik biznesi, rrezik mashtrimi apo të dyja. Shumë burime rreziku mund të rezultojnë 
në të dyja rreziqet e biznesit dhe mashtrimit. Për shembull, një ndryshim në 
personelin e kontabilitetit mund të rezultojë në gabime të bëra (rrezik biznesi), por 
gjithashtu mund të ofrojë një mundësi për dikë që të kryejë një mashtrim.
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8.7 Llojet dhe Karakteristikat e Mashtrimit

Megjithëse mashtrimi mund të ndodhë në çdo nivel në organizatës, ajo ka gjasa të jetë 
më serioze (dhe të përfshijë shuma të mëdha monetare) kur janë të përfshirë drejtuesit 
e lartë.

Disa nga kushtet kryesore që krijojnë një mjedis për mashtrim përfshijnë:

• Qeverisjen jo efektive të shoqërisë;

• Mungesën e udhëheqjes së drejtuesve dhe dobësi në sjelljen e duhur të drejtuesve;

• Stimuj të lartë të ofruar për rezultatet fi nanciare; Taksa ose shpenzime të tjera që 
janë konsideruar shumë të larta apo të rënda;

• Ndërlikimet në rregullat e entitetit, legjislacionin dhe politikat;

• Pritshmëri jo realiste nga bankierët, investitorët, apo palë të tjera të interesuara;

• Rënie ose luhajte të papritura në fi time;

• Objektiva buxhetore jo realiste për t’u arritur nga personeli; dhe

• Kontroll të brendshëm të papërshtatshëm, veçanërisht me prezencën e ndryshimeve 
organizative.

Ashtu siç mund të përcaktohet nga sa u sqarua më lartë, kontrolli i brendshëm më 
efektiv ndaj anti-mashtrimit do të ishte një angazhim i fortë prej atyre që janë ngarkuar 
me qeverisjen dhe në pozicionet e drejtuesve të lartë në bërjen e gjërave të duhura. Kjo 
arrihet duke shpallur vlera të qarta të entitetit dhe angazhim për zbatimin e kërkesave të 
etikës që modelohen vazhdimisht. Kjo është e vërtetë për çdo madhësi organizate.

8.8 Trekëndëshi i Mashtrimit

Në kryerjen e procedurave të vlerësimit të rrezikut, anëtarët e grupit të auditimit është 
e nevojshme të marrin në konsideratë ekzistencën e tre kushteve që shpesh ofrojnë 
të dhëna për ekzistencën e mashtrimit. Kontabilistët ligjorë shpesh i referohen kësaj si 
“trekëndëshi i mashtrimit” (shiko fi gurën më poshtë) sepse kur të gjitha këto kushte janë 
të pranishme, ka shumë mundësi që mashtrimi do të ndodhë. 

Kushtet janë:

• Presioni

Kjo shpesh gjenerohet nga nevojat e menjëhershme (si për shembull kur dikush ka 
borxhe personale të rëndësishme ose plotësimi i pritshmërive të një analisti banke 
ose vetë bankës për fi time) që janë të vështira për t’u plotësuar në mënyra të tjera.

• Mundësia

Një kulturë e dobët e shoqërisë dhe mungesa e procedurave të përshtatshme të 
kontrollit të brendshëm mundet shpesh të krijojë besimin se një mashtrim mund të 
kalojë pa u zbuluar.

• Arsyeshmëria

Arsyeshmëria është besimi se mashtrimi nuk ka ndodhur me të vërtetë. Për 
shembull, kur përgatitësi arsyeton se “kjo nuk është ndonjë punë e madhe” ose “unë 
thjesht po marr atë që meritoj.”
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Tabela 8.8-1

Mundësia

Për shembull, një ortaku-drejtues në biznesin e ndërtimit mund t’i ofrohet një punë për 
të ndërtuar një shtesë të rëndësishme në shtëpinë e një shoku, për aq kohë sa është një 
transaksion vetëm me para në dorë, pa përfshirë shkresa. Merr në konsideratë tre kushtet:

• “Presioni” mbi ortakun-drejtues mund të jetë për të ulur tatimet, që në të kundërt 
do të paguheshin.

• “Mundësia” është për ortakun-drejtues të anashkalojë kontrollet e brendshme për 
njohjen e të ardhurave dhe të mos regjistrojë të ardhurat nga shitja.

• “Arsyetimi” mund të jetë që ortaku-drejtues po paguan tashmë shumë tatime.

Shënim: Nëse ndonjëri nga të tre kushtet nuk është prezent, shitja me para në dorë 
nuk ka gjasa të ndodhë.

Konsidero tre burimet e rrezikut të mashtrimit të përshkruara më poshtë.

Tabela 8.8-2

Burimet e Rrezikut të Mashtrimit

• Stabiliteti fi nanciar ose rentabiliteti janë kërcënuar nga kushtet 
ekonomike, sektori, ose nga kushtet operative të entitetit. 

• Presione të tepërta ekzistojnë ndaj drejtuesve për të arritur 
kërkesat ose pritshmëritë e palëve të treta ose të atyre që janë 
ngarkuar me qeverisjen (si për shembull objektivat e të ardhurave 
ose përmbushja e legjislacioneve të vështira mjedisore, etj.).

• Detyrimet personale fi nanciare mund të krijojnë presion mbi 
drejtuesit ose të punësuarit me të drejtë në prekjen e parave 
ose aktiveve të tjera të prekshme për vjedhje për shpërdorimin 
e këtyre aktiveve. 

• Marrëdhënie negative ndërmjet entitetit dhe të punësuarve me 
të drejtë prekjeje të parave ose aktiveve të tjera. Për shembull:
- Pushime nga puna në të ardhmen, të ditura ose të 

parashikuara,
- Ndryshime të fundit apo të parashikuara në planet e 

kompensimeve apo përfi timeve të punonjësve, dhe
- Promovime, kompensime, ose shpërblime të tjera 

kontradiktore me pritshmëritë.
• Situata personale fi nanciare e drejtuesit ose atyre me detyrë 

qeverisje, mund të jetë e kërcënuar nga performanca fi nanciare 
e entitetit (si për shembull interesi fi nanciar, kompensimet, 
garancitë, etj.).

Stimujt dhe 
Presionet
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Burimet e Rrezikut të Mashtrimit

Arsyetimet
• Drejtuesi është i interesuar të përdorë mjete të 

papërshtatshme për: 
— Të zvogëluar të ardhurat e raportuara për arsye të 

tatimeve, dhe
— Rritjen e të ardhurave të raportuara për të shmangur 

shkeljen e marrëveshjeve me bankën, rritjen e çmimit të 
shitjes të entitetit, ose arritjen e objektivave të vendosura 
nga palë të treta.

• Sjellja e punonjësve tregon pakënaqësi për entitetin.
• Moral i dobët ekziston ndërmjet drejtuesve të lartë.
• Drejtimi është tolerant për disa vjedhje të punonjësve. Për 

shembull, nuk merret një akt disiplinor kur një punonjës kapet 
duke vjedhur. 

• Drejtuesi nuk zbaton vlerat dhe standardet etike të entitetit.
• Drejtuesi shpërfi ll nevojën për vëzhgimin ose uljen e rreziqeve 

lidhur me shpërdorimin e aktiveve.

Qëndrimet 
dhe 
Arsyetimet

Mundësitë

Qëndrimet
• Drejtuesi ka një histori të njohur të shkeljeve të ligjeve dhe 

rregullave, ose ka akuza për mashtrim.
• Drejtuesi shfaq ndryshime në sjellje ose në mënyrën e jetesës 

që mund të tregojnë se aktivet mund të jenë shpërdoruar.
• Drejtues të lartë tregojnë shembuj të dobët etike (si për 

shembull fryrje të llogarive të shpenzimeve dhe kryerje 
vjedhjesh në arkë, etj.).

• Drejtuesi ka shkelur kontrollet aktuale. 
• Drejtuesi ka dështuar të ndërmarrë veprimet e duhura 

korrigjuese në mangësitë e njohura të kontrollit të brendshëm. 
• Ortaku-drejtues nuk bën dallime ndërmjet transaksioneve 

personale dhe atyre të biznesit.
• Ekzistojnë grindje ndërmjet aksionerëve në një shoqëri private 

të mbyllur.
• Drejtuesi bën përpjekje të vazhdueshme për të justifi kuar 

mangësitë në kontabilitet në bazë të materialitetit.
• Marrëdhënia ndërmjet drejtimit dhe audituesit të mëparshëm 

ose aktual është e tensionuar.

Aktive të ndjeshme ndaj shpërdorimit
• Shuma të mëdha parash në duar ose që qarkullojnë në duar.
• Artikuj të inventarit të cilët janë të vegjël në madhësi por me 

vlerë të lartë, ose shumë të kërkuar.
• Aktive lehtësisht të konvertueshme, si obligacione, diamante, 

ose qarqe të integruar të kompjuterit. 
• Makineritë dhe pajisjet janë të vogla në madhësi, të 

tregtueshme, ose që i mungon identifi kimi i qartë i pronësisë.
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Burimet e Rrezikut të Mashtrimit

Kontrollet e brendshme të pamjaftueshme
• Mbikëqyrjet e pamjaftueshme nga ata që janë ngarkuar me 

qeverisjen e proceseve të drejtimit për identifi kimin dhe 
reagimin ndaj rreziqeve për mashtrim.

• Ndarje e papërshtatshme e detyrave dhe kontrolleve.
• Mbikëqyrje e pamjaftueshme e shpenzimeve të drejtuesve të 

lartë.
• Mbikëqyrje e mangët e drejtimit ndaj punonjësve përgjegjës për 

aktivet.
• Shqyrtim i mangët i kërkuesve për punë për vendet e punës 

me të drejtë administrimin e aktiveve.
• Mbajtja e parregullt e regjistrimeve për sa i përket aktiveve.
• Autorizim dhe miratim i papërshtatshëm i transaksioneve.
• Ruajtja e pamjaftueshme fi zike e parave, investimeve, inventarit, 

ose pronës, makinerive dhe pajisjeve.
• Mungesë e një rakordimi të plotë dhe në kohë të aktiveve.
• Mungesa e dokumentimit të duhur dhe në kohë të 

transaksioneve (p.sh. të kredive për kthimin e mallrave).
• Mungesa e lejeve të zakonshme për punonjësit që kryejnë 

funksione kyçe të kontrollit.
• Njohje e pamjaftueshme e teknologjisë së informacionit 

nga drejtimi, që u mundëson punonjësve të TI të bëjnë 
shpërdorime.

• E drejtë e keqpërdorur e kontrolleve mbi regjistrimet e 
automatizuara, duke përfshirë kontrollet mbi rishikimin e 
hyrjeve në sistemet kompjuterike.

Fusha të veçanta të ekspozuara 
• Çmuarjet e drejtimit, njohja e të ardhurave, përdorimi i 

regjistrimeve në ditar, transaksionet me palët e lidhura, etj.

Mundësitë 
(vazhdim)

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Mashtrimi është gjithnjë i qëllimshëm. Ai përfshin gjithmonë fshehje të informacionit 
nga audituesi dhe keqdeklarime të qëllimshme. Si pasojë, mashtrimi zbulohet 
duke kërkuar për modele, gjëra të çuditshme dhe përjashtime, shpesh në ato që 
konsiderohen shuma të vogla parash. 

Mashtrimi nuk ka shumë gjasa të zbulohet vetëm nëpërmjet procedurave thelbësore. 
Për shembull, një auditues nuk ka shumë gjasa të identifi kojë një transaksion të 
munguar ose të përcaktojë që një transaksion është i paligjshëm nëse nuk kryhen disa 
“njohje të entitetit” më të thella që mund të përdoren si një kuadër referencash. 

Audituesit, në varësi të rolit të tyre ose pozicionit në grupin e auditimit, mund të 
identifi kojnë një faktor rreziku mashtrimi që lidhet me një ose më shumë nga elementët 
e trekëndëshit. Megjithatë, është e mundur që një auditues të identifi kojë që të tre 
kushtet (mundësinë, presionin, dhe ndërgjegjësimin) së bashku. 
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Përfi timet e diskutimeve të grupit të auditimit janë të përshkruara në tabelën më poshtë.

Tabela 8.8-3

Ortaku i auditimit vëren 
se qëndrimet e pronarit-
menaxher herë pas here 
janë pranë kufi jve të 
lejuar nga etika.

Audituesit të ri i 
është thënë nga një 
pjesëtar i personelit 
se disa materiale të 
blera i janë dërguar 
direkt miqve.

Personeli i lartë në ekipin 
e auditimit, duke folur me 
drejtuesin e shitjeve, zbulon 
se ortaku merret vetë 
ekskluzivisht me disa nga 
klientët.

Në mungesë të komunikimit, do të ishte e vështirë për secilin nga antarët e grupit të 
mësipërm të auditimit të shikonin fi gurën e madhe. Diskutime të vazhdueshme të grupit 
të auditimit i mundëson grupit të bashkojnë copëzat e vogla të informacionit, që në këtë 
mënyrë të shohin fi gurën më të madhe.

8.9 Skepticizmi Profesional
Audituesi ka përgjegjësinë të ruajë një qëndrim skeptik profesional gjatë gjithë kohës 
së angazhimit. Qëndrimi i skepticizmit profesional përfshin çështjet e përshkruara në 
tabelën e mëposhtme.

Tabela 8.9-1

Skepticizmi përfshin:

Drejtimi ka gjithmonë mundësinë e anashkalimit të kontrolleve të 
mira të brendshme. 

Anëtarët e grupit të angazhimit duhet të lënë mënjanë çdo besim se 
drejtimi dhe ata që janë ngarkuar me qeverisjen janë të ndershëm 
dhe kanë integritet, pavarësisht nga eksperienca e mëparshme e 
audituesit për ndershmërinë dhe integritetin e tyre. 

Njohjen e 
Mundësisë 
se Drejtimi 
Mundet 
Gjithmonë 
të Kryejë 
Mashtrime

Kryerja e vlerësimeve kritike rreth vlefshmërisë së evidencës së 
mbledhur gjatë auditimit.

Një Mendje 
Dyshuese
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Skepticizmi përfshin:

A është në kontradiktë evidenca e auditimit ose vë në pikëpyetje 
besueshmërinë e:
• Dokumentave dhe përgjigjeve të pyetjeve?
• Informacioneve të tjera të marra nga drejtimi dhe nga ata që 

janë ngarkuar me qeverisjen? 

Të Qenët 
Vigjilent

Shmang:

• Shqyrtimin me tepri të rrethanave të pazakonta.
• Përgjithësimin me tepri në nxjerrjen e përfundimeve nga 

vrojtimet e auditimit. 
• Përdorimin e supozimeve të gabuara në përcaktimin e natyrës, 

kohës dhe shtrirjes së procedurave të auditimit dhe vlerësimin 
e rezultateve prej tyre. 

• Pranimin e të dhënave të auditimit më pak bindëse me besimin 
se drejtuesit dhe ata që janë ngarkuar me qeverisjen janë të 
ndershëm dhe me integritet.

• Pranimin e deklarimeve nga drejtuesit në vend të mbledhjes së 
evidencës të përshtatshme dhe të mjaftueshme të auditimit.

Të Qenët i 
Kujdesshëm

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR 

Zbatimi i skepticizmit profesional në një auditim tek një klient që e njeh dhe e beson 
mund të jetë i vështirë. Ka një prirje të natyrshme njerëzore vendosja e besimit tek 
njerëzit, duke supozuar se nuk ka një informacion për të kundërtën. Si pasojë, ortakëve 
dhe personelit duhet t’ju rikujtohet në mënyrë të vazhdueshme zbatimi i skepticizmit 
profesional. Disa sugjerime praktike për zbatimin e këtij koncepti përfshijnë:

• Krijimin e një karakteri imagjinar (dhe emrin) të dikujt, i cili ka një qëndrim 
të keq ndaj kontrollit dhe një etikë të dobët. Kur të fi llojnë diskutimet për 
skenarët e mundshëm të mashtrimit dhe dyshimeve për pasqyrat fi nanciare, 
imagjino këtë personazh (jo klientin tënd) sikur të jetë klienti ose drejtuesi i 
lartë përgjegjës.

• Të ftosh dikë (në mënyrë ideale dikë që ka eksperiencë në ekspertimin ligjor), 
i cili nuk e njeh entitetin, të marrë pjesë në diskutimet e planifi kimit rreth 
mashtrimit. 

8.10 Si të Identifi kojmë Faktorët e Rrezikut të Vetvetishëm
Mënyra më efektive për të shmangur mundësinë e mos kapjes të një faktori të 
përshtatshëm të rrezikut, është bërja e identifi kimit të rrezikut, një pjesë përbërëse 
të njohjes së entitetit. Sa më shumë të dijë audituesi rreth gjashtë fushave të njohjes, 
aq më shumë gjasa do të ketë audituesi të identifi kojë faktorët e rrezikut. Njohja e 
entitetit është gjithashtu e dobishme në identifi kimin e më vonë reagimin ndaj skenarëve 
të mundshëm të rrezikut për mashtrime. Mos harroni se anashkalimi i drejtimit është 
gjithmonë një mundësi dhe kështu mund të fshihet mashtrimi (veçanërisht nga audituesi).
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Me mbledhjen e informacionit (ose përditësimin) rreth secilës prej fushave të kërkuara 
për njohjen e entitetit, merret në konsideratë edhe ekzistenca e faktorëve përkatës të 
rrezikut të biznesit dhe të mashtrimit. Për shumë nga rreziqet e identifi kuara të biznesit, 
mund të ketë vend për të trajtuar edhe rrezikun e mashtrimit. Për këtë arsye, sugjerohet 
që, kur është e mundur, rreziqet e mashtrimit të listohen veças nga rreziqet e biznesit 
dhe të trajtohen veças. Për shembull, nëse situata e shitjeve të produkteve të një entiteti 
ka qënë e dobët (një burim i jashtëm rreziku), merr parasysh çfarë mund të shkojë keq 
(ndërlikimet) në pasqyrat fi nanciare. Shitje të dobta mund të rezultojnë në inventar të 
tepërt që mund të nevojitet të zhvlerësohet, por gjithashtu mund të rezultojnë në një 
rrezik mashtrimi nëse mundëson fryrjen e shitjeve për të marrë një bonus që lidhet me 
arritjen e pragut për bonusin. 

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Rreziqet e biznesit dhe të mashtrimit (rreziqet e vetvetishme) identifi kohen para 
verifi kimit të kontrolleve të brendshme që mund t’i zvogëlojnë këto rreziqe. 
Kontrolli i brendshëm për të zvogëluar rreziqet trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 
11 dhe 12. Kjo është gjithashtu e rëndësishme për identifi kimin e ndonjë rreziku 
të rëndësishëm që mund të ekzistojë (referoju Vëllimit 2, Kapitulli 10).

Efekti i disa prej faktorëve të rrezikut të identifi kuar do të lidhet me një fushë të veçantë 
të pasqyrës fi nanciare, por faktorë të tjerë të rrezikut janë të përhapur (pervazivë) dhe 
do të lidhen me shumë fusha në pasqyrën fi nanciare. Për shembull, nëse kontabilisti është 
i paaftë, gabimet nuk do të ishin vetëm në një fushë të pasqyrës fi nanciare. Veç kësaj, 
nëse dikush do të përfi tojë nga kjo situatë për të kryer mashtrim, anomalitë mund të 
ndodhin në secilën prej tepricave të aktiveve ose detyrimeve, si dhe mund të mbulohen 
nga anomali të tjera shtesë në transaksionet e të ardhurave dhe të shpenzimeve.

Rreziku pervaziv shpesh vjen si rrjedhojë e një mjedisi të dobët kontrolli dhe 
potencialisht ndikon në shumë fusha të pasqyrave fi nanciare, dhënies së informacionit 
dhe pohimeve. Rreziku pervaziv ka gjasa të ndikojë në vlerësimin e rrezikut në nivelin e 
pasqyrave fi nanciare. Rreziqet në nivel të pasqyrave fi nanciare do të trajtohen nëpërmjet 
një përgjigjeje nga audituesi (si për shembull më shumë punë audituese të kryer, caktimin 
e një personeli më me eksperiencë, etj.)

Me përparimin e auditimit, mund të identifi kohen faktorë të tjerë të rrezikut. Këto 
duhet të shtohen tek lista e rreziqeve të identifi kuar dhe të vlerësohen përkatësisht 
përpara marrjes së ndonjë vendimi për ndikimin në strategjinë e auditimit dhe në planin 
e auditimit, të tillë si natyra dhe shtrirja e procedurave të mëtejshme të kërkuara 
të auditimit. Kjo do të siguronte që, kur të fi llojë planifi kimi për periudhën tjetër, 
identifi kimi i rrezikut dhe vlerësimi do të jenë më të plotë. 

Një proces i sugjeruar me tre hapa i identifi kimit të rrezikut është i përshkruar më 
poshtë.
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Tabela 8.10-1

Identifi kimi i Rrezikut

Pika fi llestare është njohja minimale ose kuadri i referencave 
për projektimin e procedurave të vlerësimit të rrezikut që do të 
kryhen. Pa këtë njohje do të ishte e vështirë, në mos e pamundur, 
të identifi koheshin se çfarë gabimesh dhe mashtrimesh mund të 
kenë ndodhur në pasqyrat fi nanciare.
• Mblidh (ose azhorno) informacionin themelor përkatës rreth 

entitetit, objektivave të tij, kulturës, veprimeve, personelit 
kryesor dhe mbi organizimin e brendshëm dhe kontrollin.

Hapi 1 
Mbledhja e 
Informacionit 
Bazë rreth 
Entitetit

•  Procedurat/veprimtaritë e vlerësimit të rrezikut (shiko Vëllimi 
1, Kapitulli 8), kërkohet të kryhen në mënyrë që:
— Të identifi kohen burimet e rreziqeve të anomalive 

materiale,
— Të arrihet një njohje e përshtatshme e entitetit, dhe
— Të merret evidencë e nevojshme mbështetëse e auditimit.

• Përdorimi i njohjes bazë të entitetit arritur në hapin 1 më lart, 
hartimi dhe kryerja e procedurave të vlerësimit të rrezikut dhe 
veprimtaritë e lidhura.

• Mbajtja e diskutimeve ndërmjet grupit të auditimit sa i përket 
dyshimeve mbi pasqyrat fi nanciare të entitetit për anomali 
materiale, të shkaktuara nga gabimet apo mashtrimet (shiko 
Vëllimi 2, Kapitulli 7).

• Pyetja e drejtuesve se si ata identifi kojnë dhe administrojnë 
faktorët e rrezikut (veçanërisht mashtrimin) dhe se çfarë 
faktorësh rreziku ata kanë identifi kuar dhe administruar 
realisht. Gjithashtu pyeten drejtuesit nëse kanë ndodhur në të 
vërtetë gabime ose mashtrime.

• Dokumentimi i të gjithë faktorëve të rrezikut të identifi kuar.

Hapi 2 
Hartimi, 
Kryerja dhe 
Dokumentimi 
i Procedurave 
të Vlerësimit 
të Rrezikut

Për secilin faktor rreziku (shkak rreziku) të identifi kuar, përcakto 
efektin (në veçanti anomalitë siç janë mashtrimi dhe gabimi) që 
mund të ndodhë si rrjedhojë në pasqyrat fi nanciare.Vëre se një 
faktor i vetëm rreziku mund të rezultojë në një numër llojesh të 
ndryshme anomalish që mund të ndikojnë në më shumë se një 
fushë të pasqyrës fi nanciare. (Shiko: Çështje për t’u konsideruar, 
më poshtë, me disa shembuj.)
• Identifi ko tepricat materiale të llogarive, të klasave të transaksioneve 

dhe të informacioneve të dhëna në pasqyrat fi nanciare.
• Lidh ose bëj një skemë të rreziqeve të identifi kuara për fusha 

të veçanta të pasqyrës fi nanciare, dhënies së informacionit 
dhe pohimeve të ndikuara. Nëse rreziku i identifi kuar është 
pervaziv, atëhere lidhe me pasqyrat fi nanciare si një e tërë. 
Identifi kimi i ndikimit të rreziqeve nga fusha e pasqyrës 
fi nanciare ndihmon në vlerësimin e rrezikut në nivel pohimi. 
Identifi kimi i rreziqeve pervazive ndihmon në vlerësimin e 
rreziqeve në nivel të pasqyrës fi nanciare. 

Hapi 3
Lidh ose Bëj 
një Skemë të 
Rreziqeve të 
Identifi kuara 
për Aspektet 
Materiale të 
Pasqyrave 
Financiare
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Një prirje e natyrshme e audituesve është të përdorin pasqyrat fi nanciare si 
një pikë fi llimi për identifi kimin e rreziqeve. Për shembull, inventari mund të 
konsiderohet si rrezik i lartë për shkak të gabimeve të gjetura në periudhat e 
mëparshme. Megjithatë, kjo është e barazvlefshme me identifi kimin e një efekti 
të rrezikut por jo me shkakun themelor. Të dish që inventari është rrezik i lartë 
është e rëndësishme; megjithatë, është akoma më mirë të dish shkakun e rrezikut. 
Nëse shkaku i rrezikut nuk identifi kohet, është e mundur që do të humbasin së 
bashku disa faktorë të rrezikut. Merr në konsideratë sa më poshtë:

Teprica ose transaksione që mungojnë

Pasqyrat fi nanciare vetëm përmbledhin rezultatet e vendimeve të biznesit dhe 
transaksioneve të regjistruara. Nëse transaksionet nuk janë regjistruar, ose nëse 
aktivet janë shpërdoruar ose ngjarjet e pasigurta nuk janë deklaruar, është e 
mundur që faktorët që lidhen me rrezikun e këtyre humbjeve të shumave apo të 
dhënies së informacionit të mos identifi kohen ose të mos vlerësohen.

Mbledhja e fakteve kundrejt identifi kimit të rrezikut

Procesi i njohjes së entitetit mundet që lehtësisht të përqëndrohet në mbledhjen 
e fakteve rreth entitetit se sa në identifi kimin e burimeve të rrezikut. Kur ndodh 
kështu, mund të humbasin së bashku faktorë të rinj rreziku, ngjarje, transaksione 
dhe rreziqe mashtrimi.

Shkaku dhe pasoja e anomalive

Domethënia e burimeve të caktuara të rrezikut mund të humbasë nëse vëmendje 
i kushtohet kryesisht efektit ose pasojës së faktorit të rrezikut (si për shembull 
përqëndrimi në gabimet e tepricave të inventarit, më shumë se sa në arsyet 
e ndodhisë në rradhë të parë). Burimi i rrezikut është ngjarja(et) që mund ta 
shkaktojnë ndodhinë e gabimit. Burimi i gabimeve në tepricat e inventarit mund të 
ishte personeli i pakualifi kuar mjaftueshëm, një sistem i papërditësuar i kontrollit 
të brendshëm, keqpërdorimi i politikave kontabël si për shembull në njohjen e të 
ardhurave, mungesa e masave të ruajtjes për inventarin ose thjesht mashtrime nga 
punonjësit, etj.

Një shkak me efekte në anomali të shumëfi shta

Një burim i vetëm rreziku mund të ndikojë në shumë teprica të pasqyrave 
fi nanciare. Për shembull, një rënie e ekonomisë mund të ndikojë në vlerësimin e 
inventarit, mbledhjen e kërkesave të arkëtueshme, përputhshmërinë me kushtet 
e marrëveshjeve bankare, manipulimin e transaksioneve të shitjeve për të arritur 
pragun e bonuseve dhe ndoshta edhe me çështjet e vijimësisë.

Rreziqet e përhapur 

Duke u përqëndruar në një fushë të pasqyrës fi nanciare në një kohë, disa rreziqe 
të përhapur mund të mos identifi kohen. Për shembull, paraqitja e një sistemi të 
ri të kontabilitetit mund të rezultojë në kryerjen e gabimeve në shumë teprica të 
pasqyrave fi nanciare. Veç kësaj, dikush mund të përfi tonte për të kryer mashtrim 
nga pasiguria e krijuar nga sistemi i ri. 
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8.11 Dokumentimi i Procesit të Identifi kimit të Rrezikut
Audituesi duhet të përdorë gjykimin profesional për sa i përket mënyrës me të cilën këto 
çështje dokumentohen. Për shembull, dokumentimi i procesit të identifi kimit të rrezikut 
duke ndjekur tre hapat e përshkruar më lartë do të përbëhej nga:

• Informacioni rreth entitetit;
• Procedurat e vlerësimit të rrezikut; dhe
• Lidhja e rreziqeve të identifi kuara me gabimet dhe mashtrimet e mundshme në 

pasqyrat fi nanciare.

Tabela 8.11-1

Dokumenti Përshkrimi

Dokumentohen informacionet e marra për aspektet përkatëse të 
njohjes, të tilla si objektivat e entitetit, faktorët e jashtëm, natyra 
e entitetit, etj. Dokumentimi varion nga shumë i thjeshtë në i 
ndërlikuar, në varësi të madhësisë së entitetit dhe mund të përfshijë:
• Informacione të përgatitura nga klienti (si plane biznesi dhe 

analiza);
• Të dhëna të jashtme (raporte të sektorit, komunikime të stafi t 

të brendshëm, dokumente të politikave dhe procedurave);
• Korrespondencat përkatëse (ligjore, agjensitë qeveritare, etj.) 

posta elektronike, raportet e konsulentëve, memorandumet; 
dhe

• Listat e kontrollit të fi rmës.

Informacion 
rreth Entitetit

Dokumentohen detajet e kryerjes së procedurave të vlerësimit të 
rrezikut. Kjo do të përfshinte:
• Diskutimet ndërmjet grupit të auditimit për sa i përket 

dyshimeve në pasqyrat fi nanciare të entitetit për anomali 
materiale të shkaktuara nga gabimi apo mashtrimi, dhe 
rezultatet;

• Elementët kryesorë të njohjes së entitetit, që përfshijnë:
— Secilin nga aspektet e entitetit dhe të mjedisit të tij të 

përshkruar më lart,
— Secilin nga pesë elementët e kontrollit të brendshëm, ashtu 

si përshkruhet në Vëllimin 1, Kapitulli 5, dhe
— Burimet e informacionit nga të cilat u arrit njohja, dhe

• Rreziqet e identifi kuar dhe të vlerësuar për anomali materiale 
në nivel të pasqyrave fi nanciare dhe në nivel pohimi.

Procedurat e 
Vlerësimit të 
Rrezikut

Dokumentimi i tepricave materiale të llogarive, klasave të 
transaksioneve, dhe dhënia e informacionit në pasqyrat fi nanciare; 
dhe më pas, për secilin burim të identifi kuar të rrezikut, të tregohet 
nëse është:
• I perhapur në pasqyrat fi anciare në tërësi; apo
• I izoluar në fusha të veçanta të pasqyrës fi nanciare, të 

informacioneve të dhëna dhe të pohimeve.

Lidh Rreziqet 
e Identifi kuara 
me Gabimet 
dhe Mashtrimet 
e Mundshme 
në Pasqyrat 
Financiare
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Gabime në pasqyrat fi nanciare. Rrezik i përhapurKontabilisti i 
lartë  nuk është 
kualifi kuar siç 
duhet

Natyra e Entitetit

Burimi i 
Rrezikut

Ndikimi i Rrezikut në Pasqyrat Financiare 
(gabimet apo mashtrimet)

Pjesët e prekura të 
Pasqyrës Financiare 
ose Rreziku i 
Përhapur

Gabime në shpërndarjen e kostos dhe në 
vlerësimin e inventarit.

Vlerësimi i inventaritParaqitja e një 
produkti të ri 
gjatë vitit

Ka disa mënyra për dokumentimin e rreziqeve të identifi kuara. Një nga mënyrat e 
dokumentimit të rreziqeve të identifi kuara është e përshkruar në fi gurën e mëposhtme. 
Tabela tregon burimin e rrezikut nga fushat e njohjes (faktorët e jashtëm, natyra e 
entitetit, etj.), ndikimin ose pasojat e mundshme të rrezikut, dhe pjesët e pasqyrave 
fi nanciare të prekura. 

Tabela 8.11-2

Objektivat e Entitetit

Metodologjitë/sistemet e vënies së çmimeve 
dhe kostove të produktit të ri mund të 
krijojnë mundësi për mashtrime.

Saktësia e inventarit

Financimi i ri që kërkohet do ta bëjë të 
vështirë përputhjen me marrëveshjet 
ekzistuese me bankën. Nëse entiteti është 
në kundërshtim me marrëveshjen, kredia 
mundet të paguhet me t’u kërkuar.

Shënim për dhënien 
e informacionit mbi 
fi nancimin, kushtet 
e borxhit dhe 
klasifi kimin e kredisë

Drejtuesit mund të tundohen të 
manipulojnë pasqyrat fi nanciare për të 
siguruar përmbushjen e kushteve të 
marrëveshjes me bankën. 

Rrezik i përhapur 

Mundësia për mashtrim. Rrezik i përhapur

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Një vendndodhje për rreziqet

Merr në konsideratë regjistrimin e të gjithë faktorëve të rreziqeve të identifi kuar 
në një dokument të vetëm, në një vend të vetëm, ose me një numër reference të 
përbashkët në dosjen e punës. Kjo ka një numër përfi timesh: 

• Lehtësi në rishikimin e dosjes. Të gjithë faktorët e rrezikut të identifi kuar mund 
të gjenden në një vend.

• Vlerësim i qëndrueshëm. Kur rreziqet rishikohen bashkë, një rrezik i veçantë 
që është vlerësuar ndryshe nga të tjerët do të jetë më i dukshëm.
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR (Vazhdimi)

• Rreziqet mund të renditen (duke përdorur një faqe elektronike) duke 
mundësuar që rreziqet më të rëndësishme të shfaqen në fi llim të faqes. Në 
këtë mënyrë, rishikuesi i dosjes mund të verifi kojë që rreziqet më të mëdha të 
identifi kuara janë trajtuar me reagime të përshtatshme auditimi. 

Lista të ndara të faktorëve të rrezikut të mashtrimit dhe të biznesit

Listimi dhe vlerësimi i faktorëve të rrezikut të mashtrimit veças nga faktorët e 
rrezikut të biznesit. Shumë rreziqe biznesi gjithashtu mund të krijojnë mundësi ose 
të stimulojnë kryerjen e mashtrimit. Nëse mashtrimi nuk konsiderohet veças, disa 
faktorë të rrezikut të mashtrimit mund të humbasin. Për shembull, një sistem i ri 
kontabiliteti mund të krijojë mundësinë për gabime (rrezik biznesi), por mundet 
gjithashtu të krijojë një mundësi për dikë që të manipulojë rezultatet fi nanciare ose 
të shpërdorojë aktivet (rrezik mashtrimi). Një arsye tjetër për t’i mbajtur ato të 
ndara është se përgjigja e auditimit për rrezikun e mashtrimit (identifi kimin e çdo 
modeli, pritshmërie ose fakte të çuditshme që mund të ekzistojnë) mund të jetë 
krejt e ndryshme nga përgjigja e një rreziku biznesi të lidhur.

Lënia e vlerësimit të rrezikut për më vonë

Shmang tundimin që thjesht të listosh faktorët e rrezikut që kanë gjasa të jenë 
domethënës ose me rëndësi. Një pjesë thelbësore e rrezikut ose identifi kimit 
të ngjarjes është zhvillimi i listës së plotë të faktorëve të mundshëm të rrezikut. 
Faktorët e parëndësishëm të rrezikut mundet të hiqen më vonë, pasi çdo rrezik 
të jetë vlerësuar siç duhet veçmas. Kjo do të ndihmojë për t’u siguruar se janë 
identifi kuar të gjitha rreziqet materiale. 

Ripërdorimi i dokumentacionit për aq sa është e mundur

Shamng nevojën për të ridokumentuar faktorët e rrezikut të identifi kuar dhe njohjen 
e entitetit që merret në çdo periudhë. Nëse informacioni rreth procedurave të 
kryera për vlerësimin e rrezikut dhe rreziqet e identifi kuara është kapur në një 
mënyrë të strukturuar (shih “një vendndodhje për rreziqet” më lart), mundet që 
thjesht të azhornohet çdo periudhë. Kjo mund të kërkojë më shumë kohë në fi llim, 
por do të kursejë kohë në periudhat më pas. Megjithatë, sigurohu që janë kryer dhe 
dokumentuar procedurat e përshtatshme të vlerësimit të rrezikut në çdo periudhë 
dhe që të gjitha ndryshimet janë të dallueshme. Gjithashtu sigurohu që në çdo 
dokument shënohet fakti se informacioni është i azhornuar.

Ndikimi i rreziqeve

Më e rëndësishmja, por gjithashtu edhe më e vështira, kolonë për t’u plotësuar është 
“ndikimi i rrezikut në pasqyrat fi nanciare” (shiko fi gurën më lart). Në këtë kolonë 
audituesi përcakton ndikimin e rrezikut të identifi kuar. Shitjet në rënie është një 
faktor rreziku, por nëse regjistrohet në mënyrën e përshtatshme nga entiteti nuk 
do të rezultonte në rrezik për anomali materiale. Megjithatë, shitjet në rënie mund 
të rezultojnë në inventarë të vjetëruar ose të mbivlerësuar, dhe kërkesat për t’u 
arkëtuar mund të bëhen të vështira për t’u mbledhur. Kjo është një pasojë e çdo 
faktori rreziku që audituesi e ka të nevojshme të identifi kojë, në mënyrë që audituesi 
të zhvillojë një reagim të përshtatshëm auditimi. 
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Shënim: Burimet e rrezikut të identifi kuara në këtë shembull kanë ndikime të 
shumëfi shta, secili prej tyre është konsideruar më vete. Nëse pasojat e shumta 
të burimeve të rrezikut nuk ndahen në përbërës të veçantë, jo vetëm që procesi 
i vlerësimit të rrezikut do të jetë më i vështirë, por audituesi mund të humbasë 
lehtësisht disa pasoja të rrezikut (si mashtrimi) së bashku.

8.12 Raste Studimore – Rreziku i Vetvetishëm - Identifi kimi
Për detajet e rastit studimor, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 – Hyrje në Rastet Studimore

Identifi kimi i rrezikut përfshin:

• Kryerjen e procedurave të vlerësimit të rrezikut për të njohur entitetin dhe për të 
identifi kuar burimet (shkaqet) e mundshme të rrezikut të biznesit dhe rrezikut të 
mashtrimit. Kjo përfshin kryerjen e procedurave të veçanta të vlerësimit të rrezikut 
të përshkruara në SNA-të si në SNA 240 mbi mashtrimin, SNA 540 mbi çmuarjet, 
SNA 550 mbi palët e lidhura dhe SNA 570 mbi vijimësinë;

• Dokumentimi i rrezikut të identifi kuar. Një mënyrë e zakonshme e dokumentimit e 
përdorur është një “Regjistër Rreziku” ku të gjitha rreziqet janë të renditura dhe të 
vlerësuara në një vend; dhe

• Për secilin burim rreziku që identifi kohet, merr në konsideratë se çfarë lloj anomalie 
(gabim dhe mashtrim) mund të ndodhë (‘efekti’i secilit rrezik) si rezultat i tyre në 
pasqyrat fi nanciare. 

Dokumentacioni i kërkuar:

• Njohja e entitetit

Kjo mund të dokumentohet në një memo që është e ngjashme me atë të Vëllimit 2, 
Kapitulli 2 i cili përshkruan detajet e dy rasteve studimore.

• Faktorët e rrezikut përfshijnë

Një mënyrë e dokumentimit të shkakut dhe pasojës së rreziqeve të identifi kuara (në 
të dyja biznes dhe mashtrim) është t’i rendisësh ato në një format të strukturuar 
siç është rreziku i regjistruar i përshkruar më poshtë. Kjo do të siguronte që të 
gjitha rreziqet të jenë të regjistruara në një vend dhe që vlerësimi i rreziqeve të jetë 
i qëndrueshëm. Qasja alternative është të rendisësh rreziqet e identifi kuar në një 
format memoje. Shmang tundimin për të bashkuar rrezikun e biznesit me rrezikun e 
mashtrimit në një të vetëm. Vlerësimi dhe reagimi ndaj rrezikut të biznesit kundrejt 
rrezikut të mashtrimit mund të jetë shumë i ndryshëm.
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Studim i Rastit A – Dephta Furniture, Inc.

Procedurat e Planifi kuara të Vlerësimit të Rrezikut:

1. Dokumentimi i faktorëve të mundshëm të rrezikut të identifi kuar nga:

a) Procedurat e pranimit/vazhdimësisë të klientit;

b) Lloje të tjera angazhimesh të kryera për entitetin; dhe

c) Angazhime të mëparshme të auditimit.

2. Rishikimi i bilancit verifi kues më të fundit për:

a) Prirjet e të ardhurave dhe shpenzimeve; dhe

b) Ndryshime në aktivet dhe detyrimet.

Pyet rreth arsyeve për ndryshimet e rëndësishme apo prirjet e identifi kuara.

3. Identifi ko faktorët e mundshëm të rrezikut nga leximi i dokumentave kryesorë 
të entitetit, si planet e biznesit, buxhetet, protokollet dhe rezultatet më të fundit 
fi nanciare.

4. Kërkoji drejtuesve dhe personelit kryesor fi nanciar:

a) Objektivat e biznesit, prirjet e sektorit, vlerësimet e drejtuesve për faktorët e 
rrezikut aktual dhe ato të mundshëm si dhe reagimet e planifi kuara për to.

b) Ngjarje të mëdha ose ndryshime që kanë ndodhur gjatë periudhës. 

c) Çdo rast për mashtrim të pretenduar, dyshuar apo aktual.

d) Ndonjë plan performance bonusesh apo plan stimujsh.

e) Identifi kimi dhe natyra/shuma e transaksioneve me palët e lidhura gjatë periudhës.

f) Ndonjë ngjarje apo kushte të vijimësisë.

g) Transaksione, ngjarje dhe kushte që kërkojnë çmuarje kontabël.

h) Natyra, shtrirja dhe statusi i çështjeve gjyqësore/pretendimeve kundër entitetit ose 
personelit kryesor.

5. Pyet anëtarët e bordit të drejtorëve apo këshillave drejtues rreth:

a) Përbërjes, urdhërave dhe mbledhjeve të bordit drejtues.

b) Ndonjë njohuri për shkelje të drejtuesve, mashtrime apo mashtrime të dyshuara.

c) Opinionin e tyre mbi:

— Efektshmërinë e mbikëqyrjes së drejtuesve; dhe

— Mjedisin e kontrolluar (kultura, përgjegjësitë, sjelljet, etj.).

d) Cilat pjesë të pasqyrave fi nanciare janë të dyshimta për mashtrim.

6. Identifi ko gjëra të tjera (nëse ka) në entitet që mund të japin informacion rreth 
faktorëve të mundshëm të rrezikut dhe ndryshimeve të ndodhura që nga periudha e 
mëparshme.

Më poshtë është përshkruar një format strukture për dokumentimin e rezultateve të 
procedurave të kryerjes së vlerësimit të rrezikut për Dephta Furniture, Inc. 
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Rreziqet e Biznesit  

Ngjarja/Burimi Rrezikut   Pasojat e Faktorit të Rrezikut   Pohimet

Cilat pjesë të pasqyrave fi nanciare 
mund të deklarohen gabim dhe në 
ç’mënyrë? 

P (PL)SEV

Kërkesat për t’u arkëtuar mund të 
bëhen të vështira për t’u mbledhur

Rënie në ekonomi V

Mund të nevojiten zhvlerësime të 
inventarit

Rënie në ekonomi V

Gjendjet e inventarit mund të jenë të 
zmadhuara/zvogëluara me tepri dhe 
mundet të ndikojnë tek vlerësimi 

Nëpunësi i inventarit dihet 
që bën gabime

(PL)SEV

Shkelje e kushteve të marrëveshjeve të 
huave

Rritje e vazhdueshme 
(pavarësisht nga rënia) dhe 
kontroll i dobët i inventarit

P

Integriteti i të dhënave mund të jetë i 
kompromentuar ose të dhënat mundet 
edhe të humbasin 

Kontrollet e përgjithshme 
të TI janë të dobëta në disa 
fusha

P

Rreziqet e kursit të këmbimit në 
kërkesat për t’u arkëtuar

Shitje të reja të kërkuara në 
vende të tjera

S

Çelësi:
P = Përhapur (të gjitha pohimet)
PL = Plotësinë
S = Saktësinë
E = Ekzistencën
V = Vlerësimin
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Rreziqet e Mashtrimit  

Ngjarja/Burimi Rrezikut   Pasojat e Faktorit të Rrezikut   Pohimet

Cilat pjesë të pasqyrave fi nanciare mund të 
deklarohen gabim dhe në ç’mënyrë? 

P (PL)SEV

Paragjykime të drejtuesve në vlerësime 
(si vlerësimi i inventarit) për të 
reduktuar të ardhurat.  

Minimizimi i barrës tatimore (PL)SV

Hyrje në ditar të paautorizuara ose 
manipulim i pasqyrave fi nanciare. 

Maksimizimi i barrës 
tatimore

P

Manipulime të pasqyrave fi nanciare për 
të shmangur shkeljen e marrëveshjeve 
bankare. 

Rritje e shpejtë që vë 
presion mbi fi nancimin

P

Fryrja e shitjeve për të arritur pragun. Bonuset e shitësve të 
bazuara mbi shitjet sipër një 
pragu të caktuar 

E

Dëmtimi i reputacionit, zmadhim i 
shpenzimeve me tepri, gjoba të papërfshira.

Pagimi i ryshfeteve për të 
marrë kontrata

(PL)SE

Çelësi: P = Përhapur (të gjitha pohimet) PL = Plotësinë S = Saktësinë
 E = Ekzistencën V = Vlerësimin

Presionet

Mallra të vjedhura nga inventari. Artikuj të inventarit lehtë-
sisht të transportueshëm 
dhe me vlerë të lartë 

E

Mallra/para të vjedhura Frekuencë e lartë e shitjeve 
me para në dorë

E

Shitjet/blerjet mund të mos jenë të plota, 
të vlerësuara siç duhet ose informacion jo 
i dhënë në pasqyrat fi annciare.  

Transaksione me palët e 
lidhura

P

Shitjet/blerjet mund të mbi-vlerësohen/
nën-vlerësohen.

Tepricat me palët e lidhura mund të 
mos mblidhen. Manipulimi i pasqyrave 
fi nanciare mund të arrihet duke transferuar 
tepricat “e rrezikshme” tek palët e lidhura. 
Kjo do të zëvendësonte një tepricë me 
rrezik me tepricën e një pale të lidhur.

Zgjerim me rëndësi i 
përdorimit të transaksioneve 
me palët e lidhura

V

Mundësi

Mallra ose para të vjedhura. Moral i dobët ndërmjet 
punonjësve të përkohshëm

E

Arsyetimi



117

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Procedurat e Planifi kuara të Vlerësimit të Rrezikut:

1. Kërkime rreth gjendjes së sektorit dhe azhornimi i njohurive tona për entitetin 
F/P x.x dhe shënimet e vlerësimit të rrezikut. Kjo do të përfshijë:

a) Diskutime me Raj-in dhe Ruby-in (llogaritari) për çfarë ka ndryshuar këtë vit. 
Veçanërisht trajto ndryshimet organizative dhe të personelit, transaksionet 
me palët e lidhura, çmuarjet kontabël të drejtimit, pasiguritë e vijimësisë dhe 
zbatimin prej drejtuesve të ligjeve dhe rregulloreve përkatëse;

b) Kërkime rreth ndonjë ndryshimi operacional gjatë vitit, ligje të reja dhe rregulla 
si dhe ndryshime të planifi kuara për të ardhmen;

c) Kërkime rreth pasojave dhe rreziqeve të përfshira me Raj-in që nuk shpenzon 
aq shumë kohë në punë. Pyet nëse Raj-i do të rifi llojë detyrat e rregullta vitin 
tjetër apo situata në familje do të vazhdojë t’i marrë kohën atij;

d) Përfundimet e çmuarjeve kontabël të drejtimit nga viti kaluar;

e) Njohuri mbi ndonjë mashtrim që ka ndodhur gjatë vitit dhe ndonjë fushë e 
dyshimtë për mashtrim;

f) Ndonjë ndryshim në llojin dhe natyrën e transaksioneve me Dephta; dhe

g) Dokumentimi i burimit dhe pasojave të ndonjë rreziku të ri të identifi kuar dhe 
të tregohet nëse ato janë zbutur nëpërmjet ndonjë kontrolli të ri të brendshëm.

2. Rishikimi i bilancit verifi kues të fundit për:

a) Tendencat e të ardhurave dhe shpenzimeve; dhe

b) Ndryshime në aktivet dhe detyrimet.

Pyet për arsyet e ndryshimeve të rëndësishme apo për prirjet e identifi kuara.

Shënim në Dosje – Kumar & Co.

Identifi kimi i Rrezikut të Vetvetishëm

Si rezultat i kryerjes së procedurave të vlerësimit të rrezikut të përshkruar në fl etën e 
punës X.X, në të cilën përfshihen burimet e mundshme të rrezikut që dalin nga gjashtë 
fushat e kërkuara për njohjen, ne kemi identifi kuar faktorët e rrezikut si më poshtë:

Rreziqe të Biznesit 

Mungesa e Raj-it në punë - një rrezik i përhapur

• Cilësia dhe saktësia e regjistrimeve kontabël mund të jetë e kompromentuar 
për shkak të përqëndrimit të Raj-it në çështjet personale të familjes. Pasqyrat 
fi nanciare mund të kenë anomali materiale.

Vlerësimi i Rrezikut:  (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 9)

Reagimi ndaj Rrezikut:  (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 16) 

• Raj-i më parë i kontrollonte mallrat për cilësinë përpara se të lëvroheshin. 
Cilësia e produkteve të shitura mund të jetë e kompromentuar, duke çuar në 
më shumë kthime dhe/ose një inventar, i cili nuk shitet. (Vlerësimi)

Vlerësimi i Rrezikut:  (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 9)

Përgjigja e Rrezikut: (trajtohet në Vëllimin e 2, Kapitulli 16)

Rasti Studimor B – Kumar & Co.
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Rënia e ekonomisë dhe varësia ekonomike

• Kumar & Co. është i varur nga klienti i tij kryesor, Dephta Furniture, Inc., i 
cili përfaqëson mbi 90% të shitjeve të tij. Në këtë rënie ekonomike, Dephta 
mund të anullojë porositë. Pasoja mund të jetë në shkeljen e kushteve të 
marrëveshjes bankare dhe mbivlerësimin e aktiveve.

• Një rënie në shitjet dhe presionet mbi likuiditetin mund të çojnë në 
manipulimin e pasqyrës fi nanciare për të shmangur shkeljet e kushteve të 
marrëveshjes me bankën.

• Në qoftë se banka kërkon shlyerjen e kredisë, shoqëria mund të mos jetë 
në gjendje të vazhdojë veprimtarinë në vijimësi. Kjo mund të rezultojë në 
pasiguri materiale, të dhënat e së cilës duhet të jepen në pasqyrat fi nanciare 
dhe vlerësimin e bazës (p.sh. hipoteza e vijimësisë) mbi të cilën janë përgatitur 
pasqyrat fi nanciare. Kjo do të ndikonte në të gjitha pohimet.

Vlerësimi i Rrezikut:  (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 9)

Përgjigja e Rrezikut: (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Rreziqet e Mashtrimit 

Minimizimi i detyrimeve tatimore

• Ka patur një dëshirë të drejtuesve për të minimizuar barrën tatimore. Mund 
të ketë anshmëri në çmuarjet kontabël të drejtimit, ose regjistrime në ditar të 
paautorizuara që mund të përdoren. (Plotësia, Saktësia)

Vlerësimi i Rrezikut: (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 9)

Përgjigja e Rrezikut: (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Mungesat e Raj-it në punë – rrezik i përhapur

• Mungesa e Raj-it rezulton në minimumin e mbikëqyrjes së punës së Ruby-t. Veç 
kësaj, Ruby duket të ketë moral të ulët (arsyetimi i mundshëm) dhe presione 
personale fi nanciare (nxitje e mundshme). Si rrjedhojë, Ruby (e cila operon 
me mbikëqyrje minimale) ka stimulin, mundësinë dhe ndërgjegjësimin për 
shpërdorim të parave/mallrave. Kjo duhet të trajtohet si rrezik mashtrimi.

Vlerësimi i Rrezikut:  (trjatohet në Vëllimin 2, Kapitulli 9)

Përgjigja e Rrezikut:  (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Palët e Lidhura

• Transaksionet me palët e lidhura mund të manipulohen, duke çuar në 
mbivlerësimin e shitjeve. (Vlerësimi) Vëmendje duhet t’i kushtohet ekzistencës 
së mundshme të lidhjeve me palë të tjera dhe vlerësimin/saktësinë e tepricave 
me palët e lidhura në fund të periudhës.

Vlerësimi i Rrezikut:  (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 9)

Përgjigja e Rrezikut:  (trajtohet në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Përgatitur nga: FJ  Datë: 8 Dhjetor 20X2

Rishikuar nga: LF  Datë: 5 Janar 20X3
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9. Rreziku i Vetvetishëm – Vlerësimi

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përmbajtja e kapitullit

Si të vlerësosh rreziqet e identifi kuara për anomali 
materiale në pasqyrat fi nanciare.   240, 315

SNA-të përkatëse

Tabela 9.0-1

Shënime:
1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.
3. RAM = Rreziqet e anomalive materiale.

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko
auditimin

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Në përputhje me SNA 315, audituesi identifi kon dhe 
vlerëson rreziqet e anomalisë materiale për shkak të 
mashtrimit në nivelin e pasqyrave fi nanciare dhe në nivelin e 
pohimeve për klasa të transaksioneve, teprica llogarish dhe 
informacionet e dhëna.

240.25
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

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) 

Audituesi i trajton këto rreziqe të vlerësuara të anomalisë 
materiale për shkak të mashtrimit si rreziqe të konsiderueshme 
dhe përkatësisht, për aq sa nuk është bërë akoma, audituesi 
merr njohuri për kontrollet përkatëse të entitetit, përfshirë 
veprimtaritë e kontrollit, përkatëse për këto rreziqe. (Ref: Para. 
A31-A32)

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 
procedurave të metejshme të auditimit.

Për këtë qëllim, audituesi duhet:

(a) Të identifi kojë rreziqet gjatë gjithë procesit të njohjes 
së entitetit dhe të mjedisit të tij, përfshirë kontrollet 
përkatëse që lidhen me rreziqet, dhe të shqyrtojë klasat e 
transaksioneve, tepricat e llogarive dhe informacionet e tjera 
të dhëna në pasqyrat fi nanciare; (Ref: Para. A114–A115)

(b) Të çmojë rreziqet e identifi kuara, dhe vlerësojë nëse këto 
rreziqe janë të përhapura në pasqyrat fi nanciare si një e tërë 
dhe mundësisht ndikojnë në shumë pohime;

(c) Të krijojë lidhjen midis rreziqeve të identifi kuara dhe asaj 
ç’ka mund të jetë gabim në nivel pohimi, duke marrë në 
konsideratë kontrollet e përshtatshme që audituesi synon që 
të testojë; dhe (Ref: Para. A116–A118)

(d) Të vlerësojë mundësinë që anomalia të ndodhë, përfshirë 
anomalitë e shumëfi shta, dhe nëse anomalia e mundshme 
është e një madhësie të tillë që mund të çojë në anomali 
materiale.

240.26

240.27

315.25

315.26
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9.1 Pamje e Përgjithshme
Identifi kimi i rrezikut, i cili u trajtua në kapitullin e mëparshëm, përfshin:

• Kryerjen e procedurave të vlerësimit të rrezikut për të identifi kuar burimet 
(shkaqet) e rrezikut nëpërmjet njohjes së entitetit;

• Përcaktimin e efekteve të mundshme të burimeve të rrezikut të identifi kuar (anomalitë 
e mundshme në pasqyrat fi nanciare), duke përfshirë mundësinë e mashtrimit; dhe

• Lidhjen e pasojave të rreziqeve në pjesë të pasqyrave fi nanciare dhe pohimet e 
ndikuara, ose përcaktimin nëse rreziqet janë të përhapur për pasqyrat fi nanciare si 
një e tërë dhe potencialisht ndikojnë në shumë pohime. 

Hapi tjetër është të vlerësohen rreziqet e identifi kuara dhe të përcaktohet rëndësia e tyre 
për auditimin e pasqyrave fi nanciare. Përsëri, preferohet të vlerësohen rreziqet e vetvetishme 
përpara se të trajtohen kontrollet e brendshme që mund t’i zvogëlojnë këto rreziqe.

Vlerësimi i rrezikut përfshin konsideratat e dy tipareve të rrezikut:

• Cilat janë mundësitë e ndodhjes së një anomalie si rezultat i rrezikut?

• Cila do të ishte madhësia (ndikimi monetar) nëse rreziku do të ndodhte?

Mundësia e Ndodhjes së një Anomalie

Cilat janë mundësitë që rreziku do të ndodhë? Audituesi mund ta vlerësojë këtë 
probabilitet thjeshtë si i lartë, i mesëm, osë i ulët, ose mund t’i caktojë një rezultat numerik, 
si për shembull nga 1 deri në 5. Një rezultat numerik mundëson një vlerësim pak më shumë 
të saktë. Sa më i lartë rezultati, aq më e lartë është mundësia që rreziku të ndodhë. 

Madhësia (Ndikimi Monetar) nëse Rreziku ka Ndodhur

Nëse rreziku ka ndodhur, cili do të ishte ndikimi monetar? Ky gjykim duhet të vlerësohet 
përkundrejt një shume specifi ke monetare, si materialiteti i performancës. Nëse jo, 
njerëz të ndryshëm (me shuma të ndryshme materialiteti në mendje) mund të dilnin në 
përfundime tërësisht të ndryshme. Për qëllimet e auditimit, shumat e specifi kuara do të 
lidheshin me atë që përbën një anomali materiale për pasqyrat fi nanciare në tërësi. Ky 
vlerësim gjithashtu mund të përcaktohet si i lartë, i mesëm, ose i ulët, ose duke i caktuar 
një rezultat numerik, si për shembull nga 1 deri në 5. Sa më i lartë të jetë rezultati, aq më 
e lartë do të jetë madhësia e rrezikut.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Nëse rezultatet numerike përdoren për të vlerësuar mundësitë dhe madhësinë, 
numrat mund të shumëzohen për të ofruar një rezultat të kombinuar dhe të 
përgjithshëm të vlerësimit të rrezikut. Kjo llogaritje mund të jetë e dobishme kur 
trajtohet nëse ekzistojnë rreziqe të rëndësishme. Veç kësaj, nëse përdoret një 
fl etë pune elektronike, listimi i rreziqeve mund të renditet dhe klasifi kohet në atë 
mënyrë që rreziqet më të rëndësishme të identifi kuara të jenë gjithmonë në krye 
të listës. Ky do të ishte një informacion i dobishëm kur të rishikohej dosja dhe 
duke u siguruar se është zhvilluar reagimi i duhur për rreziqet e vlerësuara.

Në entitetet më të vogla ku numri i faktorëve të rrezikut është i vogël dhe përgjigja 
e auditimit është krijuar tashmë, dy vlerësimet (gjasat dhe madhësia), përsëri mund 
të trajtohen veçazi por të dokumentuara si një vlerësim i kombinuar. 
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1 2 3 4 5

Hapat e përfshirë në vlerësimin e rrezikut (duke përdorur kriteret e vlerësimit të larta, 
të mesme, apo të ulëta) janë përshkruar më poshtë:

Tabela  9.1-1

Vlerësimi i Rrezikut
Renditja e faktorëve të identifi kuar 
të rrezikut të biznesit dhe të 
mashtrimit

 

A ka gjasa të ndodhë rreziku i identifi kuar
(anomalia)? (i Lartë, i Mesëm, i Ulët)
Nëse rreziku (anomalia) ndodhi, sa 
material do të ishte për pasqyrat 
fi nanciare? (i Lartë, i Mesëm, i Ulët) 

Niveli i vlerësuar i rrezikut? 
(i Lartë, i Mesëm, i Ulët)

M

M

M

U

M

U

L

L

L

L

M

M

U

U

U

Rezultatet e procesit të vlerësimit të rrezikut mundet gjithashtu të përcaktohen në një 
tabelë, ilustruar si më poshtë. Disa paketa programesh në shitje, sigurojnë mundësinë e 
grafi këve.

Tabela 9.1-2

Rreziqet që bien në zonën e “ndikim i lartë (madhësi), mundësi e madhe” të fi gurës 
qartazi kanë nevojë për veprimin e drejtuesve për t’i zvogëluar. Veç kësaj, këto rreziqe 
kanë gjasa të përkufi zohen si të rëndësishëm, gjë që do të kërkojë një trajtim të veçantë 
gjatë auditimit.  (referoju Vëllimit 2, Kapitulli 10).

Ndikim i Lartë
Mundësi e Vogël

Ndikim i Lartë
Mundësi e Madhe

Ndikim i Ulët
Mundësi e Vogël

Ndikim i Ulët
Mundësi e Madhe

Mundësitë e Ndodhjes së Rrezikut

N
di

ki
m

i (
M

ad
hë

si
a)

 e
 R

re
zi

ku
t
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Diskutimet me drejtimin

Kur faktorët e rrezikut dokumentohen dhe vlerësohen nga audituesi, është e 
rëndësishme që rezultatet të diskutohen me drejtuesit e entitetit. Diskutimi 
ndihmon për t’u siguruar që një faktor rreziku nuk është mbivlerësuar dhe që 
vlerësimi i audituesit për rreziqet (ndodhia dhe ndikimi) është i arsyeshëm. 
Sidoqoftë, është gjithmonë e rëndësishme përdorimi i skepticizmit profesional në 
vlerësimin e të dhënave të drejtimit dhe përgjigjet. 

9.2 Vlerësimet e Rrezikut të Kryera nga Entiteti
Vlerësimi i rrezikut është një ndër pesë përbërësit e kontrollit të brendshëm (shiko 
Vëllimi 1, Kapitulli 5) që duhet të trajtohet nga drejtimi i entitetit.

Në entitetet më të vogla, procesi i vlerësimit të rrezikut ka gjasa të jetë jo-formal dhe i 
pastrukturuar. Rreziku në entitetet e vogla njihet shpesh si i përfshirë, mes çështjesh të 
tjera, se sa në mënyrë të qartë e të veçantë. Drejtimi mund të ketë dijeni për rreziqet 
që lidhen me raportimin fi nanciar nëpërmjet përfshirjes së drejtpërdrejtë personale me 
punonjësit dhe me palët e treta. Si rezultat, audituesi duhet t’i kërkojë drejtuesve se si 
ata e identifi kojnë dhe administrojnë rrezikun dhe se çfarë rreziqesh ata tashmë kanë 
identifi kuar dhe administruar. Audituesi dokumenton rezultatet.

Kur drejtuesit kuptojnë përfi timet e një procesi më formal të vlerësimit të rrezikut, ata 
mund të vendosin që të zhvillojnë, zbatojnë dhe dokumentojnë proceset e tyre. Kur 
ndodh kjo, audituesi vlerëson:

• Kontrollet e bëra nga drejtimi mbi proceset;

• Plotësinë e rreziqeve të identifi kuara të biznesit dhe mashtrimit. Kjo shpesh 
regjistrohet në atë që zakonisht quhet si një “regjistër i rrezikut”; 

• Vlerësimi i drejtimit për madhësinë e rreziqeve dhe mundësinë e tyre për të 
ndodhur; dhe

• Reagimet e drejtimit për të trajtuar rreziqet e vlerësuara.

• Nëse drejtimi ka dështuar të identifi kojë rreziqet e rëndësishme, duhet të merret në 
konsideratë nëse ka mungesa të rëndësishme në procesin e vlerësimit të rrezikut në 
entitet. 

9.3 Dokumentimi i Rreziqeve të Vlerësuara
Gjykimi profesional përdoret për sa i përket mënyrës në të cilën janë vlerësuar faktorët 
e rrezikut.

Vlerësimi i rrezikut për anomali materiale bëhet në:

• Nivel të pasqyrave fi nanciare; dhe

• Nivelin e pohimit për klasat e transaksioneve, tepricat e llogarive dhe dhënien e 
informacionit.

Dokumentimi mund të bëhet në formën e shënimit ose një renditje rreziku (për 
mashtrim) si ajo e përshkruar në Tabelën 9.3-1. Vini re çështjet e mëposhtme:
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• Dy kolonat e para në tabelën më poshtë do të përmbushen si pjesë e identifi kimit të 
rrezikut siç është diskutuar në Vëllimin 2, Kapitulli 8.

• Kolona e pohimit është një vlerësim i: 

— Pohimit specifi k që lidhet me pjesët e pasqyrave fi nanciare ose dhënies së 
informacionit të ndikuar nga rreziku. Kjo do të ndihmonte në vlerësimin e 
rreziqeve në nivel pohimi, dhe

— Rreziqeve të përhapur që ndikojnë në shumë pohime, dhe do të ndikonte 
vlerësimin e rrezikut në nivel të pasqyrave fi nanciare. 

• Rreziqet e vlerësuara janë rreziqe të vetvetishme. Rreziku i kontrollit i trajtuar në 
Vëllimin 2, Kapitulli 11 dhe 12.

• Për vlerësimet e ndodhisë dhe madhësisë (ndikimit) përdoret shkalla numerike 1 = 
ndodhja/madhësia e ulët deri në 5 = ndodhja/madhësia e lartë. Këto pikë mund të 
shumëzohen për të arritur një rezultat të kombinuar të përgjithshëm. Megjithatë, 
këto rreziqe po aq thjesht mund të ishin vlerësuar si të larta, të mesme apo të ulta.

Tabela 9.3-1

Periudha e mbyllur më: 31 dhjetor 20X2    Materialiteti 50,000€ 

Ngjarja/Burimi i 
Rrezikut

Shpërblimi i shitësve bazuar 
në komisionet e shitjeve

Dështimi për të përmbushur 
marrëveshjet e borxheve 
është fshehur për të 
shmangur dyshimet bankare

Shtimi i furnitorëve të rremë 
nga punonjësit

Transaksione të 
paidentifi kuara me palët e 
lidhura. Aksionerët që nuk 
përfshihen në biznes mund 
të jenë në disavantazh 

Shitjet me para në dorë për 
pjesë apo shërbime mund të 
kalojnë pa u regjistruar dhe 
pa u depozituar

Implikime të Faktorit të 
Rrezikut

Shitjet mund të jenë të rreme, të 
regjistruara në periudhën e gabuar, 
të ekzagjeruara, ose në terma 
ndryshe nga termat dhe kushtet 
standarde në mënyrë që të arrihet 
qëllimi i bonusit

Hyrje të paautorizuara për të shtyrë 
shpenzimet, anësi në vlerësimet e 
drejtuesve, etj.  

Acme paguan për shpenzimet me 
një çmim të fryrë ose për të cilin nuk 
është dhënë asnjë shërbim/mall. 

Të ardhurat dhe shpenzimet të 
paregjistruara me vlerën e drejtë të 
tregut.

Të ardhurat dhe aktivet janë 
nënvlerësuar.

Pohimet
P(PL)SEV

ES

P

ES

P

(PL)SE

€
Ndikimi

4

5

4

5

1

Gjasat për 
të ndodhur

4

2

2

3

4

Rezultati 
i kombi-

nuar

16

10

8

15

4

Vlerësimi i Rrezikut të Vetvetishëm
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Kur dokumentohen faktorët e rrezikut, merr parasysh se si do të azhornohen 
dhe përdoren ato në periudhat e ardhme. Regjistrimi i informacionit në një vend 
dhe në një format të strukturuar (si ai më lart) në fi llim mund të marrë pak më 
shumë kohë për t’u bërë, por do të jetë shumë më e lehtë për t’u azhornuar në të 
ardhmen. Një format i strukturuar, gjithashtu ndihmon për të siguruar:
• Që rreziqet nuk trajtohen më shumë se një herë (gjë që mund të ndodhë nëse 

shpërndahen në gjithë dosjen e auditimit);
• Një vlerësim të qëndrueshëm të secilit rrezik;
• Që rreziqet e rëndësishme janë identifi kuar; 
• Lehtësi në rishikim. Një fl etë pune elektronike mundëson që rreziqet (të 

llogaritura numerikisht) të rradhiten në rezultatin e tyre të kombinuar, ose nga 
gjasat ose nga ndikimi; dhe

• Renditja e rrezikut mund të ndahet me klientin (për të marrë këndvështrimin e 
tij) ose për të kërkuar që klienti të përgatisë renditjen e faktorëve të rrezikut 
për rishikimin e audituesit. 

9.4  Raste Studimore – Rreziqet e Vetvetishme – Vlerësimi 
Për detajet e rasteve studimore, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 – Hyrje në Rastet 
Studimore.

Kur përdoret një format i strukturuar për të dokumentuar vlerësimin, ai mund të 
plotësohet duke përdorur të njëjtin format si ai që fi llon në Vëllimin 2, Kapitulli 8. Kolona 
e reagimit të auditimit mund të përdoret për të kryqëzuar referencat e faktorëve të 
rrezikut me procedurat specifi ke të auditimit ose programet e auditimit që trajtojnë 
rreziqet e identifi kuara.

Nëse  përdoret një shënim, vlerësimi i rrezikut dhe përgjigja ndaj rrezikut mund të 
shtohen tek shënimi i fi lluar në Vëllimin 2, Kapitulli 8.



126

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Rasti Studimor A – Dephta Furniture, Inc.

Rritja e vazhdueshme 
(pavarësisht rënies) 
dhe kontrolli i dobët i 
inventarit

Nëpunësi i inventarit 
dihet që bën gabime

Kontrollet e përgjithshme 
të TI janë të dobëta në 
një numër fushash

Rënie në ekonomi

Shitje të reja të kërkuara 
në vende të tjera

Rënie në ekonomi

Cilat pjesë të pasqyrave 
fi nanciare mund të kenë 
anomali dhe në cilën mënyrë

Prishja e marrëveshjeve të 
borxhit

Tepricat e inventarit mund 
të jenë të mbivlerësuara/
nënvlerësuara dhe ka mundësi 
të ndikojnë në përcaktimin e 
vlerës

Integriteti i të dhënave mund 
të jetë i kompromentuar ose të 
dhënat mund edhe të humbasin 

Zbritje nga inventari mund të 
kërkohen

Rreziqe të kursit të këmbimit 
në kërkesat për t’u arkëtuar

Debitorët mund të jenë të 
vështirë për t’u arkëtuar

P(PL)SEV

P

(PL)SEV

P

V

S

V

Mundësitë 
për të 

ndodhur

4

5

3

3

2

1

     €
Ndikimi 

5

3

5

3

2

3

Rezultati i 
kombinuar

20

15

15

9

4

3

Rrezik 
i rëndë-

sishëm P/J

P

J

J

J

J

J

Rreziqet e Biznesit
Ngjarjet/Burimet 
e Rrezikut

Pasojat e Faktorit të 
Rrezikut

Pohimet Vlerësimi i Rrezikut të 
Trashëguar

P = Përhapur (të gjitha pohimet) 1 = I dobët   1 = Jo-material 
PL = Plotësinë   2 = Vështirë se ndodh  2 = I Vogël
S = Saktësinë   3 = I mundshëm   3 = Mesatar
E = Ekzistencën   4 = Ka shumë të ngjarë  4 = I Madh
V = Vlerësimin   5 = Pothuajse e sigurt  5 = Material

(Si një udhërrëfyes, faktorët e rrezikut me një rezultat vlerësimi të rrezikut të kombinuar 
(gjasat x ndikimi) 20 ose më shumë duhet të konsiderohen si rrezik mashtrimi “i 
rëndësishëm”.)

Shënim: Shkelja e mundshme e marrëveshjeve me bankën ka një rezultat të kombinuar 
të rrezikut prej 20, dhe si rrjedhojë konsiderohet të jetë rrezik i rëndësishëm. Rreziqet 
e rëndësishme kërkojnë një konsiderim të veçantë auditimi nga audituesi, duke përfshirë 
njohjen e kontrolleve të lidhura të përshtatshme të entitetit me rreziqe të tilla.

Vlerëso madhësinë (ndikimin Çelësi: 
monetar) lidhur me materialitetin nga 1-5

Vlerëso gjasat (mundësitë) që të 
ndodhë në një shkallë nga 1–5
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Presionet

Minimizimi i barrës 
tatimore

Rritje e shpejtë që vë 
presion mbi fi nancimin

Minimizimi i barrës 
tatimore

Shpërblimet e shitësve 
bazohen në shitjet mbi 
një prag të caktuar

Pagesa e rryshfeteve për 
të marrë kontrata

Mundësitë

Njohja e të ardhurave

Rritje e ndjeshme e 
transaksioneve me palët 
e lidhura

Artikujt e inventarit 
me vlerë të lartë 
dhe lehtësisht të 
transportueshëm

Ndodhja shpesh e 
shtijeve me para në dorë

Transaksione me palët 
e lidhura

Arsyetimi

Moral i ulët tek 
punonjësit e përkohshëm

Mundësitë 
për të 

ndodhur

4

4

4

3

2

3

4

4

4

3

3

€ Ndikimi

5

5

4

2

2

4

5

3

3

4

2

Rezultati i 
kombinuar

20

20

16

6

4

12

20

12

12

12

6

P

P

P

J

J

P

P

J

J

J

J

Rreziqet e Mashtrimit
Ngjarjet/Burimet 
e Rrezikut

Pasojat e Faktorit të 
Rrezikut

Pohimet Vlerësimi i Rrezikut të 
Vetvetishëm

Rrezik i 
rëndë-
sishëm 
P/J

P(PL)SEV

P

P

(PL)SV

E

(PL)SE

(PL)SE

V

E

E

P

E

P = Përhapur (të gjitha pohimet) 1 = I dobët  1 = I parëndësishëm 
PL = Plotësinë   2 = Vështirë se  2 = I Vogël
S = Saktësinë   3 = I mundshëm  3 = Mesatar
E = Ekzistencën   4 = Ka shumë të ngjarë 4 = I Madh
V = Vlerësimin   5 = Pothuajse e sigurt 5 = Material
(Si një udhërrëfyes, faktorët e rrezikut me një rezultat vlerësimi të rrezikut të kombinuar (gjasat x 
ndikimi) 20 ose më shumë duhet të konsiderohen si rrezik mashtrimi “i rëndësishëm”.)

Vlerëso gjasat (mundësitë) që të ndodhë
në një shkallë nga 1–5

Vlerëso madhësinë (ndikimin monetar Çelësi:
në lidhje me materialitetin nga 1-5

Cilat pjesë të pasqyrave 
fi nanciare mund të kenë 
anomali dhe në cilën mënyrë?

Regjistrime në ditar të 
paautorizuara/manipulime të 
pasqyrës fi nanciare

Manipulimi i pasqyrave fi nanciare 
për të shmangur prishjen e  
marrëveshjes me bankën

Drejtues të anshëm në çmuarje 
për të ulur të ardhurat  

Shitje të fryra për të arritur 
pragun. Megjithatë, shumat e 
shpërblimeve janë të vogla. 

Dëmtim i reputacionit, 
shpenzime të mbivlerësuara, 
gjoba të pambledhura. 

Zbatim jo i qëndrueshëm i 
politikave kontabël

Shitjet/blerjet mund të jenë të 
nënvlerësuara/mbivlerësuara 

Mallra të vjedhur nga inventari

Mall i vjedhur/para të vjedhura

Shitjet/blerjet mund të mos jenë 
të plota, të vlerësuara apo të 
dhëna siç duhet në pasqyrat 
fi nanciare

Mallra ose para të vjedhura
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Shënim: Anshmëria e mundshme e drejtuesve në çmuarje, regjistrimet e paautorizuara 
në ditar, presioni për të fi nancuar rritjen e shpejtë dhe transaksionet me palët e 
lidhura janë vlerësuar si rreziqe të rëndësishme (ku rezultati i kombinuar e kalon 
20). Rreziqet e rëndësishme kërkojnë trajtim të veçantë auditimi nga audituesi, 
duke përfshirë njohjen e kontrolleve të lidhura dhe të përshtatshme të entitetit me 
këto rreziqe. Nëse kontrollet nuk ekzistojnë, ka gjasa që ekziston një mungesë e 
rëndësishme. Vini re se njohja e të ardhurave ka një rezultat të kombinuar të më 
shumë se 16, supozohet të jetë rrezik i rëndësishëm. (Referoju SNA 240.26.)

Shënime në Dosje – Kumar & Co.

Identifi kimi i Rrezikut të Vetvetishëm

Materialiteti = 3,000€

Si rezultat i kryerjes së procedurave të vlerësimit të rrezikut përshkruar tek fl eta e 
punës X.X, e cila përfshin burimet e mundshme të rrezikut që dalin nga gjashtë fushat 
e kërkuara për njohjen, ne kemi identifi kuar faktorët e rrezikut si më poshtë:

Rreziqet e Biznesit

Mungesa e Raj-it në punë – një rrezik i përhapur

• Cilësia dhe saktësia e regjistrimeve në kontabilitet mund të jetë e 
kompromentuar për shkak të përqëndrimit të Raj-it në çështjet personale 
familjare. Pasqyrat fi nanciare mund të kenë anomali materiale.

 Vlerësimi i Rrezikut: Mundësi të larta të ndodhjes / madhësi e lartë 
 (në lidhje me materialitetin)  = Rrezik i Lartë, dhe gjithashtu rrezik 
 i rëndësishëm. Shiko FP # X.X.

 Përgjigja ndaj Rrezikut: (për t’u trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

• Raj-i më parë e inspektonte mallin për cilësi përpara se t’a dërgonte. Cilësia e 
produkteve mund të jetë e kompromentuar, duke çuar sasi më të mëdha të 
kthyera mbrapsht dhe/ose inventar të pashitshëm. (Vlerësimi)

 Vlerësimi i Rrezikut: Mundësi të ulëta/madhësi e ulët = Rrezik i ulët 

 Përgjigja ndaj Rrezikut: (për t’u trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Rënie në ekonomi dhe varësia ekonomike – një rrezik i përhapur 

• Kumar & Co. është i varur nga klienti tij primar, Dephta Furniture, Inc., që 
përfaqëson mbi 90% të shitjeve. Në këtë rënie ekonomike, Dephta mund t’i 
anullojë porositë. Pasojat mund të jenë prishje të marrëveshjes me bankën dhe 
aktive të mbivlerësuara. Nëse banka kërkon shlyerjen e huasë, shoqëria do të 
ishte e pamundur të vazhdonte. (Vlerësimi)

 Vlerësimi i Rrezikut: Mundësi mesatare/madhësi e moderuar = Rrezik i 
Moderuar

 Përgjigja ndaj Rrezikut: (për t’u trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Rasti Studimor B – Kumar & Co.
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Rreziqet e Mashtrimit

Njohja e të ardhurave

• Mundësia e zbatimit të paqëndrueshëm të politikave kontabël.

 Vlerësimi i Rrezikut: Mundësi mesatare/madhësi e moderuar = Rrezik 
Mesatar, por ky është supozuar të jetë rrezik i rëndësishëm nga SNA 240.26 dhe do 
të trajtohet si i tillë.  

 Përgjigja e Rrezikut: (për t’u trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 16).

Minimizimi i detyrimit tatimor – një rrezik i përhapur

• Mund të ketë anshmëri të drejtuesve për të minimizuar barrën e tatimeve. Mund 
të ketë anshmëri në vlerësimet e drejtuesve, ose mund të përdoren regjistrime 
në ditar të paautorizuara.  

 Vlerësimi i Rrezikut: Mundësi të larta/madhësi e moderuar = Rrezik nga 
 mesatar në të lartë, dhe duhet të konsiderohet një rrezik i rëndësishëm.  
 Përgjigja ndaj Rrezikut: (për t’u trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Rënie në ekonomi dhe varësi ekonomike – një rrezik i përhapur

• Një rënie në shitje dhe presioni i likuiditetit mund të çojnë në manipulim të 
pasqyrave fi nanciare për të shmangur prishjen e marrëveshjes me bankën. (Të 
gjitha pohimet)

 Vlerësimi i Rrezikut: Mundësi mesatare/Magnitudë e Lartë = Rrezik nga 
 mesatar në të lartë, dhe duhet të konsiderohet një rrezik i rëndësishëm.  
 Përgjigja ndaj Rrezikut: (për t’u trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Mungesa e Raj-it nga veprimtaria – një rrezik i përhapur

• Mungesa e Raj-it rezulton në mbikqyrje minimale të punës së Ruby-it. Veç kësaj, 
Ruby duket se ka moral të ulët dhe presione fi nanciare personale. Këto krijojnë 
nxitjen, mundësinë dhe arsyetimin për vjedhjen e parave/mallrave (ekzistencë) 
dhe/ose manipulim të pasqyrave fi nanciare. 

 Vlerësimi i Rrezikut: Mundësi mesatare/madhësi e moderuar  = Rrezik mesatar

 Përgjigja ndaj Rrezikut: (për t’u trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Palët e lidhura  

• Transaksionet me palët e lidhura mund të manipulohen duke çuar në shitje të 
mbivlerësuara. (Vlerësimi)

 Vlerësimi i Rrezikut: Mundësi mesatare/madhësi e moderuar = Rrezik 
mesatar 
 dhe duhet të konsiderohet rrezik i rëndësishëm. 

 Përgjigja e Rrezikut: (për t’u trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 16)

Shënim:  Rreziqet e rëndësishme kërkojnë trajtim të veçantë auditimi nga audituesi, 
duke përfshirë njohjen e kontrolleve të entitetit të lidhura dhe përkatëse 
me këto rreziqe. Nëse kontrollet nuk ekzistojnë, ka gjasa që ekziston një 
mungesë e rëndësishme.
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10.  Rreziqet e Rëndësishme

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzues për natyrën dhe përcaktimin e rreziqeve të 
rëndësishme dhe pasojat për auditimin. 240,315, 330

SNA-të përkatëse

Tabela 10.0-1

Shënime:
1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.
3. RAM = Rreziqet e anomalisë materiale.

Kryej veprimtaritë
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko
auditimin

Merr vendim nëse
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

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)

240.26
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Për qëllime të SNA-ve, termat e mëposhtëm kanë kuptimet që 
ju janë dhënë në vijim:
(e) Rrezik i rëndësishëm – Një rrezik i anomalisë materiale i 

identifi kuar dhe vlerësuar, i cili sipas gjykimit të audituesit 
kërkon konsideratë auditimi të posaçme.

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
(c) informacionet e dhëna, (Ref: Para. A109–A113) për 

të siguruar një bazë për projektimin dhe kryerjen e 
procedurave të metejshme të auditimit.

Si pjesë e procesit të vlerësimit të rrezikut siç përshkruhet 
në paragrafi n 25, audituesi duhet të përcaktojë, nëse ndonjë 
nga rreziqet e identifi kuar është, sipas gjykimit të tij, rrezik i 
rëndësishëm. Në dhënien e këtij gjykimi, audituesi duhet të 
përjashtojë efektet e kontrolleve që zbatohen për këtë rrezik.

Për të gjykuar se cilët rreziqe janë rreziqe të rëndësishme, 
audituesi duhet të marrë në konsideratë të paktën aspektet e 
mëposhtme:

(a) Faktin nëse rreziku shkaktohet nga mashtrimi;

(b) Faktin nëse rreziku është i lidhur me zhvillimet e fundit të 
rëndësishme ekonomike, në fushën e kontabilitetit, apo 
zhvillime të tjera dhe për këtë arsye ky rrezik kërkon një 
vemendje të veçantë;

(c) Kompleksitetin e transaksioneve;

(d) Faktin nëse rreziku ka të bëjë me transaksione të 
rëndësishme të kryera me palët e lidhura;

(e) Shkallën e subjektivitetit në matjen e informacionit fi nanciar 
që lidhet me rrezikun, veçanërisht ato matje që përfshijnë një 
interval të gjerë të pasigurisë së matjes; dhe

(f) Faktin nëse rreziku përfshin transaksione të rëndësishme, 
që janë jashtë aktivitetit normal të biznesit të entitetit, ose 
thënë ndryshe, janë të jashtëzakonshme. (Ref: Para. A119–
A123)

Në rastet kur audituesi ka arritur në konkluzionin që ekziston 
një rrezik i rëndësishëm, audituesi duhet të njohë strukturën e 
kontrolleve të entitetit, duke përfshirë aktivitetet e kontrollit që 
zbatohen për këtë rrezik. (Ref: Para. A124–A126)

315.4

315.25

315.27

315.28

315.29
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

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 substanciale të cilat i përgjigjen 
posaçërisht atij rreziku. Kur një metodë e trajtimit të rreziqeve 
të rëndësishme konsiston vetëm në procedurat substanciale, 
këto procedura duhet të përfshijnë brenda tyre testet e 
detajeve. (Ref: Para. A53)

Për të plotësuar kërkesat e SNA 315 për të identifi kuar 
dhe vlerësuar rreziqet e anomalive materiale, audituesi 
identifi kon dhe vlerëson rreziqet e anomalive materiale që 
shoqërojnë marrëdhëniet dhe transaksionet e palëve të lidhura 
dhe përcakton nëse ndonjë nga këto rreziqe është rrezik i 
konsiderueshëm apo jo. Për ta bërë këtë përcaktim, audituesi 
trajton transaksionet e konsiderueshme të palëve të lidhura të 
identifi kuara jashtë rrjedhës normale të biznesit të entitetit sikur 
ato shkaktojnë rreziqe të konsiderueshme.

Në qoftë se audituesi identifi kon faktorë të rrezikut të 
mashtrimit (përfshirë rrethanat që lidhen me ekzistencën e 
palëve të lidhura me infl uencë dominuese) kur kryen procedurat 
e vlerësimit të rrezikut dhe veprimtaritë përkatëse në lidhje me 
palët e lidhura, audituesi merr në konsideratë këto informacione 
në identifi kimin dhe vlerësimin e rreziqeve të anomalive 
materiale për shkak të mashtrimit në përputhje me SNA 240. 
(Ref: Para. A6, A29-A30)

330.21

550.18

550.19

  

10.1 Vështrim i Përgjithshëm
Pasi janë vlerësuar dhe identifi kuar rreziqet e biznesit dhe të mashtrimit, vëmendje i 
kushtohet ekzistencës së rreziqeve të rëndësishme. Një rrezik i rëndësishëm është kur 
rreziku i vlerësuar për anomali materiale është aq i lartë sa që në gjykimin e audituesit, 
kërkon një vëmendje të veçantë në auditim. 

Rreziqet e rëndësishme vlerësohen përpara trajtimit të kontrolleve për shmangien e 
tyre. Rreziku i rëndësishëm është i bazuar në rrezikun e vetvetishëm (përpara trajtimit të 
kontrolleve përkatëse të brendshme) dhe jo në rrezikun e kombinuar (që trajton bashkë 
rreziqet e vetvetishme dhe të kontrollit të brendshëm). Për shembull, një shoqëri me një 
inventar të madh diamantesh do të kishte një rrezik të lartë të vetvetishëm të vjedhjeve. 
Reagimi i drejtimit do të ishte mbajtja e ambjenteve të sigurta. Rreziqet e kombinuara 
për anomali materiale si rrjedhojë janë minimale. Megjithatë, për shkak se rreziku i 
humbjeve (përpara trajtimit të kontrollit të brendshëm) ka shumë të ngjarë të ndodhë 
dhe përmasat e tij mund të kenë ndikim material në pasqyrat fi nanciare, rreziku do të 
përcaktohej si i “rëndësishëm”.    
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Duke patur parasysh ekzistencën e rreziqeve të rëndësishme, mund të jetë e 
vështirë për të mos marrë parasysh efektin lehtësues të kontrolleve të brendshme 
përkatëse. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur njerëzit që kryejnë kontrollin janë të 
njohur mirë nga audituesi dhe me shumë gjasa janë shumë kompetentë në atë çfarë 
bëjnë. 

Ajo çfarë kërkohet është të ndahet rreziku i vetvetishëm nga kontrollet në vend. 
Për shembull, një i rritur që kalon një rrugë me shumë trafi k nuk e quan këtë veprim 
si shumë të rrezikshëm. Kjo sepse pritet që të rriturit  të përdorin sytë, veshët 
e tyre dhe përvojat e mëparshme (në kalimin e rrugëve) për ta kaluar rrugën në 
mënyrë të sigurtë. Por një vlerësim i tillë rreziku kombinon rrezikun e vetvetishëm 
të përfshirë në kalimin e rrugës me një numër veprimesh kontrolli (përdorimin 
e syve, veshëve dhe përvojat e mëparshme). Për të vlerësuar nëse kalimi i rrugës 
është një rrezik i rëndësishëm (përpara kryerjes së kontrolleve), personit do t’i ishin 
lidhur sytë, zënë veshët dhe pastaj do t’i kërkohej të kalonte rrugën.

10.2 Shembuj
Shembuj të rreziqeve të rëndësishme janë dhënë në tabelën e mëposhtme.

Burimet Shembuj

Përfshin veprime apo ngjarje ku anomalitë materiale mund të 
ndodhin lehtësisht. Për shembull, një inventar me diamante me 
vlerë të lartë ose shufra ari të mbajtuara nga një argjendar, ose futja 
në përdorim e një sistemi kontabiliteti të ri/kompleks.

Transaksionet e identifi kuara të rëndësishme të palëve të lidhura 
jashtë zhvillimit normal të biznesit të entitetit do të trajtohen si të 
tilla që çojnë në ndodhjen e rreziqeve të rëndësishme.

Përfshin transaksionet e rralla dhe të mëdha. Për shembull:

• Sasi të pazakonta të transaksioneve rutinë me palët e lidhura;

• Një kontratë shitje ose furnizimi e madhe;

• Blerje ose shitje të një aktivi të madh ose segmenti biznesi; dhe

• Shitje të biznesit palëve të treta.

Transaksionet rutinë jo-komplekse që i nënshtrohen përpunimit 
sistematik kanë më pak gjasa të çojnë në rreziqe të rëndësishme.

Shembujt do të përfshinin:

• Supozimet dhe llogaritjet e përdorura nga drejtuesit në 
përgatitjen e çmuarjeve të mëdha;

• Llogaritje ose parime kontabël komplekse;

Veprime me 
Rrezik të 
Lartë 

Tabela 10.2-1

Transaksione 
të Mëdha 
Jo-Rutinë 
(Përmasa dhe 
Natyra) 

Çështje që 
Kërkojnë 
Gjykimin ose 
Ndërhyrjen e 
Drejtimit
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Burimet Shembuj

Mundësia për 
Mashtrim

• Njohja e të ardhurave (duke supozuar të jetë një rrezik 
i rëndësishëm) që është e prirur ndaj interpretimeve të 
ndryshme;

• Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave të shumta manuale; dhe

• Ku kërkohet ndërhyrja e drejtuesve për të specifi kuar trajtimin 
kontabël që do të përdoret.

Rreziku i mos zbulimit të një anomalie materiale si rrjedhojë e 
mashtrimit (i cili është i qëllimshëm dhe qëllimisht i fshehur) është 
më i lartë se rreziku i mos zbulimit të një anomalie që vjen nga 
gabimi. 

Në vlerësimin nëse rreziqe të rëndësishme mund të rezultojnë nga 
faktorët e rrezikut të mashtrimit të identifi kuar dhe skenarët e 
mundshëm dhe skemat e identifi kuara në diskutimet e grupit (shiko 
Vëllimin 2, Kapitulli 7), merr parasysh si më poshtë:

• Aftësitë e mashtruesit të mundshëm;

• Madhësinë relative të shumave individuale të manipuluara;

• Nivelin e autoritetit të drejtuesve ose punonjësve në:

— Manipulimin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë të 
regjistrimeve kontabël, dhe

— Procedurat e shkelura të kontrollit;

• Frekuencën dhe shtrirjen e manipulimeve të përfshira;

• Shkallën e mundshme të marrëveshjeve të fshehta;

• Keqdeklarime të qëllimshme të bëra audituesit; dhe

• Eksperienca të mëparshme auditimi ose shqetësime të 
shprehura nga persona të tjerë.

Rreziqet e rëndësishme të mashtrimit mund të identifi kohen në 
çdo fazë të auditimit si rezultat i marrjes së informacioneve të reja. 

10.3  Identifi kimi i Rreziqeve të Rëndësishme
Nëse janë identifi kuar dhe vlerësuar tashmë rreziqet e anomalive materiale, ajo çfarë 
kërkohet është rishikimi i gjetjeve dhe përzgjedhja (bazuar në përdorimin e gjykimit 
profesional) e atyre rreziqeve që janë me të vërtetë të rëndësishëm. Për shembull, nëse 
vlerësimi i rreziqeve do ishte vënë në tabelë si ilustrimi më poshtë (yjet përfaqësojnë 
rreziqet e vlerësuara), do të ishin dy rreziqet që bien në zonën e ngjyrosur (rreziqet me 
përmasa të mëdha dhe gjasa të larta) që do të konsideroheshin të parët si rreziqe të 
rëndësishme.
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Konsiderata

Rreziku i mashtrimit.

Rreziqe të lidhura me zhvillime të rëndësishme ekonomike, 
të kontabilitetit, ose zhvillime të tjera, dhe prandaj kërkojnë 
vëmendje të veçantë.  

Kompleksiteti i transaksioneve.

Transaksioneve të rëndësishme me palët e lidhura. 

Shkalla e subjektivitetit në matjen e informacionit fi nanciar lidhur 
me rrezikun, veçanërisht ato transaksione që përfshijnë një gamë 
të gjërë matjesh të pasigurta.   

Transaksionet me rëndësi që janë jashtë zhvillimit normal të 
biznesit për entitetin ose që ndryshe duken që janë të pazakonta. 

Tabela 10.3-1

Ndikim i Lartë
Mundësi e Vogël

Ndikim i Lartë
Mundësi e Madhe

Ndikim i Ulët
Mundësi e Madhe

Ndikim i Ulët
Mundësi e Vogël

Mundësitë e Ndodhjes së Rrezikut

N
di

ki
m

i (
M

ad
hë

si
a)

 e
 R
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ku
t

Faktori i Identifi kuar i Rrezikut

Kur merr në konsideratë nëse ekzitojnë apo jo rreziqet e rëndësishme, audituesi duhet 
të trajtojë çështjet e përcaktuara më poshtë.

Faktorë që 
Mund të 
Tregojnë 
“Rreziqe të 
Rëndësishme” 
të mundshme
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Në entitetet më të vogla, rreziqet e rëndësishme shpesh lidhen me çështje të 
përshkruara në tabelën e mëposhtme.

Tabela 10.3-2

Çështja në Fjalë/
Informacioni Karakteristikat

Transaksione 
të Rëndë-
sishme Jo-
Rutinë 

Çështje të 
Rëndësishme 
Gjykimi

Rreziqe të 
Rëndësishme 
të Transak-
sioneve

Mashtrimi 

• Rrezik i vetvetishëm i lartë (gjasat dhe ndikimi).
• Transaksione që ndodhin rrallëherë dhe nuk i nënshtrohen 

përpunimit sistematik. 
• Të pazakonta për shkak të përmasës apo natyrës (të tilla si 

blerja e një entiteti tjetër).
• Që kërkojnë ndërhyrjen e drejtuesve:

— Për të specifi kuar trajtimin kontabël, dhe
— Për mbledhjen e të dhënave dhe përpunimin e tyre.

• Përfshijnë llogaritje dhe parime kontabël komplekse. 
• Natyra e transaksionit e bën të vështirë për entitetin të 

zbatojë kontroll efektiv të brendshëm mbi rreziqet. 

• Rrezik i vetvetishëm i lartë. 
• Përfshijnë matje të pasigurta të rëndësishme (të tilla si 

përgatitja e çmuarjeve kontabël).
• Parimet e kontabilitetit të përfshira mund të jenë të prirura 

për interpretime të ndryshme (të tilla si përgatitja e çmuarjeve 
kontabël apo zbatimi i njohjes së të ardhurave).

• Gjykimi i kërkuar nga drejtuesit mund të jetë subjektiv, 
kompleks, ose mund të kërkojë supozime rreth efekteve të 
ngjarjeve në të ardhmen (si për shembull gjykime rreth vlerës 
së drejtë, vlerësimit të inventarit për arsye të daljes shpejt nga 
përdorimi, etj.).   

• Mund të ketë një numër të vogël të rreziqeve të transaksioneve 
që lidhen me proceset kryesore të biznesit (të tilla si mallra 
të transportuara por jo të faturuara në procesin e shitjeve) që 
mund të rezultojë në anomali materiale në pasqyrat fi nanciare 
nëse nuk kundërveprohet. Kur këto rreziqe kërkojnë trajtim 
të veçantë auditimi, ato do të konsiderohen si rreziqe të 
rëndësishme. Nëse nuk ka patur kontrolle të brendshme për t’ju 
kundërvënë këtyre rreziqeve, ato gjithashtu do t’i raportohen 
drejtuesve si një mungesë e rëndësishme.    

• Njohja e të ardhurave. Ky është një rrezik i supozuar i 
rëndësishëm.

• Shkelje të drejtuesve ose çmuarje tendencioze, etj.
• Transaksione të mëdha me palët e lidhura të përdorura për të 

rritur shitjet ose blerjet. 
• Marrëveshje të fshehta me furnitorët apo klientët si për 

çmimet ose për manipulimin e ofertave. 
• Transaksione të paregjistruara ose të rreme.   
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10.4 Reagimi ndaj Rreziqeve të Rëndësishme
Kur një rrezik është i klasifi kuar si i “rëndësishëm” audituesi duhet të përgjigjet si më poshtë.

Tabela 10.4-1
Hapat e 
Auditimit 

Përshkrimi

Vlerësimi i 
Strukturës së 
Kontrollit të 
Brendshëm 
& Zbatimi 
mbi Secilin 
Rrezik të 
Rëndësishëm

Projektimi i 
një Përgjigje 
Auditimi për 
Rreziqet e 
Rëndësishme 
të 
Identifi kuara

A kanë hartuar dhe zbatuar drejtuesit kontroll të brendshëm që 
kundërvepron ndaj rreziqeve të rëndësishme? Trajto ekzistencën 
e kontrolleve direkte si kontrollin e veprimeve dhe kontrollet 
indirekte (të përhapura) që mund të përfshihen në kontrollin 
e mjedisit, vlerësimin e rrezikut, sistemet informatike dhe 
monitorimin e elementeve. Ky informacion do të jetë i dobishëm 
në zhvillimin e përgjigjeve efektive të auditimit për rreziqet e 
identifi kuara.
Kur çështje të rëndësishme jo-rutinë ose gjykimi nuk janë subjekt i 
kontrollit të brendshëm (si ngjarje që ndodhin vetëm një herë ose 
ngjarje vjetore), audituesi vlerëson se si i kanë kuptuar drejtuesit 
rreziqet dhe se si kanë reaguar ndaj tyre. Për shembull, nëse 
entiteti ka blerë aktive të një biznesi tjetër, reagimi i entitetit mund 
të përfshijë:
• Marrjen e një vlerësuesi të pavarur për aktivet e blera;
• Zbatimin e përshtatshëm të parimeve të kontabilitetit; dhe
• Dhënien e duhur të informacionit për transaksionin në 

pasqyrat fi nanciare.
Kur audituesi përcakton se drejtimi nuk ka reaguar siç duhet (duke 
zbatuar kontrollin e brendshëm mbi rreziqet e rëndësishme), në 
kontrollin e brendshëm të entitetit mund të ekzistojë një mungesë 
e rëndësishme, e cila do t’i komunikohej (sa më shpejt të jetë e 
mundur) atyre që janë ngarkuar me qeverisjen.

A trajtojnë procedurat e mëtejshme të planifi kuara të auditimit në 
mënyrë të veçantë rrezikun e rëndësishëm? Këto procedura do të 
projektoheshin për të marrë evidencë auditimi me besueshmëri të 
lartë, dhe mund të përfshijnë teste të kontrolleve dhe procedura të 
pavarura.
Në shumë raste, procedurat e auditimit mund të jenë thjesht një 
zgjatim i procedurave që kryhen në çdo rast. Për shembull, nëse 
rreziku i rëndësishëm është i lidhur me anshmërinë e mundshme 
të drejtimit, si në rastin e përgatitjes së një çmuarjeje, procedurat  
thelbësore të zgjeruara do të përfshinin:
• Vlerësimin e vlefshmërisë  së supozimeve të përdorura;
• Identifi kimin e burimeve dhe besueshmërinë e informacionit të 

përdorur (edhe të brendshëm edhe të jashtëm); 
• Trajtimin e ekzistencës së çdo tendence në çmuarjet e 

periudhave të mëparshme në krahasim me faktet aktuale; dhe
• Rishikimin e metodave të përdorura (duke përfshirë formulat 

në fl etë punë elektronike) në llogaritjet e çmuarjeve. 
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Hapat e 
Auditimit 

Përshkrimi

Nuk Mund 
të Besohet 
në Faktet e 
Mbledhura në 
Periudhat e 
Mëparshme

Kur një test i efektivitetit të veprimtarisë është planifi kuar për një 
kontroll që kundërvepron ndaj rrezikut të rëndësishëm, audituesi 
mund të mos mbështetet në faktet e auditimit rreth efektivitetit të 
veprimtarisë së kontrollit të brendshëm të marrë në auditimet e 
mëparshme.

Vetëm 
Procedurat 
e Pavarura 
Analitike 
nuk janë të 
Mjaftueshme

Përdorimi i procedurave të pavaruara analitike nga ata nuk 
konsiderohet si një përgjigje e përshtatshme për të trajtuar 
rrezikun e rëndësishëm. Kur qasja ndaj rreziqeve të rëndësishme 
përbëhet vetëm nga procedurat e pavarura, procedurat e auditimit 
do të përbëhen ose nga:
• Testime të detajeve vetëm; ose
• Një kombinim i testimeve të detajeve dhe procedurave të 

pavaruara analitike.  

10.5  Dokumentimi i Rreziqeve të Rëndësishme
Identifi kimi i rreziqeve të rëndësishme dhe përgjigja e propozuar e auditimit do të 
dokumentohet. Nëse të gjithë rreziqet janë dokumentuar në një vend të vetëm, 
dokumentimi i rreziqeve të rëndësishme mund të jetë thjesht një zgjerim i informacionit 
të dokumentuar më parë. 

Shënim: Nëse audituesi vendos që njohja e të ardhurave nuk është një rrezik i 
rëndësishëm për anomali materiale për shkak të mashtrimit, arsyet për këtë 
përfundim janë për t’u përfshirë në dokumentimin e auditimit.  

 

10.6  Raste Studimore – Rreziqet e Rëndësishme
Për detaje të rasteve studimore, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 – Hyrje në Rastet 
Studimore.

Rreziqet e rëndësishme mund të identifi kohen nga renditja e faktorëve të rrezikut 
dhe vlerësimi i tyre. Shiko formularët që përmbajnë diskutimin e rasteve studimore 
në Vëllimin 2, Kapitulli 8 dhe 9. Një formë e tillë mund të përdoret për të kryqëzuar 
referencat për çdo rrezik të rëndësishëm me planin përkatës të detajuar të auditimit.  
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Rreziku i 
Rëndësishëm

Rasti Studimor A – Dephta Furniture, Inc.

(Fragment)
Reagimi i 
Drejtimit Reagimi i Auditimit

Referenca 
në FP

Shkelje e 
mundshme e 
kushteve të 
fi nancimit nga 
banka?

Manipulimi 
i pasqyrës 
fi nanciare mund 
të ndodhë për të 
shmangur prishjen 
e marrëveshjeve 
me bankën.

Njohja jo e 
qëndrueshme e 
të ardhurave (një 
rrezik i supozuar 
mashtrimi).

Regjistrime të 
paautorizuara në 
ditar.

Shtim i madh i 
përdorimit të 
transaksioneve 
me palët e 
lidhura.

Përgatitja dhe vëzhgimi 
i parashikimeve të 
fl ukseve të parave.
Rinegocimi i shumës 
dhe kushteve të 
fi nancimit.

Asnjë. Drejtimi nuk e 
shikon fare këtë si një 
rrezik. 

Kontratat e shitjeve 
mbi 500 € rishikohen 
nga përgjegjësi i 
shitjeve. 

Drejtuesit kanë rënë 
dakort të zbatojnë 
politikën që kërkon 
miratim për çdo 
regjistrim në ditar, por 
kjo nuk është zbatuar 
akoma. 

Rregulli është që të 
gjitha transaksionet 
me palët e lidhura 
të identifi kohen si të 
tilla dhe të kryhen në 
kushtet normale të 
shitjes. Kjo përfshin 
çdo aktiv të shoqërisë 
apo shërbim të dhënë 
për përdorim personal 
për drejtuesit apo 
punonjësit. 

(Nuk 
përfshihen)

Shiko në planet e rritjes së shoqërisë 
dhe nëse parashikimet e fl ukseve të 
parave janë realiste. 
Rishiko dhe krahaso rezultatet e 
tanishme me fl ukset e parave.
Sigurohu që vlerësimet e debitorëve 
dhe inventareve (garancia për kredi) 
janë të arsyeshme. 
Rishiko kërkesën e rifi nancimit të 
shoqërisë në bankë. 
Rishiko çdo përgjigje/letër nga banka.

Rishikim i kujdesshëm i supozimeve të 
përdorura për parashikimet e fl uksit 
të parave dhe bazat mbi të cilat janë 
përgatitur raportet e fl ukseve të parave.
Sigurohu që bazat e vlerësimit të 
debitorëve dhe inventareve janë të 
vlefshme dhe korrekte. Testo me kujdes 
ekzistencën dhe saktësinë e shitjeve, 
duke qënë se ka presion për të ruajtur 
rritjen e nivelit të shitjeve pavarësisht 
nga mjedisi sfi dues ekonomik.     

Rishikohen kontratat e mëdha (dhe 
një model i kontratave të vogla) dhe 
diskutohet me përgjegjësin e shitjeve 
për t’u sigururar që të ardhurat janë 
njohur në mënyrë të përshtatshme në 
periudhën përkatëse.   

Identifi ko dhe rishiko të gjitha 
regjistrimet në ditar me vlerë mbi 
1,500€ dhe të gjitha regjistrimet në 
muajin përpara dhe pas fundit të 
periudhës.  

Rishikimi i njohjes së rregullores nga 
punonjësit nëpërmjet hetimit dhe 
inspektimit. 
Kërko të sigurosh që të gjitha 
transaksionet me palët e lidhura, janë 
identifi kuar dhe që transaksionet, 
kushtet e shitjes, natyra e transaksionit 
dhe datat janë me të vërtetë të 
përshtatshme.

Përgatitur nga: FJ    Data: 9 Dhjetor 20X2
Rishikuar nga: LF   Data: 5 Janar 20X3  
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Rasti Studimor B – Kumar & Co.

Shënim në Dosje: Kumar & Co.

Identifi kimi i Rreziqeve të Rëndësishme

Fushat vijuese të rrezikut të rëndësishëm, përfshirë reagimin e drejtimit dhe 
reagimin e auditimit, janë identifi kuar më poshtë.

Rënia në ekonomi

Shoqëria nuk ka vuajtur shumë nga rënia e ekonomisë. Megjithatë, Raj-i duhet 
të rishikojë periodikisht llogaritjet e kushteve të marrëveshjes me bankën, por 
ai nuk ka qënë i vëmendshëm ndaj kësaj në periudhën që po auditohet. Ne 
do të rillogarisim të gjithë treguesit për të parë gjendjen kundrejt kushteve të 
marrëveshjes. Ne gjithashtu do të kryejmë më shumë procedura të auditimit 
për të dhënat e përdorura në llogaritje. Rreziku rritet sa më afër shkeljeve është 
shoqëria, për shkak të manipulimit të mundshëm të pasqyrave fi nanciare. 

Minimizimi i detyrimeve tatimore

Nuk ka kontrolle të drejtimit që trajtojnë në mënyrë të veçantë këtë çështje. 
Reagimi ndaj këtij  rreziku do të jetë rishikimi i kujdesshëm i çmuarjeve të 
drejtimit dhe regjistrimet në ditar (shih më poshtë). 

Regjistrime të Paautorizuara në Ditar

Raj-i duhet të autorizojë të gjitha regjistrimet në ditar, por kjo gjë nuk ka ndodhur 
në mënyrë të qëndrueshme. Ne do të identifi kojmë dhe rishikojmë të gjitha 
regjistrimet në ditar mbi 500€ dhe të gjitha regjistrimet në muajin përpara dhe pas 
fundit të periudhës. 

Transaksionet me Palët e Lidhura   

Politika e shoqërisë është që të gjitha transaksionet e palëve të lidhura janë të 
identifi kuara si të tilla dhe janë kryer nën kushtet normale të shitjes. Ne do të 
rishikojmë njohjen e politikave nga ana e Raj-it dhe Ruby-it nëpërmjet pyetjeve 
dhe inspektimit. Ne do të sigurohemi që për të gjitha transaksionet me palët e 
lidhura, kushtet e shitjes, natyra e transaksioneve dhe datat janë me të vërtetë 
të përshtatshme. Ne gjithashtu do të jemi vigjilent gjatë gjithë auditimit për 
transaksionet jashtë zhvillimit normal të biznesit dhe që të gjitha transaksionet me 
palët e lidhura në fakt janë identifi kuar. 

Njohja e të ardhurave  

Politikat e njohjes së të ardhurave nga shitja janë mjaft të drejtpërdrejta dhe 
shumica e shitjeve të bëra nga Kumar janë për Dephta Furniture, Inc. Puna e 
auditimit u krye për ndarjen e periudhave dhe për transaksionet me palët e 
lidhura, u trajtua çdo mundësi për mashtrim përmes njohjes së papërshtatshme të 
të ardhurave. 

Përgatitur nga: FJ       Data: 9 Dhjetor 20X2

Rishikuar nga: LF   Data: 5 Janar 20X3
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11. Njohja e Kontrollit të Brendshëm

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime mbi hapat e përfshirë në njohjen e kontrollit të 
brendshëm të lidhur me auditimin:
• Vlerësimi i hartimit dhe zbatimit të kontrollit; dhe
• Dokumentimi duke përdorur dy qasje të mundshme.

315

SNA-ja Përkatëse

Tabela 11.0-1

Shënime:
1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit. 
3. RAM = Rreziqet e anomalisë materiale. 

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko
auditimin

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Rreziqet e biznesit dhe të
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Për qëllime të SNA-ve, termat e mëposhtëm kanë kuptimet që 
ju janë dhënë në vijim:
(a) Pohimet – Paraqitjet që bëhen nga drejtimi, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose jo, që janë të trupëzuara në pasqyrat 
fi nanciare, të cilat përdoren nga audituesi për të shqyrtuar 
llojet e ndryshme të anomalive të mundëshme që mund të 
ndodhin

(b) Rreziku i Biznesit – Një rrezik që rezulton nga kushtet, 
ngjarjet rrethanat, veprimet apo mosveprimet e 
konsiderueshme, të cilat mund të ndikojnë negativisht 
në aftësinë e entitetit për të arritur objektivat e tij dhe 
për të ekzekutuar strategjitë e tij, ose nga përcaktimi i 
papërshtatshëm i objektivave dhe strategjive.

(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 fi nanciar, efektivitetin dhe efi çencën e 
operacioneve dhe pajtueshmërinë me ligjet dhe rregullat e 
zbatueshme. Termi “kontroll i brendshem” i referohet çdo 
aspekti të një ose më shumë komponentëve të kontrollit të 
brendshëm. 

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)

Audituesi duhet të ketë një njohje të mjedisit të kontrollit. Si 
pjesë e kësaj njohjeje, audituesi duhet vlerësojë nëse:
(a) Drejtimi, nën mbikqyrjen 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)

315.4

315.12

315.14
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

315.15 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)

Audituesi duhet të arrijë të njohë sistemin e informacionit, së 
bashku me proceset përkatëse të veprimtarisë, 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)

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. A86–A87)
(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 përshtatshme për 
qëllime të auditimit.

315.18

315.19
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Audituesi duhet të arrijë të njohë aktivitetet e kontrollit të 
përshtatshme për qëllime të auditimit, duke qënë se janë 
këto 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 reagim 
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 i TI. (Ref: Para. A95–A97)

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)

315.20

315.22

315.21

11.1  Vështrim i Përgjithshëm
Ky kapitull trajton qëllimin e punës së kërkuar për njohjen e kontrollit të brendshëm 
përkatës për auditimin. Vëllimi 1, Kapitulli 5 trajton natyrën e kontrollit të brendshëm 
dhe ofron një përshkrim të detajuar të pesë elementëve të kontrollit të brendshëm. 
Vëllimi 2, Kapitulli 12 përshkruan metodën me katër-hapa për vlerësimin e kontrollit të 
brendshëm. 

Kontrolli i brendshëm i referohet proceseve, politikave dhe procedurave të projektuara 
nga drejtuesit për të siguruar raportim fi nanciar të besueshëm dhe përgatitjen e 
pasqyrave fi nanciare në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të kontabilitetit. Kontrolli i 
brendshëm trajton çështje të tilla si qëndrimin e drejtuesve ndaj kontrollit, kompetencën 
e personave kyç, vlerësimin e rrezikut, kontabilitetin dhe sisteme të tjera të informacionit 
fi nanciar në përdorim, ashtu si edhe aktivitetet tradicionale të kontrollit. 

Audituesit i kërkohet të marrë njohuri për kontrollin e brendshëm në të gjitha 
angazhimet e auditimit. Kjo vlen për të gjitha madhësitë e entiteteve, edhe atëherë kur 
audituesi ka vendosur që është e përshtatshme të zbatohen vetëm procedura thelbësore 
si reagim ndaj rreziqeve për anomali materiale.   

Marrja e njohjurive të mjaftueshme për kontrollin e brendshëm (përkatës për auditimin) 
përfshin kryerjen e procedurave të vlerësimit të rrezikut për të identifi kuar kontrollet që 
në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë kundërveprojnë ndaj anomalive materiale. 
Informacioni i marrë ndihmon audituesin në:
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• Vlerësimin e rrezikut të mbetur (rrezikun e vetvetishëm dhe të kontrollit) për 
anomali materiale në nivelin e pasqyrave fi nanciare dhe pohimit; dhe

• Hartimin e procedurave të mëtejshme të auditimit që janë reaguese ndaj rreziqeve 
të vlerësuara.

Megjithatë, jo të gjitha veprimtaritë e kontrollit janë përkatëse për auditimin dhe për 
këtë nuk kërkojnë marrjen e njohurive. Audituesi është i interesuar vetëm për vlerësimin 
e atyre kontrolleve që kundërveprojnë ndaj rrezikut për anomali materiale (shkaktuar 
nga mashtrimi apo gabimi) në pasqyrat fi nanciare. Veprimtaritë e kontrollit që nuk janë 
përkatëse mund të lihen jashtë objektit të auditimit.     

11.2 Rreziku dhe Kontrolli 
Marrëdhënia ndërmjet rrezikut dhe kontrollit mund të përshkruhet si më poshtë.

Tabela 11.2-1

Shiriti i rrezikut të vetvetishëm përfaqëson faktorët e rrezikut të biznesit dhe të mashtrimit 
që mund të çojnë në ndodhjen e anomalive materiale në pasqyrat fi nanciare (përpara ndonjë 
trajtimi të kontrollit të brendshëm). Shiriti i rrezikut të kontrollit pasqyron procedurat e kontrollit 
të zbatuara nga drejtimi për të kundërvepruar ndaj rreziqeve të vetvetishme. Shtrirja për të cilën 
rreziku i kontrollit nuk i lehtëson plotësisht rreziqet e trashëguara është quajtur shpesh rreziku i 
mbetur i drejtuesve. 

Objektivi i Entitetit
Përgatitja e pasqyrave fi nanciare pa gabime dhe mashtrime.

Rreziku i Vetvetishëm: Ngjarje që mund të çojnë në anomali në P/F

Rreziku i Kontrollit: Kontrolle të hartuara të 
kundërveprojnë ndaj anomalive

Rreziku për 
anomali materiale

I Ulët              Ekspozimi ndaj Rrezikut                    I Lartë

Rreziqet e vetvetishme të biznesit dhe të mashtrimit identifi kohen gjatë fazës së 
identifi kimit dhe vlerësimit të rrezikut. Drejtimi i kundërvihet këtyre rreziqeve duke 
hartuar dhe zbatuar kontrolle të brendshme dhe procedura që do t’i zvogëlojnë këto 
rreziqe në një nivel të ulët të pranueshëm. Shuma e rrezikut të mbetur, pas hartimit dhe 
zbatimit të kontrolleve të brendshme, është rreziku i anomalive materiale (disa herë 
njihet edhe si rreziku i mbetur).
Në mënyrë ideale, drejtimi harton kontrolle të mjaftueshme për të siguruar që rreziku 
i mbetur të zvogëlohet deri në një nivel të ulët të pranueshëm, edhe për qëllimet e 
brendshme të drejtimit dhe për auditimin e jashtëm. Në praktikë, disa drejtues kanë 
prirje të kenë një tolerancë të lartë për rrezikun (si për shembull zbatohen më pak 
kontrolle, që çojnë në një nivel më të lartë të rrezikut të mbetur), dhe disa drejtues 
(shpesh në sektorin publik) kanë prirje të jenë më konservativ dhe të projektojnë 
kontrolle për ta zvogëluar rrezikun në pothuajse zero. 
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Qëllimi i vetëm i kontrollit është për të zvogëluar rrezikun. Një kontroll pa një 
rrezik për të zvogëluar është qartazi i tepërt. Prandaj, një rrezik duhet të ekzistojë 
përpara se të mund të zvogëlohet nga një kontroll i drejtimit. Megjithatë, disa 
auditues e shpërfi llin këtë fakt. Ata e fi llojnë vlerësimin e tyre të kontrollit të 
brendshëm duke dokumentuar sistemin dhe kontrollet që ekzistojnë, përpara 
se të marrin kohë të identifi kojnë se çfarë rreziqesh kërkojnë të zvogëlohen në 
të vërtetë. Kjo qasje çon në kryerjen e një pune të madhe të panevojshme në 
dokumentimin e proceseve dhe kontrolleve, të cilat më vonë mund të provojnë 
që janë plotësisht të pavend për qëllimet e auditimit. 

11.3 Kontroll i Brendshëm Specifi k dhe i Përhapur
Kontrollet e brendshme mund të kategorizohen gjerësisht si kontrolle të përhapura 
(ose në nivel entiteti) që trajtojnë rreziqet e përhapura dhe kontrolle specifi ke (të 
transaksioneve) që trajtojnë rreziqe specifi ke. Ndryshimet mes këtyre kontrolleve janë të 
pasqyruara më poshtë.

Tabela 11.3-1

Objektivat e entitetit
Pasqyrat Financiare dhe 

Pohimet 

Transaksione

R
re
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V
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ve
ti
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e
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llet

(nivel-entiteti)
T

ë përhapuraT
ë 
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e
Specifi ke

Qeverisja

Udhëheqja/Drejtimi

Sistemet e Informacionit

Proceset e të 
Ardhurave

Proceset e 
Blerjeve

Proceset e 
Pagave

Procese të 
Tjera
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Përshkrimi

Kontrollet e Përhapur (në Nivel-Entiteti) trajtojnë qeverisjen dhe 
drejtimin e përgjithshëm dhe shërbejnë për të përcaktuar mjedisin 
e përgjithshëm të kontrollit ose “moralin në krye”. Proceset e 
zakonshme të kontrollit përfshijnë burimet njerëzore, mashtrimin, 
vlerësimin e rrezikut (anashkalimet e drejtimit), drejtimin e 
përgjithshëm të TI, përgatitjen e informacionit fi nanciar (përfshirë 
pasqyrat fi nanciare dhe çmuarjet kryesore, etj.), si dhe vëzhgimin e 
vazhdueshëm të operacioneve. Në entitetet e vogla, këto kontrolle 
u referohen kryesisht qëndrimit të drejtuesve ndaj integritetit dhe 
kontrollit.
Një kuptim i plotë i elementeve të përhapur të kontrollit të 
brendëshëm siguron një themel të rëndësishëm për vlerësimin e 
kontrolleve përkatëse mbi raportimin fi nanciar në nivel transaksioni 
(procese biznesi). Për shembull, në qoftë se ka kontroll të dobët mbi 
integritetin e të dhënave në nivel entiteti, kjo do të ketë ndikim në të 
gjithë sistemet e informacionit si shitje, blerje dhe listë-pagesa.

Kontrolle të 
Përhapur (në 
Nivel-Entiteti)

Tabela 11.3-2

Kontrollet e transaksioneve (procese biznesi) janë proceset/
kontrollet specifi ke që janë krijuar për të siguruar që:
• Transaksionet regjistrohen në mënyrë të përshtatshme për 

përgatitjen e pasqyrave fi nanciare;
• Të dhënat kontabël janë mbajtur në detaje të arsyeshme për të 

refl ektuar saktësisht dhe qartësisht të gjitha transaksionet dhe 
daljet e aktiveve.

• Arkëtimet dhe pagesat bëhen vetëm në përputhje me 
autorizimin e drejtimit; dhe

• Blerjet, përdorimi, ose dalja e aktiveve të pa autorizuara do të 
parandaloheshin ose do të zbuloheshin në kohën e duhur.

Procesi i kontrollit të transaksioneve përfshin transaksionet rutinë (si 
të ardhurat, blerjet dhe listë-pagesën) dhe transaksionet jo-rutinë (si 
blerja e pajisjeve ose kostot për fi llimin e një linje të re biznesi).

Kontrolli 
Specifi k 
(Transa-
ksional)

11.4  Pesë Komponentët e Kontrollit të Brendshëm
Tipet e ndryshme të kontrollit të brendshëm që ekzistojnë brenda një entiteti janë ndarë 
në pesë komponentë kryesorë, siç ilustrohet më poshtë.

Secili prej komponentëve duhet të trajtohet nga audituesi si:

• Pjesë e njohjes së kontrollit të brendshëm (mbi raportimin fi nanciar); dhe

• Informacion për të trajtuar se si aspekte të ndryshme të kontrollit të brendshëm 
mund të ndikojnë në auditim.

Tabela 11.4-1 më poshtë skicon pesë komponentët e kontrollit të brendshëm të cilët 
mund të përdoren nga drejtimi për të zvogëluar rrezikun e anomalive materialeve 
në pasqyrat fi nanciare. Rrethi përfaqëson natyrën e vijueshme të komponentëve të 
ndryshëm në arritjen e objektivave të entitetit për raportimin fi nanciar.
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Tabela 11.4-1

Objektivat 
e Raportimit 

Financiar

Kontrolli i 

Mjedisit

Monitorimi 

(Vëzhgimi) Veprimtaritë e 

Kontrollit

Si
st

em
i i

 

In
fo

rm
ac

io
ni

t

Vlerësimi i Rrezikut

Ndërlidhja e  pesë komponentëve mes kontrollit të përhapur (në nivel-entiteti) dhe 
kontrollit specifi k të transaksioneve (procese biznesi) është ilustruar më poshtë.

Tabela 11.4-2

 

 
 

Llogari dhe Informacione të Rëndësishme të P/F

Transaksionet

K
on

tr
ol

le
t 

e 
Pë

rh
ap

ur
K

on
tr

ol
le

t 
Sp

ec
ifi 

kë

Kontrolli i 

Mjedisit
Vlerësimi i Rrezikut

Monitorimi 

(Vëzhgimi)

Kontrolle të përgjithshme 
mbi TI

Përfshin Kontrollin mbi:
• Mashtrimin (anashkalimin e 

drejtuesve)
• Qendërzimin e përpunimit
• Procesin e raportimit 

fi nanciar në fund periudhe

Si
st

em
i i

 

In
fo

rm
ac

io
ni

t

Veprimtaritë 
e Kontrollit

Kontrolle të 
Transaksioneve 

(procese biznesi)

Kontrolli i zbatimit të TI

Kontrollet e përhapur në nivel-entiteti bashkarisht sigurojnë themelet e përshtatshme për 
të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm, sepse kontrolli i dobët në nivel-
entiteti mund të bëjë të padobishëm edhe proceset më të mira të kontrollit të biznesit. Për 

Kontrolle në nivel-entiteti
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shembull, një entitet mund të ketë një sistem blerjesh efektiv, por në qoftë se një llogaritar/
kontabilist është i paaftë (p.sh., është një mjedis me kontroll të dobët), një shumëllojshmëri 
gabimesh mund të ndodhin që rezultojnë në anomali materiale në pasqyrat fi nanciare. 
Anashkalimi nga drejtimi dhe “morali në krye” i dobët (që kryesisht ndodh në nivel entiteti) 
janë tema të zakonshme për sa i përket sjelljes së keqe të korporatave.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Se si një entitet projekton dhe zbaton kontrollet e tij të brendshëm ndryshon 
me madhësinë dhe kompleksitetin e entitetit. Në entitetet më të vogla, pronari-
drejtues mund të kryejë disa funksione që trajtojnë disa komponentë të kontrollit 
të brendshëm.

11.5  Kontrolli i Brendshëm në Entitetet më të Vogla
Në entitetet më të vogla, zakonisht ka pak të punësuar, gjë që mund kufi zojë shtrirjen e:

• Praktikës së ndarjes së detyrave, dhe 

• Disponueshmërinë e dokumentimit shkresor në nivelin e përshtatshëm.

Kontrolli i brendshëm në entitete të tilla zakonisht rrjedh nga mjedisi i kontrollit 
(angazhimi i drejtuesve ndaj vlerave etike, kompetencës, qëndrimi ndaj kontrollit, dhe 
veprimet e përditshme) më shumë se sa nga kontrolli specifi k mbi transaksionet. Të 
vlerësosh mjedisin e kontrollit ka shumë ndryshim nga kontrolli tradicional i veprimtarisë, 
sepse përfshin një vlerësim të sjelljes, qëndrimit, kompetencës dhe veprimeve të 
drejtuesve. Vlerësime të tilla zakonisht dokumentohen me shënime ose me pyetësor.

Prania e një pronari-drejtuesi shumë të përfshirë në biznes është shpesh një epërsi e 
kontrollit të brendshëm por edhe një dobësi e kontrollit. Epërsia e kontrollit është 
se personi (duke marrë për të mirëqenë kompetencën e tij/saj) do të jetë në dijeni 
të të gjithë aspekteve të operacioneve, dhe do të ishte shumë e vështirë që të mos 
identifi koheshin anomalitë materiale. Dobësia në kontroll është mundësia që i jepet atij 
personi që të anashkalojë kontrollin e brendshëm për përfi timin e tij/saj.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Identifi ko kontrollet e përhapur (në nivel-entiteti)

Në auditimin e entiteteve të vogla, ka një prirje që të supozohet se kontrolli i 
brendshëm nuk ekziston dhe si rrjedhojë, nuk ja vlen që të marrim informacion. 
Megjithatë, çdo entitet që dëshiron të vazhdojë veprimtarinë ka disa forma të 
kontrollit të brendshëm. Për shembull, cili drejtues biznesi nuk kujdeset që 
paratë të depozitohen në bankë me dokument, ose që mallrat e dërguara të jenë 
faturuar?

Merr në konsideratë se si mund të evidentohet kontrolli i përhapur ( në 
nivel entiteti) 

Në rastin kur pronari-drejtues ose ekuivalenti i tij miraton transaksionet 
dhe kontrollon me kujdes rezultatet fi naciare, kontrolli mund të ketë efektin 
e parandalimit ose zbulimit të anomalive që ndodhin në nivel pohimi. Nëse 
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mbështetja në një kontroll të tillë do të ulë nevojën për procedura të tjera 
thelbësore, merr në konsideratë nëse këto kontrolle mund të evidentohen, si për 
shembull me fi rmosjen e një raporti ose me një rakordim që tregon rishikimin 
ose miratimin. Kjo evidencë mund të përdoret në vijim për të testuar efektivitetin 
operacional të kontrollit. 

11.6 Mungesa e Kontrollit të Brendshëm
Në të gjitha entitetet, ka ndonjë formë të kontrollit të brendshëm, si kompetenca e 
pronarit-drejtues (mjedisi i kontrollit). Mund të jetë jo formal dhe i pa sofi stikuar, por 
është kontroll i brendshëm. Një entitet që nuk kundërvepron ndaj rreziqeve kryesore 
me të cilët përballet (përmes komponentëve të kontrollit si mjedisi i kontrollit, vlerësimi 
i rreziqeve, sistemet e informacionit, kontrolli i veprimtarive, ose monitorimi) nuk ka 
mundësi të qëndrojë gjatë në biznes.

Aty ku nuk ka shumë veprimtari kontrolli që mund të identifi kohen, audituesi mund të 
marrë në konsideratë nëse:
• Është e mundur të trajtojë pohimet përkatëse duke kryer procedura të tjera auditimi 

që kryesisht janë procedura thelbësore, ose
• Mungesa e veprimtarive të kontrollit ose komponentëve të tjerë të kontrollit (në 

raste të rralla) e bën të pamundur marrjen e evidencës së përshtatshme dhe të 
mjaftueshme të auditimit.

Çështje të tjera që mund të ngrenë dyshime nëse auditimi mund të kryhet do të 
përfshinin:
• Shqetësimin mbi integritetin e drejtuesve, sjellja jo etike, ose një qëndrim i dobët 

ndaj kontrollit të brendshëm. Mangësitë në mjedisin e kontrollit kanë prirje të 
dëmtojnë kontrollet që ekzistojnë në komponentët e tjerë të kontrollit. Gjithashtu 
rrit rrezikun e shtrembërimit dhe mashtrimit nga drejtuesit; dhe

• Shqetësimin rreth kushteve dhe besueshmërisë së regjistrimeve të një entiteti i 
cili e bën të vështirë të jetë e disponueshme një evidencë e përshtatshme dhe e 
mjaftueshme auditimi për të mbështetur një opinion pa rezerva.

Në qoftë se janë të pranishme të tilla shqetësime ose të ngjashme, audituesi duhet të 
marrë në konsideratë nevojën që të ndryshojë opinionin në raportin e auditimit ose të 
tërhiqet nga angazhimi.

Nëse vendoset tërheqja, audituesi duhet të marrë në konsideratë përgjegjësitë e tij/saj 
profesionale dhe ligjore, përfshirë dhe çdo kërkesë për t’i raportuar personit që mundësoi 
angazhimin e auditimit dhe autoriteteve rregullatore. Audituesi duhet gjithashtu të diskutojë 
tërheqjen dhe arsyet me drejtuesit përkatës dhe me ata që janë të ngarkuar me qeverisjen.

11.7 Kontrollet për të Parandaluar Mashtrimin 
(Kontrollet Anti-Mashtrim)

Në entitetet e vogla anashkalimi i drejtuesve mund të zvogëlohet ose ngadalësohet 
duke vendosur dhe më pas duke dokumentuar politikat dhe procedurat kryesore. Për 
shembull, një politikë e shkruar që thotë se të gjitha regjistrimet jo-rutinë në ditar 
duhet të miratohen, do të autorizonte llogaritarin t’i kërkojë drejtuesit që të miratojë 
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regjistrimin e propozuar në ditar. Kjo nuk do të ndalojë anashkalimin nga drejtuesit që 
të ndodhë, por do të shërbejë si masë mbrojtëse. Nëse politikat dhe procedurat anti-
mashtrim nuk janë në funksionim, audituesi duhet të trajtojë rrezikun e anashkalimit nga 
drejtuesit duke kryer procedura të tjera auditimi.

Shënim: Kontrollet që trajtojnë pajtueshmërinë me rregulloret që nuk janë përkatëse 
për auditimin (kur mos-pajtimi nuk do të rezultonte në anomali materiale në pasqyrat 
fi nanciare) nuk trajtohen në auditim.

11.8  Kontrollet e Brendshme Përkatëse për Auditimin 
(qëllimi i njohjes)

Jo të gjitha kontrollet janë përkatëse për auditimin. Audituesi është i interesuar të njohë 
dhe të vlerësojë ato kontrolle që i kundërvihen rrezikut për anomali materiale (për shkak 
të mashtrimit ose gabimit) në pasqyrat fi nanciare. Kjo do të thotë që disa lloje kontrolli do 
të liheshin jashtë objektit të auditimit, siç tregohet në fi gurën në vijim. Ka kontrolle që:

• Nuk infl uencojnë në raportimin fi nanciar (si kontrollet operacionale dhe kontrollet 
që adresojnë pajtimin me rregulloret); dhe

• Edhe nëse do të ekzistonin, anomalia materiale në pasqyrat fi nanciare do të ishte e 
pamundur.

Entity-Level Controls
& G neral IT nt l

Ap cation/

pro ess)
C t o

Applicatio

ce s)
on r ls

Ap cat o

r ls

 

Tabela 11.8-1

Kontrolle përkatës për 
auditimin

Kontrolle JO përkatës për 
auditimin

Raportimi Financiar: 
(Llogari dhe të dhëna të  

rëndësishme të P/F)

Objektiva operacionale 
dhe të pajtueshmërisë

Kontrollet në nivel entiteti 
&  Kontrollet e përgjithshme 

të TI

Kontrollet e
Programit/ 
Transaksioneve  
(proceset e 
biznesit)

Kontrollet e
Programit/ 
Transaksioneve  
(proceset e 
biznesit)

Kontrollet e
Programit/ 
Transaksioneve  
(proceset e 
biznesit)

Kontrollet e
Programit/ 
Transaksioneve  
(proceset e 
biznesit)

Në disa raste, mund të ketë mbivendosje të kontrolleve fi nanciare me kontrollet që 
lidhen me operacionet dhe objektivat e përputhshmërisë. Shembujt përfshijnë kontrolle 
që u përkasin të dhënave që vlerëson ose përdor audituesi kur zbaton procedura 
auditimi të tjera si:
• Të dhënat e nevojshme për procedurat analitike (p.sh. statistikat e prodhimit);
• Kontrollet që zbulojnë shkeljet e ligjeve dhe rregulloreve;
• Kontrollet e ruajtjes së aktiveve që u përkasin raportimit fi nanciar; dhe
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• Kontrollet mbi plotësinë dhe saktësinë e informacionit të prodhuar i cili mund të 
formojë bazën për llogaritjen e treguesve të performancës.

Kontrollet që janë gjithnjë përkatëse për auditimin përfshijnë ato që i kundërvihen 
rreziqeve në vijim.

Tabela 11.8-2

Përshkrimi

Rreziqet e rëndësishme janë rreziqet që identifi kohen dhe 
vlerësohen për anomali materiale, që sipas gjykimit të audituesit, 
kërkojnë vëmendje të veçantë në auditim.

Këto janë rreziqe të identifi kuara dhe të vlerësuara për anomali 
materiale, për të cilat procedurat thelbësore të vetme nuk japin 
evidencë auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme.

Këto janë rreziqe të identifi kuara dhe të vlerësuara për anomali 
materiale që, sipas gjykimit të audituesit, mundet të rezultojnë në 
ndodhjen e anomalive materiale.

Rreziqe të 
Rëndësishme

Rreziqet që 
nuk mund 
të trajtohen 
lehtësisht nga 
procedurat 
thelbësore

Rreziqe të 
tjera për 
anomali 
materiale

Gjykimi i audituesit nëse një kontroll i veçantë është i përshtatshëm për auditimin 
ndikohet nga:

• Njohuritë për praninë/mungesën e kontrolleve të identifi kuara në komponentët e 
tjerë të kontrollit të brendshëm. Në qoftë se një rrezik specifi k është trajtuar (si 
për shembull nga mjedisi i kontrollit, sistemi informacionit, etj.), nuk ka nevojë të 
identifi kohen më kontrolle të tjera që mund të ekzistojnë;

• Ekzistenca e shumë veprimtarive të kontrollit që arrijnë të njëjtin objektiv. Është 
e panevojshme që të merren njohuri për secilën prej veprimtarive të kontrollit që 
mund të ekzistojë;

• Nevoja për të testuar efektivitetin operacional të disa prej kontrolleve kryesore. Për 
shembull, në qoftë se nuk ka një mënyrë për të testuar plotësinë e një shitjeje (p.sh., 
duke kryer procedura thelbësore), do të ishte i nevojshëm një testim i efektivitetit 
operacional të kontrolleve; dhe

• Ndikimi që testimi i efektivitetit të operacioneve të kontrollit do të kishte në 
shtrirjen (p.sh., zvogëlimin) e testimeve thelbësore të kërkuara.

Gjykimi profesional është i nevojshëm për të përcaktuar nëse një kontroll i brendshëm, 
individualisht ose i kombinuar me të tjerë, është në fakt përkatës.
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Sipas rëndësisë dhe bazuar në rrezikun

Qasja e audituesit për të njohur kontrollet e brendshme duhet të jetë nga lart 
poshtë. Hapi i parë është të identifi kohen rreziqet përkatëse në nivel entiteti dhe 
transaksionesh, dhe pastaj të vendoset nëse reagimi i drejtimit është i përshtatshëm 
apo jo.

Një njohje e mirë e kontrolleve në nivel entiteti ofron bazën e nevojshme për të 
vlerësuar kontrollet përkatëse mbi raportimin fi nanciar në nivel transaksionesh 
(proceset e biznesit). Për shembull, nëse ka kontroll të dobët mbi integritetin e të 
dhënave në nivel entiteti, kjo do të ndikojë në besueshmërinë e informacionit të 
prodhuar nga sisteme të tilla si ai i shitjeve, blerjeve dhe listë-pagesat.

Shembull

Qasja sipas rëndësisë dhe bazuar në rrezikun, për të njohur kontrollin e 
brendshëm, përfshin:

• Indentifi kimin e proceseve të biznesit (përfshirë dhe kontabilitetin) të përfshirë 
për secilën tepricë llogarie të rëndësishme;

• Përcaktimin për çdo proces të identifi kuar nëse një anomali materiale mund të 
ndodhë në pasqyrat fi nanciare, ose nëse ekzistojnë faktorë të tjerë që mund ta 
bëjnë atë përkatës; dhe

• Lënien jashtë objektit të auditimit të atyre proceseve dhe kontrolleve të cilët 
nuk janë përkatës.

Për shembull, një shoqëri që prodhon biskota mund të ketë procese si në vijim që 
ndikojnë në shumën e të ardhurave nga shitjet:

• Sistemi kryesor i porosive të shitjeve regjistron detajet dhe ecurinë e çdo 
porosie të marrë me telefon. Kjo përbën 70% të shitjeve.

• “Shitje në sportel” ndodhin kur klientët blejnë biskota të thyera nga një dyqan i 
vogël mbrapa ndërtesës së fabrikës. Kjo përbën 2% të shitjeve.

• Shitje në Internet – porositë bëhen në linjë dhe paguhen me kartë krediti. Kjo 
përbën 28% të shitjeve.

• Sistemi i kontabilitetit regjistron të dhënat për të gjitha llojet e shitjeve.

Në këtë situatë, shitjet në sportel nuk mund të rezultojnë në anomali materiale 
në pasqyrat fi nanciare dhe si rrjedhojë mund të lihen jashtë objektit të auditimit. 
Megjithatë, përpara se të merret ky vendim, do të ishte më mirë që ose:

• Të pyetet për ekzistencën e kontrolleve mbi shitjet në sportel, për t’u siguruar 
që të gjitha këto shitje të regjistrohen dhe që nuk ka thyerje të qëllimshme të 
biskotave me qëllim shitjen e tyre me çmim më të ulët personave të lidhur; ose

• Të kryhet një rishikim analitik i llogarive analitike të shitjeve për t’u siguruar që 
shitjet nga sporteli nuk kanë devijuar nga 2%-i i pritshëm.
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11.9  Raste Studimore – Identifi kimi i Kontrolleve Përkatëse
Për më shumë detaje të rasteve studimore, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 — Hyrje në 
Rastet Studimore.

Vini re që hapi në vijim zakonisht kryhet gjatë procesit të planifi kimit.

Duke qënë se jo të gjitha kontrollet dhe proceset e biznesit janë të përshtatshme për 
auditimin, është e rëndësishme të kuptohet se cila pjesë e pasqyrave fi nanciare dhe e 
kontrollit mund të ketë një ndikim material në pasqyrat fi nanciare.

Përcaktimi se cila pjesë e pasqyrave fi nanciare dhe e proceseve të biznesit të lidhura 
janë brenda objektit të auditimit, përfshin përdorimin e materialitetit të përgjithshëm si 
udhërrëfyes për të identifi kuar:

• Cilat pjesë të  pasqyrave fi nanciare, janë ose mund të jenë, materiale; dhe

• Cilat kontrolle në nivel-entiteti dhe procese biznesi janë përkatëse.

Tepricat e parëndësishme, transaksionet, proceset e biznesit dhe kontrollet ku ka pak 
mundësi që të rezultojnë me anomali materiale mund të lihen jashtë objektit të auditimit 
për procedura të mëtejshme. Gjithsesi, përpara se një fushë të lihet jashtë, merr në 
konsideratë:

• Mundësinë e mbledhjes së anomalive jo-materiale që mund, të mbledhura, t’i 
shtohen anomalive materiale; dhe

• Nëse pjesë të pasqyrave fi nanciare janë deklaruar më të ulëta për arsye mashtrimi 
ose gabimi.
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Rast Studimor A — Dephta Furniture, Inc.

Identifi ko çdo Proces që i Kundërvihet Rreziqeve

Cikli vjetor i planifi kimit të biznesit, takimi mujor i drejtimit/pronarit, 
që përfshin rishikimin e informacionit fi nanciar, kodi i sjelljes për 
personelin, buxheti për TI, përfshirja e drejtuesve në operacionet 
e përditshme, politikat e burimeve njerëzore dhe kontrollet e 
përgjithëshme të TI. 

Kërkesat për t’u arkëtuar, procesi i arkëtimit, investimet afatshkurtër 
në depozita bankare (30 deri në 60 ditë), rakordime me bankat dhe 
administrimi parave.

Të ardhurat, kërkesat për t’u arkëtuar, procesi i arkëtimit, vlerësimi i 
llogarive të vonuara, shitjet e aktiveve.

Blerjet, detyrimet ndaj furnitorëve, procesi i pagesave, administrimi i 
inventarit, inventarizimi, vlerësimi i inventarit jashtë përdorimit.

Blerjet, detyrimet ndaj furnitorëve, procesi i pagesave, llogaritja e 
amortizimit, kapitalizimi i aktiveve, shitja e aktiveve.

Kreditimet në llogarinë bankare, procesi i arkëtimeve, rakordimi me 
bankën dhe administrimi i parave.

Blerjet, të pagueshmet, listë-pagesat, procesi i pagesave, kapitalizimi i 
aktiveve.

Përgatitja e llogarisë për tatimin mbi të ardhurat (fi timin).

Detyrime të fi nancimit, procesi i rakordimit me bankën.

Emetimi/shlyerja e kapitalit, dividentët.

Të ardhurat, llogaritë e arkëtueshme, procesi i arkëtimit (përfshirë 
shitjet me para në dorë, shitjet në Internet, me katalog dhe porositë e 
klientëve për shitje).

Blerjet, furnitorët, listë-pagesa, pagesat, sistemimet në gjendjet e 
inventarit.

Blerjet, furnitorët, listë-pagesat, pagesat.

Blerjet, furnitorët, listë-pagesat, pagesat.

Llogaritja e amortizimit.

Komisionet dhe tarifat bankare, procesi i rakordimit me bankën.

Përgatitja e llogarive për tatimet mbi të ardhurat.

Rreziqet e Përhapur

Paraja dhe 
ekuivalentët

Kërkesat tregtare dhe të 
tjera për t’u arkëtuar

Inventarët

Pronat, makineritë  
dhe pajisjet

Detyrimet ndaj 
bankës

Detyrimet ndaj 
furnitorëve dhe të tjera

Tatimi mbi të ardhurat i 
pagueshëm

Hua që sjellin interesa

Kapitali dhe rezervat

Shitjet

Kosto e mallrave të 
shitura

Kostot e shpërndarjes

Kosto administrative

Amortizimi

Kosto fi nanciare

Tatimet mbi të ardhurat

Përgatitur nga: FJ Datë: 18 Shkurt 20X3
Kontrolluar nga: LF Datë: 5 Mars 20X3
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Rast Studimor B – Kumar & Co.

Shënim në dosje: Evidentimi i aspekteve tëPF dhe proceseve përkatëse.
Në Nivel Entiteti dhe TI të Përgjithshëm
• Raj-i çdo periudhë përgatit një buxhet vjetor për bankën.
• Raj-i komunikon me drejtimin e bankës çdo tre mujor kur bankës i dërgohen 

pasqyrat fi nanciare.
• Zakonisht Raj-i rishikon këto me Suraj-in dhe Jawad-in meqënëse Dephta është 

shoqëri aksionere, por gjithashtu edhe sepse Raj-i vlerëson kontributin e tyre dhe 
njohuritë e Jawad-it mbi kontabilitetin dhe fi nancat.

Nuk ka një strukturë ose proces formal për TI. Raj-i vendos çfarë software ose 
hardware të zëvendësojë në bazë të nevojës. Megjithëse Raj-i sigurohet që Ruby çdo 
javë të krijojë një kopje rezervë të të dhënave të kontabilitetit, nuk ka një plan ose 
procese TI të dokumentuara për raste fatkeqësish.
Aspektet materiale të pasqyrave fi nanciare
Me përjashtim të parasë dhe ekuivalentëve të parasë, e cila duket se luhatet nga 
periudha në periudhë, të gjitha PPF-të mbi pasqyrat fi nanciare janë materiale dhe 
brenda qëllimit. Si rrjedhojë, proceset e biznesit që paraqiten në vijim do të duhet të 
kontrollohen si pjesë e auditimit tonë:

Aspektet  materiale të pasqyrave fi nanciare të ndikuara

Të ardhurat, kërkesat për t’u arkëtuar nga klientët & të 
tjera, paraja dhe ekuivalentët e parasë

Kërkesat për t’u arkëtuar dhe shpenzimet për borxhin e 
keq

Të ardhurat

Furnitorët dhe të tjera, prona, makineri dhe pajisje, 
inventarë, kategoritë e shpenzimeve nga pasqyra e të 
ardhurave dhe shpenzimeve

Shpenzimet e punonjësve

Tatimet mbi fi timet, të ardhurat nga punësimi, tatimet mbi  
shitjet

Blerjet dhe inventarët

Paraja dhe ekuivalentët e saj, huatë që sjellin interesa, 
shpenzimet për interesa

Prona, instalime, makineri dhe pajisje dhe shpenzimet për 
amortizime

Kërkesat për t’u arkëtuar/
arkëtimet

Vlerësimi i debitorëve të 
prapambetur

Procesi i shitjeve (shitje në 
para, porositë e shitjeve)

Blerjet, furnitorët, pagesat

Listë-pagesa

Tatimet e pagueshme dhe 
mbajtjet

Administrimi dhe vlerësimi i 
inventarit

Rakordimet e llogarive bankare

Llogaritja e amortizimit

Procesi i Biznesit

Përgatitur nga: FJ Datë: 18 Shkurt 20X3
Kontrolluar nga: LF Datë: 5 Mars 20X3
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12. Vlerësimi i Kontrollit të Brendshëm

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzues mbi katër hapat kryesorë të përfshirë në 
vlerësimin e hartimit dhe zbatimit të kontrolleve dhe 
dokumentimin e rezultateve.

315

SNA-ja Përkatëse

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Tabela 12.0-1

Shënime:
1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.
3. RAM = Rreziqet e Anomalisë Materiale.

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko
auditimin

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Rreziqet e biznesit dhe të
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

Paragrafi  #

315.13 Gjatë njohjes së kontrolleve që kanë të bëjnë më auditimin, 
audituesi duhet të vlerësojë mënyrën sesi 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. A66–A68)

Teksti i marrë nga SNA-të
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Paragrafi  #

315.29 Në rastet kur audituesi ka arritur në konkluzionin që ekziston 
një rrezik i rëndësishëm, audituesi duhet të njohë strukturën e 
kontrolleve të entitetit, duke përfshirë aktivitetet e kontrollit që 
zbatohen për këtë rrezik. (Ref: Para. A124–A126)

Audituesi duhet të përfshijë në dokumentimin e auditimit:

(a) Diskutimet e bëra me anëtarët e grupit të angazhimit siç 
kërkohet nga paragrafi  10, dhe vendimet më të rëndësishme 
të arritura;

(b) Elementët kryesorë të njohjes dhe të kuptimit të marrë për 
çdo aspekt të entitetit dhe të mjedisit të tij të specifi kuar 
në paragrafi n 11 dhe për çdo  komponent të kontrollit të 
brendshëm të specifi kuar në paragrafët 14-24;

(c) Burimet e informacionit nga është siguruar kjo njohje; dhe 
procedurat që janë kryer për vlerësimin e rrezikut;

(d) Rreziqet e identifi kuara dhe të vlerësuara të anomalisë 
materiale në nivel të pasqyrave fi nanciare dhe në nivel pohimi 
siç kërkohet nga paragrafi  25; 

(e) Rreziqet e indentifi kuara dhe kontrollet përkatëse të lidhura 
me to, të cilat audituesi ka arritur t’i njohë si rrjedhojë e 
kërkesave të paragrafëve 27-30. (Ref: Para. A131–A134)

Teksti i marrë nga SNA-të

315.32

12.1 Vështrim i Përgjithshëm
Pavarësisht nëse audituesi do të kryejë apo jo teste të kontrolleve për të mbledhur 
evidencë auditimi, është e nevojshme që audituesi, në çdo angazhim, të vlerësojë hartimin 
dhe zbatimin e kontrollit. Kjo përbën procesin me katër hapa, që mund të përmblidhet si 
më poshtë:

Përshkrimi

Identifi ko rreziqet e vetvetishme për anomali materiale (rreziqet e 
biznesit dhe mashtrimit), dhe nëse ato janë rreziqe të përhapur që 
ndikojnë në të gjitha pohimet, ose rreziqe specifi ke që ndikojnë në 
pjesë specifi ke të pasqyrave fi nanciare dhe të pohimeve.

Hapi 1
Cilat Rreziqe 
Kërkojnë 
Kundërveprim?

Tabela 12.1-1

Identifi ko se çfarë procesesh biznesi janë në zbatim (nëse ka).
• Intervisto personelin për të identifi kuar çfarë kontrollesh 

kundërveprojnë ndaj rrezikut të identifi kuar në Hapin 1 më 
sipër.

• Rishiko rezultatet dhe vlerëso nëse këto kontrolle faktikisht 
veprojnë ndaj rrezikut.

• Komuniko çdo mangësi të identifi kuar në kontrollet e 
brendshme të entitetit tek drejtimi dhe ata që janë ngarkuar 
me qeverisjen.

Hapi 2
A Kundërvepro-
jnë ndaj Rrezi-
kut Kontrollet 
e Hartuara nga 
Drejtimi? 
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Përshkrimi

Vëzhgo ose inspekto operacionet e kontrolleve të brendshme 
përkatëse për t’u siguruar që ato janë zbatuar me të vërtetë. Mbaj 
parasysh që informacioni i marrë nga drejtimi nuk mjafton për të 
vlerësuar nëse një kontroll përkatës është vënë në zbatim apo jo.

Ky hap shpesh mund të kombinohet me Hapin 2 më sipër.

Në entitetet e mëdha, ky hap mund të kërkojë një referencë për 
ose përgatitjen e ndonjë sistemi dokumentash (shiko Hapin 3 më 
poshtë) për të dhënë kushtet ku operojnë disa kontrolle.

Hapi 3
A Ka Kontrolle 
që Veprojnë 
ndaj Faktorëve 
të Rreziqeve?

Ky hap mund të konsistojë në përshkrimin e thjeshtë të proceseve 
madhore (përgatitur nga drejtimi i entitetit ose audituesi), 
duke përshkruar identifi kimin e funksionimit të kontrolleve të 
brendshëm përkatës.
Ky dokumentim nuk duhet të përfshijë: 
• Një përshkrim të detajuar të proceseve të biznesit ose lëvizjen 

e dokumentave në entitetet; ose
• Kontrollet e brendshme që mund të ekzistojnë por që nuk janë 

përkatës për auditimin.

Hapi 4
A Janë Do-
kumentuar 
Operacionet 
Përkatëse të 
Kontrollit?

Tabela 12.1-2
1. Identifi kimi i rrezikut

Cilat rreziqe, që nëse nuk u kundërvihen 
kontrollet e brendshme, mund të rezultojnë në 

anomali materiale në pasqyrat fi nanciare?

2.  Vlerësimi i Hartimit të Kontrollit
Ekzistojnë kontrolle të afta për të parandaluar, 

ose zbuluar dhe korrigjuar anomalitë materiale të 
identifi kuara në hapin 1?

3&4. Vlerëso Zbatimin 
e Kontrollit dhe 

Dokumento Veprimet 
A ekzistojnë kontrollet dhe 

a i përdor entiteti ato? Raporto parregullsitë e 
rëndësishme në kontroll 
tek drejtimi & ata që janë 
ngarkuar me qeverisjen

Dokumento rezultatet dhe konkluzionet e arritura

Po

Po

Jo

Jo
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Shënim: Pavarësisht sesa mirë është hartuar ose zbatohet një kontroll, kjo vetëm 
mund të ofrojë një siguri të arsyeshme për realizimin e objektivave të entitetit në 
lidhje me besueshmërinë e raportimit fi nanciar për shkak të disa kufi zimeve të 
vetvetishme. Këto përshkruhen më poshtë.

Tabela 12.1-3

Përshkrimi

•  Gjykimi njerëzor ose thjesht gabimet njerëzore, të tilla si 
gabimet ose ngatërresat.

• Shmangia e kontrolleve të brendshme duke rënë dakord në 
fshehtësi nga dy apo më shumë njerëz.

• Anashkalimi i papërshtatshëm nga drejtimi i kontrolleve të 
brendshme, si rishikimi i kushteve të kontratës së shitjes ose 
anullimi i limitit të kredisë për klientin.

Kufi zimet e 
Kontrolleve të 
Brendshme

Vëllimi 2, Kapitulli 11 trajton njohjen e duhur të kontrollit të brendshëm. Vëllimi 1, 
Kapitulli 5 trajton natyrën e kontrollit të brendshëm dhe jep një përshkrim të detajuar të 
pesë komponentëve të kontrollit të brendshëm.

12.2  Hapi 1- Çfarë Rreziqesh Kërkojnë Kundërveprim?

Tabela 12.2-1

  
 

Identifi koni se cilët 
rreziqe kërkojnë 

kundërveprim

Një Procedurë për Vlerësimin e Rrezikut

Çfarë rreziqesh ekzistojnë (të shpërndarë ose 
specifi kë) që nëse nuk u kundërvihen kontrollet e 
brendshme mund të shkaktojnë anomali materiale?

Përpara se audituesi fi llon të dokumentojë kontrollet që mund të ekzistojnë, hapi i parë 
është të identifi kojë dhe më pas të vlerësojë faktorët e rrezikut të rëndësishëm dhe 
faktorë të tjerë të rrezikut  që janë të pranishëm. Përndryshe, vlerësimi i kontrollit të 
brendshëm do bëhet pa patur njohuri se cilët rreziqe duhet të luftohen nga kontrolli i 
brendshëm.

Identifi kimi i rreziqeve është trajtuar në Vëllimin 2, Kapitulli 8. Rreziqet që kërkojnë 
kundërveprim mund të jenë të përhapur, të lidhur me shumë pjesë të pasqyrave 
fi nanciare dhe të pohimeve, ose specifi kë, të lidhur me pjesë të veçanta të pasqyrave 
fi nanciare dhe të pohimeve.

Tabela e mëposhtme përmbledh disa burime tipike të rrezikut dhe lloje të kontrollit që 
mund t’ju kundërvihen këtyre rreziqeve.
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Tabela  12.2-2

Çfarë mund të 
shkojë keq?

Kundërveprimi 
i kontrolleveBurimet e rrezikut

Raporte 
fi nanciare të 
pabesueshme 

(rreziqe të 
përhapur)

Kontrollet në nivel entiteti 
dhe proceset 
Kontrollet e përgjithshme 
të TI
Kontrollet e transaksioneve

Faktorët e jashtëm të sektorit
Natyra e entitetit
Politikat kontabël
Objektivat dhe qëllimet
Masat e performancës
Mashtrimi

Anomali që burojnë 
nga përgatitja 
e pasqyrave 
fi nanciare 

(rreziqe të përhapur)

Kontrollet në nivel entiteti 
Kontrollet e përgjithshme 
të TI
Kontrollet e transaksioneve

Çmuarjet kontabël
Provizionet
Politikat kontabël
Përdorimi i programeve
Transaksione jo-rutinë
Regjistrimet në Ditar, rakordimet
Informacioni i nevojshëm për hartimin e 
pasqyrave fi nanciare

Transaksione jo 
të bëra ose të 
regjistruara si 
duhet 

(rreziqe specifi ke)

Kontrollet e transaksioneve
Kontrolle të përgjithshme 
të TI
Disa kontrolle specifi ke në 
nivel entiteti

Identifi kimi/regjistrimi i veprimeve të 
autorizuara 
Klasifi kimi i transaksioneve
Matja, ndarja e periudhave
Ruajtja e aktiveve

Kur nga entiteti përgatitet një listë e faktorëve të rrezikut nga proceset e biznesit, ajo 
mund të jetë e vlefshme (por jo e kërkuar) për:
• Të eliminuar ndonjë faktor rreziku që mund të rezultojë në anomali materiale madje 

edhe nëse nuk është luftuar fare. Kontrollet që trajtojnë këto rreziqe nuk janë 
përkatëse për auditimin;

• Përshtatjen e formulimit të faktorëve të rrezikut për ti bërë përkatës për entitetin e 
veçantë;

• T’u siguruar që janë trajtuar të gjitha pohimet përkatëse; dhe 
• Të marrë në konsideratë nëse ka ndonjë rrezik shtesë (në nivel entiteti dhe të 

transaksioneve) i cili mund të rezultojë në anomali materiale nëse nuk trajtohen.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR
Disa entitete mund të përdorin një kuadër të kontrollit të brendshëm (si ai i 
publikuar nga Komiteti i Organizatave Sponsorizuese të Komisionit të Tregtisë 
(COSO)) që ofrojnë listime të përgjithshme të objektivave të kontrollit të 
brendshëm dhe procedurat e kontrollit të brendshëm. Nëse ky instrument 
përdoret në auditim, mund të përdoren të njëjtat hapa si më sipër dhe që pasojnë:
• Zhvendos objektivat e kontrollit (ose faktorët e rrezikut) të cilët nuk ka gjasa 

të rezultojnë në anomali materiale madje dhe nëse nuk ekziston kontrolli i 
brendshëm.

• Shto çdo objektiv tjetër shtesë (faktorë  rreziku) që mund të rezultojnë në 
anomali materiale për entitetin nëse nuk kundërveprohet; dhe

• Identifi ko pjesët e pasqyrave fi nanciare dhe pohimeve të prekuara nga faktorët 
e rrezikut.
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12.3  Hapi 2 – A i Kundërvihen Rrezikut Kontrollet e Hartuara nga 
Drejtimi?

Tabela 12-3.1

Vlerëso se si janë 
hartuar kontrollet

Identifi ko/vlerëso kontrollet që zvogëlojnë 
rrezikun
Trajto secilin nga 5 komponentët e kontrollit. 
A ekzistojnë mungesa të theksuara kontrolli?

Vlerësimi nëse kontrolli është hartuar si duhet apo jo nga drejtimi përfshin verifi kimin 
nëse kontrollet e identifi kuar (individualisht apo në kombinim me kontrolle të tjera) në të 
vërtetë do t’i kundërvihen faktorëve të rrezikut. Kjo përfshin trajtimin nëse kontrolli(et) 
është në gjendje që efektivisht të:

• parandalojë mos ndodhjen e anomalive materiale në radhë të parë; ose

• zbulojë dhe korrigjojë anomalitë materiale pasi ato të kenë ndodhur.

Rekomandohet që vlerësimi i hartimit të kontrollit të fi llojë me kontrollet e përhapur. 
Këto lloje kontrollesh formojnë themelet për vlerësimin e hartimit dhe funksionimit të 
kontrolleve specifi ke (të transaksioneve).

Në këtë pikë, disa auditues (veçanërisht ata që auditojnë entitete të mëdha dhe 
komplekse) mund t’ju duket e dobishme të marrin disa informacione, preferohet të jenë 
të përgatitura nga entiteti, të cilat përshkruajnë proceset e biznesit, mënyrën si përgatitet 
e qarkullon dokumentacioni dhe ku ekzistojnë kontrollet. Sidoqoftë kjo nuk është një 
kërkesë e veçantë në SNA-të.

Ka dy mënyra të zakonshme për të lidhur kontrollet e brendshme me faktorët e rrezikut 
(ose objektivat e kontrollit) për zvogëlimin e të cilëve janë hartuar. Për qëllime të këtij 
Udhëzuesi, këto dy mënyra janë quajtur:

• Një rrezik për shumë kontrolle; dhe 

• Shumë rreziqe për shumë kontrolle.

Një rrezik për shumë kontrolle

Sipas kësaj mënyre, çdo faktor rreziku trajtohet në vetvete. Të gjithë kontrollet që 
trajtojnë këtë faktor rreziku të veçantë janë të identifi kuar. Kjo mënyrë është veçanërisht 
e dobishme për të shoqërizuar faktorët e rrezikut të përhapur (në nivel entiteti) me 
kontrollet. Kjo mënyrë është ilustruar më poshtë.

Rreziku/Objektivat e Kontrollit Pohimi  Kontrollet Kundërvepruese

1. Faktori i Rrezikut C 1. Procedura e Kontrolli A

   2. Procedura e Kontrollit B

   3. Procedura e Kontrollit C

   4. Procedura e Kontrolli D

Tabela 12.3-2
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Rreziku/Objektivat e Kontrollit Pohimi  Kontrollet Kundërvepruese

2. Faktori i Rrezikut EA 5. Procedura e Kontrolli E

   6. Procedura e Kontrollit F

   7. Procedura e Kontrollit G

   8. Procedura e Kontrolli H

3. Faktori i Rrezikut A 9. Procedura e Kontrolli I

   10. Procedura e Kontrollit J

   11. Procedura e Kontrollit K

   12. Procedura e Kontrolli L

4. Faktori i Rrezikut CA 13. Procedura e Kontrolli M

   14. Procedura e Kontrollit N

   15. Procedura e Kontrollit O

   16. Procedura e Kontrolli P

Kjo mënyrë një rrezik – shumë kontrolle shpesh është përdorur për të gjithë llojet e 
kontrolleve, përfshirë edhe kontrollet e transaksioneve. Por, për arsye se një kontroll 
i vetëm transaksioni mund të trajtojë shpesh më shumë se një rrezik (për këtë arsye 
përsëritet shumë shpesh në këtë metodë), matrica shumë – për - shumë (shiko Figurën 
12.3-4) në përgjithësi konsiderohet më efektive për kontrollet e transaksioneve.

Shembulli i mëposhtëm ilustron sesi funksionon metoda një rrezik - shumë kontrolle. 
Një objektiv i mjedisit të kontrollit është nevoja që drejtimi, dhe ata që janë ngarkuar 
me qeverisjen, të krijojnë dhe të mbajnë një kulturë ndershmërie dhe sjellje etike. Ky 
objektiv i cilësuar si një faktor rreziku mund të kuptohet se drejtimi nuk ka krijuar ose 
ruajtur kulturën e ndershmërisë dhe të sjelljes etike. 

Disa nga kontrollet që drejtimi mund të hartojë dhe të zbatojë për të trajtuar këtë rrezik 
të përhapur mund të përfshijnë: 

• Drejtimi vazhdimisht demonstron, nëpërmjet fjalëve dhe veprimeve, një angazhim 
ndaj standardeve të larta etike;

• Drejtimi heq ose redukton nxitësit ose tundimet që mund të shkaktojnë angazhimin 
e personelit në veprime jo të ndershme dhe jo etike;

• Ekzistencën e një kodi sjellje ose ekuivalenti i tij që përcakton standarde të pritshme 
të sjelljes etike dhe morale;

• Punonjësit kuptojnë qartë se cila sjellje është e pranueshme dhe cila e papranueshme 
dhe dinë çfarë të bëjnë kur ata përballen me sjellje të papërshtatshme; dhe

• Punonjësit gjithmonë ndëshkohen për sjelljet e papërshtashme.

Audituesi si fi llim duhet të lexojë objektin e rrezikut ose kontrollit dhe pastaj të 
identifi kojë, mundësisht nga një listë si ajo e mësipërme, cilat, kontrolle nëse ka, 
ekzistojnë për t’ju kundërvënë  rrezikut. Dokumentacioni që gjenerohet mund të marrë 
formën e mëposhtme.

Shënim: Kolona për hartimin e kontrollit jep hapat që audituesi ndërmerr në vlerësimin 
e hartimit të kontrollit. 
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Komponentët 
e kontrollit të 
brendshëm 

Kontrolli i 
Identifi kuar 

Faktorë Rreziku Hartimi i kontrollit

Mjedisi i Kontrollit

Vlerësimi i 
Rrezikut

Mos theksimi i 
integritetit dhe etikës

Mund të  punësohen 
punonjës të paaftë 

Drejtimi shpesh 
surprizohet 
nga ngjarje të 
parashikueshme

Kodi i sjelljes është 
nënshkruar nga 
punonjësit çdo vit 
dhe vihet në zbatim 
nëpërmjet masave 
disiplinore

Janë specifi kuar për 
secilin vend pune 
njohuritë dhe aftësitë 
që kërkohen

Rreziqet e biznesit 
janë identifi kuar dhe 
vlerësuar çdo vit si 
pjesë e planifi kimit të 
biznesit.

Kanë lexuar Kodin dhe 
ai thekson nevojën për 
integritet dhe etikë

Rishikohen specifi kimet 
e punës për vendet kyçe 
përfshirë kontabilitetin 
dhe ato duken të 
pranueshme

Plani dhe rreziqet  e 
biznesit të rishikuara 
identifi kohen, 
përditësohen dhe 
vlerësohen

Tabela 12.3-3

Pasi janë identifi kuar kontrollet, audituesi mund të përdorë gjykimin profesional për të 
konkluduar nëse hartimi i kontrollit është i mjaftueshëm për të adresuar faktorët e rrezikut.

Kur përgatit konkluzionin mbi mjedisit e kontrollit, audituesit i kërkohet nga ISA 315.14 
që të vlerësojë nëse:
• Drejtimi, nën mbikqyrjen e atyre që merren me qeverisjen, ka krijuar dhe mbajtur 

një kulturë ndershmërie dhe sjellje etike; dhe
• Pikat e forta në elementët e mjedisit të kontrollit bashkërisht ofrojnë një themel të 

përshtatshëm për komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm dhe nëse këta 
komponentë të tjerë nuk dëmtohen nga mungesat e mjedisit të kontrollit.

Ky formulim mund të përdoret nga audituesi si një konkluzion i përgjithshëm në të 
gjithë kontrollet në nivel entiteti. Një konkluzion i tillë do të ketë një ndikim të madh në 
vlerësimin e rrezikut nga audituesi në nivelin e pasqyrës fi nanciare. 

Shumë rreziqe – për –shumë kontrolle

Për rreziqe specifi ke dhe të transaksioneve, metoda më e zakonshme e përdorur për 
të vlerësuar hartimin është nëpërmjet përdorimit të çka shpeshherë quhet “Matrica e 
hartimit të kontrollit”. Këto matrica mundësojnë audituesin për të parë me një shikim të 
shpejtë:

• Marrëdhëniet shumë-për-shumë që ekzistojnë ndërmjet rreziqeve dhe kontrolleve;
• Ku kontrolli i brendshëm është i fortë;
• Ku kontrolli i brendshëm është i dobët; dhe
• Kontrollet kyçe që adresojnë shumë rreziqe/pohime dhe që mund të testohen për 

efektivitetin funksional.
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Një shembull i një matrice të thjeshtë të hartimit të kontrollit është ilustruar më poshtë.

Tabela 12.3-4

 Çelësi:

 P = Kontroll Parandalues

 Z = Kontrolli i zbulimit dhe korrigjimit

Shënim: Matrica më lart përmban informacionin e mëposhtëm:

• Faktorët e rrezikut që, nëse nuk janë zvogëluar, mund të çojnë në anomali 
materiale në pasqyrat fi nanciare. 

• Pohimet e adresuara nga faktorët e rrezikut; dhe

• Kur procedurat e kontrollit të brendshëm trajtojnë (kryqëzohen me) 
rrezikun në matricë, regjistrohen ose si parandaluese (P) të anomalive ose 
zbuluese (Z) dhe më pas korrigjuese të anomalive pasi të kenë ndodhur. 

Një matricë e tillë mund të zgjerohet për të përfshirë informacione të tjera, si:

• Frekuencën e operimit të kontrollit, p.sh. vazhdimisht, çdo javë, ose çdo muaj;

• Nëse kontrolli është manual apo i automatizuar, dhe

• Besueshmërinë e pritshme të kontrollit të brendshëm gjatë një periudhe kohe. 
Kjo mund të përfshinte, për shembull, vlerësimin e aftësisë (dhe pavarësinë nga 
funksionet e tjera) të personit që kryen kontrollin, nëse kontrolli kryhet në kohën e 
duhur dhe ndonjë histori të ndodhisë së gabimeve. 
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Procedurat e shumëfi shta të kontrollit 

Vini re se procedura e kontrollit në vetvete nuk ka gjasa të zvogëlojë një faktor 
rreziku kryesor. Shpesh, një kombinim i veprimeve të kontrollit, duke punuar së 
bashku me komponentë të tjerë të kontrollit të brendshëm (siç është mjedisi i 
kontrollit), do të ishte e mjaftueshme për të trajtuar faktorin e rrezikut.    

Filloni me rreziqet

Shmang tundimin për të renditur të gjithë kontrollet e njohur dhe pastaj për t’i 
shoqëruar me rreziqet. Rreziqet vijnë të parat, pastaj kontrollet që i kundërvihen 
rreziqeve. Është më efi kase të trajtohet çdo rrezik (ose objektiv kontrolli) me radhë 
dhe më pas të identifi kohet se çfarë kontrolli ekziston për të trajtuar atë rrezik. Kur 
të jenë identifi kuar kontrolle të mjaftueshëm për të trajtuar rrezikun, nuk ka më 
kuptim të shpenzohet më shumë kohë për të identifi kuar kontrolle shtesë. 

Shoqërimi i kontrolleve me rreziqet jo vetëm ndihmon në vlerësimin e hartimit të 
kontrollit, por gjithashtu identifi kon kontrollet kyçe (mbi pohimet e përkatëse) që 
potencialisht mund të testohen. Mund të ndihmojë gjithashtu audituesin të identifi kojë 
mangësitë e kontrollit që mund të kërkojë:

• Komunikime me drejtimin dhe me ata që janë ngarkuar me qeverisjen rreth 
mangësive të rëndësishme në kohën e duhur, në mënyrë që të merren veprime 
korrigjuese; dhe

• Zhvillimin e një përgjigje të përshtatshme auditimi.

Matrica e hartimit të kontrollit (shiko Figurën 12.3-4) mund të përdoret për të 
identifi kuar edhe pikat e forta të kontrollit edhe mangësitë e kontrollit. Ky proces 
përshkruhet më poshtë:

Tabela 12.3-5

Përshkrimi – Duke Përdorur Matricën e Hartimit të Kontrollit

Mangësitë e 
Kontrollit të 
Brendshëm

Identifi ko

Shiko poshtë secilës kolonë të rrezikut (në matricën e hartimit të 
kontrollit më lart) për të parë çfarë procedurash të kontrollit të 
brendshëm ekzistojnë për të zvogëluar rreziqet. Nëse ekzistojnë 
kontrolle të mjaftueshme, atëherë nuk ka mangësi në kontroll.

Kur ekzistojnë pak ose aspak procedura të kontrollit të 
brendshëm për të zvogëluar rrezikun, mund të ekzistojë një 
mangësi e rëndësishme e kontrollit të brendshëm. Referoju 
Rrezikut C në matricën më lart, ku duket që ekziston një mangësi 
e rëndësishme. Në këtë rast, audituesi do të:

• Pyesë rreth ndonjë procedure tjetër të kontrollit të 
brendshëm ose procedurat kompensuese të kontrollit të 
brendshëm që mund të ekzistojnë. Nëse asnjë nuk ekziston, 
një mangësi e rëndësishme mund të ekzistojë që duhet t’u 
komunikohet drejtuesve dhe atyre që janë ngarkuar me 
qeverisjen sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të 
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Përshkrimi

Përshkrimi – Duke Përdorur Matricën e Hartimit të Kontrollit

merren veprime korrigjuese; dhe

• Konsidero çfarë procedurash të mëtejshme të auditimit mund 
të jenë të nevojshme për t’ju përgjigjur rrezikut të identifi kuar.

Kontrollet kompensuese mund të jenë veprime që në mënyrë të 
tërthortë ndikojnë në faktorin e rrezikut. Për shembull, rreziku 
i dërgimit të mallrave por pa i faturuar mund të zbulohet nga 
përgjegjësi i shitjeve kur ai rishikon rezultatet e shitjeve çdo 
tremujor. Një kontroll i tillë qartazi nuk do të ishte i mjaftueshëm 
në vetvete për të zvogëluar rrezikun. 

Shikoni në rreshtat e matricës së projektit të kontrollit më lart 
për të identifi kuar procedurat e kontrollit të brendshëm që do të 
parandalonin ose zbulonin dhe korrigjonin anomalitë si rrjedhojë e 
një numri faktorësh rreziku. Vini re se Procedura e Kontrollit 3 në 
matricën shembull më lart trajton tre rreziqe dhe tre pohime. Ky 
është një shembull i një lloji kontrolli (shpesh i quajtur si kontroll 
kyç) që, nëse konsiderohet i besueshëm, mund të konsiderohet për 
të testuar efektivitetin operacional, veçanërisht kur testimi mund të 
përdoret për të zvogëluar testet e tjera më të detajuara. 

Identifi ko 
Rreziqet e 
Vetvetishme

Pikat e Forta 
të Kontrollit 
të Brendshëm

Veprimi

Identifi ko

Identifi ko rreziqet e përhapur (në nivel entiteti) dhe të veçanta 
(të transaksioneve) që kërkojnë kundërveprim përmes kontrollit 
të brendshëm për të parandaluar ose zbuluar dhe korrigjuar 
anomalitë materiale.

Pyet ortakun-drejtuesin ose personin përgjegjës se çfarë 
procedurash të kontrollit të brendshëm ekzistojnë në entitet 
për të zvogëluar secilin nga faktorët e rrezikut, një nga një. 
Dokumento kontrollet e identifi kuara me fjalët e personit që po 
intervistohet. 

Kur (bazuar në gjykimin profesional) kontrolle të mjaftueshme 
janë identifi kuar për të zvogëluar rrezikun, ndalo së pyeturi 
për më shumë kontrolle. Nuk ka nevojë të renditen të gjitha 
kontrollet e tjera që mund të ekzistojnë për të zvogëluar rrezikun, 
vetëm nëse ka kërkesë të veçantë për një qëllim tjetër.

12.4  Si të Identifi kosh Kontrollet e Brendshme Përkatëse
Kontrollet zakonisht identifi kohen nëpërmjet diskutimeve (intervistave) me personin(at) 
që janë përgjegjës për administrimin e rrezikut ose atë proces të veçantë. Në entitetet 
më të vogla, ky do të jetë shpesh ortaku-drejtues ose drejtuesi i lartë. Një qasje tipike 
për identifi kimin e kontrolleve do të ishte si më poshtë: 

Tabela 12.4-1

Pyet për 
Procedurat e 
Kontrollit të 
Brendshëm 
që Trajtojnë 
Rrezikun e 
Vetvetishëm  
(Trajto Çdo 
Faktor Rreziku, 
me Radhë)
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Përshkrimi

Dokumento 
Rezultatet

Veprimi

Kontrollet e identifi kuara mund të dokumentohen në disa mënyra. 
Ato mund të listohen nën secilin faktor rreziku që ato trajtojnë, 
ose të renditen në një matricë kontrolli dhe të lidhen me faktorët 
e ndryshëm të rrezikut që ato trajtojnë. 

E rëndësishme është të sigurohet që procedurat e kontrollit 
të identifi kuara të lidhen me faktorin e rrezikut që ato janë 
projektuar të zvogëlojnë. Kjo mundëson kryerjen e një vlerësimi 
nëse kontrollet e identifi kuara në të vërtetë e zvogëlojnë rrezikun. 
Nëse përdoret matrica e kontrollit:

• Regjistro procedurat e kontrollit të brendshëm të identifi kuara 
direkt në matricë dhe trego (ku ato ndeshen me rrezikun) nëse 
ato do të parandalonin ose zbulonin dhe korrigjonin anomalitë 
e mundshme për faktorët e rrezikut; dhe

• Konsidero nëse kontrolli do të ishte efektiv edhe në 
zvogëlimin e faktorëve të tjerë të rrezikut. Është shumë e 
mundur që disa procedura do të parandalojnë ose zbulojnë 
disa faktorë rreziku. 

Kur identifi kohet se kontrollet nuk trajtojnë ndonjë rrezik, 
audituesi njofton menjëherë drejtimin për mangësinë e kontrollit 
(ka gjasa të jetë i rëndësishëm) që duhet të trajtohet.      

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Shmang përdorimin e kontrolleve të përgjithshme

Shmang tundimin për të përdorur renditjen e përgjithshme të veprimtarive të 
kontrollit të brendshëm që është e përshtatshme për ato që quhen entitete 
“tipike”. Renditja e kontrolleve “standarde” ose “tipike” mund të marrë kohë për 
t’u lexuar dhe kuptuar dhe shpesh është shumë komplekse ose thjesht e pavend 
për entitetet e vogla. Në vend të kësaj, përdori ato si një burim reference, por 
vetëm kur është e nevojshme. Është shumë më mirë të dokumentohet natyra e 
secilit kontroll të identifi kuar duke përdorur përshkrimin e vetë klientit.

Kryerja e disa detyrave  

Vlerësimi i hartimit të kontrollit mund të kombinohet me dokumentimin e 
kontrollit (shiko Hapi 3 më poshtë) dhe me inspektimin/vëzhgimin e dokumentave 
për të mbështetur zbatimin e kontrollit (shiko Hapi 4 më poshtë). Për shembull, 
nëse ka një politikë të identifi kuar që asnjë hyrje në ditar që nuk është rutinë të 
mos bëhet pa autorizim, pyet për të parë politikën aktuale (vlerësim i hartimit 
të kontrollit) dhe disa regjistrime në ditar për evidencë të miratimit (zbatimi i 
kontrollit).

Administrimi i Rrezikut  

Shumë entitete caktojnë përgjegjësitë për administrimin e rrezikut sipas 
procesit (të tilla si shitjet ose blerjet) në vend të mënyrës sipas rrezikut. Si 
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rezultat, mund të ketë disa faktorë të rëndësishëm të rrezikut që bien në mes të 
departamenteve (si ai i shitjeve, ai i blerjeve dhe kontabilitetit) dhe ku  asnjëri nuk 
është drejtpërdrejtë përgjegjës. Nëse rreziqet nuk identifi kohen në veçanti dhe 
përgjegjësia nuk i caktohet dikujt, atëherë ka shpesh shumë persona që fajësojnë 
njëri-tjetrin kur diçka shkon keq. Personeli mund t’ia vërë fajin njëri tjetrit duke 
thënë se, “unë mendoja se ky rrezik administrohej nga Mary ose Jack, ose nga 
kontabiliteti, ose TI, ose departamenti i shitjeve,” etj.

Në Përfundim të Hartimit të Kontrollit

Hapi i fundit në vlerësimin e hartimit të kontrollit është nxjerrja e konkluzionit se 
kontrollet e identifi kuara në fakt i kundërvihen atij faktori të rrezikut. Kjo kërkon 
përdorimin e gjykimit profesional. Për secilin pohim përkatës ose faktor rreziku, merr në 
konsideratë nëse reagimi i drejtimit është i mjaftueshëm për të reduktuar rrezikun për 
anomali materiale në një nivel të ulët të pranueshëm. Nëse përdoret metoda e matricës 
së hartimit të kontrollit, rreshti i fundit i matricës mund të përdoret për të dokumentuar 
përfundimin për të thënë nëse kontrollet janë të mjaftueshme për të zvogëluar secilin 
faktor rreziku.

Një përmbledhje e vlerësimit të përgjithshëm të kontrollit (që trajton pesë elementet e 
kontrollit) është paraqitur në fi gurën e mëposhtme.  

Tabela 12.4-2

Proceset në 
nivel entiteti

Procesi i 
shitjeve

Procesi i 
blerjeve

Procesi i listë-
pagesave

Rreziqet kryesore të raportimit 
fi nanciar janë identifi kuar

Politikat e kontabilitetit janë zbatuar 
në mënyrë të qëndrueshme

Stafi  është i përgjegjshëm dhe i 
mirëinformuar

Ekzistojnë ndarje të qarta të 
autoritetit dhe përgjegjësisë

Aktivitetet e kontrollit janë 
projektuar dhe zbatuar në mënyrë të 
përshtatshme

Ekzistojnë kontrollet e anti-mashtrimit 
për të trajtuar rreziqet e mashtrimit

Sistemet e informacionit mundësojnë 
të dhëna të besueshme

Kontrollet janë të vëzhguara 

Çelësi:
Jeshile = rreziqet themelore janë zvogëluar në mënyrë të përshtatshme
E verdhë = mund të ekzistojnë disa probleme
E kuqe = potencialisht mangësi të rëndësishme
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Për entitetet më të vogla, ka një mënyrë akoma më të thjeshtë për vlerësimin e 
kontrolleve të transaksioneve. Së pari, identifi ko faktorët e rrezikut (shiko Hapi 1 
më lart) dhe pohimin(et) e ndikuar. Më pas, në vend të shoqërimit të kontrolleve 
të identifi kuar me secilin faktor rreziku individual,  identifi ko kontrollet që 
trajtojnë pohimet e ndikuara nga rreziku. 

Nëse asnjë kontroll nuk është identifi kuar për një pohim të veçantë, ka nevojë 
të përgatitet një përgjigje me procedurë auditimi thelbësore. Nëse kontrollet 
e identifi kuar pritet të operojnë besueshëm, përgjigja e auditimit mund të 
përfshijë një test të kontrolleve përkatëse kyçe. Për shembull, rreziku i shitjeve 
të paregjistruara trajton pohimin e plotësisë. Identifi kimi i kontrolleve përkatëse 
mund të kufi zohet tek ato që trajtojnë pohimin e plotësisë në përgjithësi, më 
tepër se sa një  rrezik të veçantë.

12.5 Hapi 3 – A janë në Veprim Kontrollet që Zvogëlojnë Faktorët e 
Rrezikut?

Vlerëso zbatimin e 
kontrollit

Vlerësimi i Rrezikut
Sigurohu që kontrollet e identifi kuara (përkatëse) 
aktualisht po operojnë ashtu si janë hartuar

Tabela 12.5-1

Vetëm marrja në pyetje e drejtuesve nuk mjafton për të vlerësuar se si janë hartuar 
procedurat e kontrollit të brendshëm apo për të përcaktuar nëse ato janë zbatuar apo jo. 
Kjo për arsye se njerëzit mund të besojnë me sinqeritet ose të shpresojnë që ekzistojnë 
disa kontrolle, kur në fakt ato nuk ekzistojnë. Një përshkrim i dokumentuar i kontrolleve 
(sado i mirë qoftë) që nuk ekzistojnë ose që nuk operojnë nuk ka vlerë për auditimin. 

Disa nga arsyet për vëzhgimin e kontrollit të brendshëm në veprim janë:

• Proceset e Ndryshimit

Proceset ndryshojnë me kohën, që vjen si rezultat i produkteve apo shërbimeve të 
rishikuara/të reja, efi kasitetit operacional, ndryshimeve në personel dhe zbatimit të 
programeve të reja të TI.

• Mendimi me Dëshirën e Mirë

Personeli i entitetit mund t’i shpjegojë audituesit se si sistemi duhet të operojë dhe 
jo se si operon aktualisht sistemi në praktikë; dhe

• Mungesa e Njohurive

Disa aspekte të sistemit mund të jenë vëzhguar me tepri për marrjen e njohurive 
për kontrollin e brendshëm. 
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Nëse ka ndonjë dyshim se disa kontrolle të identifi kuar në Hapin 2 më lart në 
fakt nuk janë zbatuar, mos vlerëso hartimin e kontrollit ose mos dokumento 
veprimtarinë e kontrolleve deri sa të kryhet puna përkatëse për të përcaktuar 
që ato ekzistojnë dhe operojnë. Ndryshe, mos shpenzo kohë për të vlerësuar 
kontrolle që nuk kanë gjasa të jenë të përshtatshëm për auditimin ose që nuk janë 
projektuar në mënyrë të përshtatshme.

Procedurat e vlerësimit të rrezikut që kërkohen për të marrë evidencë auditimi 
rreth zbatimit të kontrollit do të përfshinin ato që renditen më poshtë.

Tabela 12.5-2

Përshkrimi

• Duke pyetur personelin e entitetit;

• Vëzhgimi ose ribërja e kontrolleve të veçanta.

• Verifi kimi i dokumentave dhe raporteve; dhe

• Ndjekja e një ose dy transaksioneve në sistemin e 
informacionit përkatës të raportimit fi nanciar. Kjo shpesh 
quhet testet hap pas hapi. 

Vlerësimi i 
Zbatimit të 
Kontrollit

Shënim: Testi hap pas hapi nuk është një test i efektivitetit të veprimit të një kontrolli. 

Zbatimi i kontrolleve jep evidencë se kontrolli ka qënë në veprim në një kohë të caktuar. 
Ai nuk trajton efektivitetin e veprimit gjatë gjithë periudhës që auditohet. Evidenca e 
efektivitetit të operimit (nëse kjo është pjesë e përgatitur në strategjinë e auditimit) do 
të arriheshin nëpërmjet një testi të kontrolleve që mbledh evidencë rreth operimit të 
kontrollit gjatë një periudhe kohe, si p.sh. një vit.

Vetëm kur të jetë përcaktuar se kontrolli i brendshëm përkatës për auditimin është i 
hartuar dhe i zbatuar në mënyrën e duhur, ja vlen të merret në konsideratë:

• Cilat teste të efektivitetit të veprimit të kontrolleve (nëse ka) zvogëlojnë nevojën 
për testime të tjera thelbësore; dhe

• Cilat kontrolle kërkojnë testime sepse nuk ka mënyrë tjetër për të marrë evidencë 
të mjaftueshme dhe të përshtatshme auditimi.  

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Sigurohu që grupi i auditimit ka njohuri të mira për dallimin mes hartimit 
të kontrollit, zbatimit të kontrollit dhe testeve të kontrolleve. Këto janë të 
përmbledhura si më poshtë:

Hartimi i kontrollit

A janë hartuar kontrollet që do t’i kundërvihen rreziqeve të vetvetishme?



172

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Zbatimi i kontrollit

A janë kontrollet e hartuara aktualisht në veprim? Procedurat e zbatimit të 
kontrollit duhet të kryhen në çdo periudhë për të identifi kuar çdo ndryshim në 
sistem. 

Testet e kontrolleve

A veprojnë kontrollet në mënyrë efektive gjatë një periudhe kohë të caktuar? 
Nuk ka kërkesë për të testuar efektivitetin e veprimtarisë së kontrolleve përveç 
rasteve kur nuk ka rrugë alternative (si për shembull në sistemet shumë të 
automatizuara dhe pa dokumenta në letër) për të marrë evidencën e nevojshme 
të auditimit. Vendimi për të testuar efektivitetin e veprimtarisë së kontrolleve 
është çështje e gjykimit profesional.

Mos lër pa marrë parasysh lidhjen ndërmjet hartimit dhe zbatimit të 
kontrollit

Nëse ka dyshime se a janë zbatuar në të vërtetë disa nga kontrollet e identifi kuara 
në Hapin 2 më lart, mos vlerëso hartimin e kontrollit përderisa të kryhet puna 
e duhur për të përcaktuar nëse ato ekzistojnë dhe operojnë. Gjithashtu, nëse 
audituesi arrin në përfundimin se hartimi i kontrollit është i papërshtatshëm, 
nuk ka më kuptim të vazhdosh vlerësimin e zbatimit të kontrollit. Ka gjasa që 
ekzistojnë mangësi të rëndësishme.

Vlerëso zbatimin në çdo periudhë

Pas angazhimit fi llestar të auditimit, së pari vlerëso zbatimin e kontrollit për të 
përcaktuar çfarë ka ndryshuar. Përdor dokumentacionin e hartimit të kontrollit të 
marrë në periudhën e mëparshme si një pikënisje. Nëse identifi kohet një ndryshim 
në kontrollin e brendshëm, merr në konsideratë nëse kontrollet e rishikuara apo 
të reja vazhdojnë të kundërveprojnë ndaj faktorit të rrezikut, ose nëse tani ka 
rreziqe të reja që duhet të luftohen. 

12.6  Hapi 4 – A është Dokumentuar Veprimtaria e Kontrolleve 
Përkatëse?        

Tabela 12.6-1 

Dokumentimi i 
kontrolleve 
përkatëse

Dokumento veprimin e kontrolleve 
përkatëse
Jep kontekstin e veprimtarisë së kontrolleve nga 
fi llimi deri tek raportimi fi nanciar 

Qëllimi i këtij hapi është të japë disa informacione rreth veprimit të kontrolleve 
përkatëse të identifi kuara në Hapin 2 më lart. Shtrirja e kërkuar e dokumentimit 
përcaktohet me gjykim profesional. 

Dokumentacioni i mbledhur ndihmon audituesin për të:

• Kuptuar natyrën, veprimtarinë (nisjen, përpunimin, regjistrimin, etj.), dhe kontekstin 
(si për shembull kush e kryen kontrollin, ku është kryer kontrolli, sa shpesh dhe 
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dokumentacionin e mbledhur) e kontrolleve të identifi kuar; dhe

• Përcaktuar nëse kontrollet mund të jenë të besueshme dhe të operojnë në mënyrë 
efektive. Nëse është kështu, ato mund të testohen si pjesë e përgjigjes së auditimit 
për rreziqet e vlerësuara. Nëse është marrë një vendim për të testuar efektivitetin 
e veprimtarisë së  kontrolleve, ky dokumentacion ndihmon audituesin gjithashtu në 
hartimin e testit, të tillë si çfarë popullate të përdorë për të zgjedhur kampionin, cilat 
tipare të kontrollit të ekzaminohen, kush e kryen kontrollin dhe ku mund të gjendet 
dokumentacioni i nevojshëm.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Dokumentimi i kontrolleve nuk është i nevojshëm të jetë kompleks dhe 
gjithpërfshirës. Audituesit nuk i kërkohet që të dokumentojë një proces biznesi 
të tërë, apo të përshkruajë veprimtarinë e ndonjë kontrolli që nuk është përkatës 
për auditimin.

Disa nga çështjet për t’u marrë parasysh në dokumentimin e kontrolleve të brendshme 
përkatëse janë identifi kuar në fi gurën më poshtë.  

Dokumentimi i Kontrolleve të Brendshme Përkatëse

• Si janë nisur, autorizuar, regjistruar, përpunuar dhe raportuar transaksionet e 
rëndësishme;

• Rrjedhën e transaksioneve me detaje të mjaftueshme për të identifi kuar pikat 
në të cilat mund të ndodhin anomali materiale të shkaktuara nga gabimi ose 
mashtrimi; dhe

• Kontrollet e brendshme gjatë procesit të raportimit fi nanciar në fund të periudhës, 
përfshirë çmuarjet e rëndësishme kontabël dhe dhënien e informacionit. 

Tabela 12.6-2

Format më të zakonshme të përgatitjes së dokumentacionit nga drejtimi ose audituesi janë:

• Përshkrimet narrativ ose me memorandume;

• Bllok-skemat;

• Një kombinim bllok-skemash dhe përshkrimesh narrative; dhe    

• Pyetësorë dhe lista kontrolli.

Natyra dhe shtrirja e kërkuar e dokumentacionit është një çështje e gjykimit profesional. 
Faktorët për t’u marrë parasysh përfshijnë:

• Natyrën, përmasat dhe kompleksitetin e entitetit dhe kontrollit të tij të brendshëm,

• Disponueshmërinë e informacionit nga entiteti, dhe

• Metodologjinë e auditimit dhe teknologjinë e përdorur gjatë zhvillimit të auditimit.

Shtrirja e dokumentacionit mund gjithashtu të pasqyrojë përvojën dhe aftësitë e grupit 
të auditimit. Një auditim i ndërmarrë nga një grup me më pak përvojë mund të kërkojë 
një dokumentacion më të detajuar për t’i ndihmuar ata në njohjen e përshtatshme të 
entitetit se sa një grup i përbërë nga individë me më shumë përvojë. 
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12.7 Përditësimi i Dokumentacionit të Kontrollit në Periudhat 
Pasuese
Audituesi mund të përdorë dokumentacionin e përgatitur ose marrë në periudhat 
e mëparshme të auditimit kur planifi kon auditimin e periudhës pasuese. Kjo do të 
përfshinte dokumentacionin e mëposhtëm.

Tabela 12.7-1

Përshkrimi

• Bëj një kopje të fl etëve të punës të periudhave të mëparshme 
mbi kontrollet si pikënisje për përditësimin në vitin aktual. 
Nëse asgjë nuk ka ndryshuar, vlerëso zbatimin e kontrollit 
përpara hartimit. Nëse kontrolli është zbatuar dhe rreziku nuk 
ka ndryshuar, hartimi do të jetë i pranueshëm;

• Përditëso listën e rreziqeve që kërkojnë kundërveprim nga 
kontrolli;

• Identifi ko ndryshime në kontrollin e brendshëm në nivel 
entiteti dhe të transaksioneve. Kjo arrihet përmes procedurave 
që trajtojnë zbatimin e kontrollit;

• Kur identifi kohen ndryshime (rrezik ose kontrolle), përcakto 
nëse janë hartuar e zbatuar kontrolle të brendshme të reja;

• Përditëso lidhjen mes kontrolleve të brendshme me faktorët 
përkatës të rrezikut; dhe

• Përditëso konkluzionet për rrezikun e kontrollit.

Përditësimi 
i Dokumen-
tacionit të 
Kontrollit i 
Përgatitur në 
Periudhat e 
Mëparshme

Atje ku strategjia e auditimit ka mundësi të përfshijë besueshmërinë në veprimtarinë 
efektive të kontrolleve të caktuara (si përmes testeve të kontrolleve) dhe ndryshime 
në kontroll kanë ndodhur, ka nevojë të shkohet hap pas hapi për transaksionet që janë 
përpunuar përpara dhe pasi ka ndodhur ndryshimi. 

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Ndryshime në kontrollet e përhapur (në nivel entiteti)

Kur përditësohet dokumentacioni i kontrollit, merr parasysh me kujdes 
ndryshimet në kontrollet e përhapur (në nivel entiteti). Këto ndryshime mund 
të kenë një ndikim të rëndësishëm mbi efektivitetin e kontrolleve të tjera të 
veçanta (të transaksioneve) dhe mund të ndikojnë në përgjigjen e auditimit 
ndaj rreziqeve të vlerësuara. Për shembull, vendimi i drejtimit për të marrë një 
profesionist të kualifi kuar për të përgatitur pasqyrat fi nanciare mund të zvogëlojë 
ndjeshëm rrezikun e gabimeve në informacionin fi nanciar dhe të rrisë efektivitetin 
e kontrolleve të transaksioneve që mund të kenë qenë të nënvlerësuara më parë. 
Në të kundërt, dështimi nga ana e drejtimit në zëvendësimin e një drejtuesi të 
paaftë të TI ose mosangazhimi i burimeve të mjaftueshme për të trajtuar rreziqet 
e sigurisë së TI mund të dëmtojnë procedura të tjera të kontrollit të brendshëm 
në fuqi. Në secilin rast, këto ndryshime mund të sjellin ndryshime të rëndësishme 
në përgjigjen përkatëse të auditimit.
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12.8  Deklarimet me Shkrim rreth Kontrollit të Brendshëm 
Deklarimet me shkrim merren nga drejtimi i cili pranon përgjegjësinë për kontrollet e 
brendshme siç vetë drejtimi i ka përcaktuar të nevojshme për të mundësuar përgatitjen 
e pasqyrave fi nanciare që nuk kanë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo 
gabimit.  

  

12.9  Raste Studimore – Vlerësimi i Kontrollit të Brendshëm
Për detaje të rasteve studimore, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 – Hyrje në Rastet 
Studimore.

Ekstraktet e mëposhtme nga dokumentimi i kontrollit të brendshëm japin një shembull të 
informacionit që do të merret nga përdorimi i procesit katër-hapësh përshkruar më lart. 

Rasti Studimor A – Dephta Furniture, Inc.

Hapi 1 – Identifi kimi i Rrezikut

Hapi i parë dhe më i rëndësishmi në vlerësimin e kontrollit të brendshëm është 
identifi kimi se cilat rreziqe kanë nevojë të zvogëlohen nga kontrolli i brendshëm. Kjo do 
të përfshinte rreziqet e identifi kuara si rezultat i njohjes së entitetit, faktorët e tjerë të 
rrezikut të përhapur dhe faktorët e zakonshëm të rrezikut të transaksioneve të lidhur 
me proceset e biznesit si shitjet, blerjet dhe listë-pagesat etj.

Hapi 2 – Hartimi i Kontrollit

Hapi i dytë është të hetosh dhe të vlerësosh rreth kontrolleve që drejtimi ka zbatuar për 
të trajtuar rreziqet që janë identifi kuar në hapin 1 më lart. 

Kontrollet në Nivel Entiteti

Formati i strukturuar më poshtë trajton secilin nga katër hapat e përshkruar në këtë 
kapitull. Ai mund të përdoret për të dokumentuar sa më poshtë:

• faktorët e rrezikut për t’u trajtuar nga elementë të ndryshëm të kontrollit të 
brendshëm (Identifi kimi i Rrezikut – hapi 1 (më lart);

• çfarë kontrollesh (nëse ka) ekzistojnë për të zvogëluar rreziqet (Hartimi i Kontrollit 
– hapi 2 (më lart));

• evidenca e mbledhur që kontrollet e identifi kuar ekzistojnë në të vërtetë dhe po 
përdoren. (Zbatimi i kontrollit – hapi 3 (më poshtë)); dhe

• konteksti dhe veprimi i kontrolleve që janë identifi kuar dhe zbatuar (Dokumentimi i 
kontrollit – hapi 4 (më poshtë)).



176

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Mjedisi i Kontrollit
A Ekziston 
Kontrolli?

Përshkruaj Hetimet/ 
Vëzhgimet për t’u Siguruar 
që Kontrollet e Identifi kuar 
janë Zbatuar

Përshkruaj Natyrën 
e Dokumentacionit 
Mbështetës ose Veprimet 
e Drejtimit 

1. Rreziku: Nuk është e theksuar nevoja për integritet dhe vlera etike

Kontrolle të mundshme 
(zgjidh ato që përshtaten):

a) Drejtimi vazhdimisht 
tregon, përmes 
fjalëve dhe veprimeve, 
angazhim ndaj 
standardeve të larta të 
etikës.

b) Drejtuesit heqin ose 
zvogëlojnë stimujt ose 
tundimet që mund t’i 
shkaktojnë personelit 
të angazhohet 
në veprime të 
pandershme ose jo 
etike.  

c) Ekziston një kod 
sjellje ose një 
ekuivalent i tij që 
përcakton standardet 
e pritshme të etikës 
dhe sjelljes morale. 

d) Punonjësit kuptojnë 
qartazi se cilat sjellje 
janë të pranueshme 
dhe cilat jo dhe 
ata e dinë se çfarë 
duhet të bëjnë kur 
ndeshen me sjellje të 
papërshtatshme. 

e) Punonjësit janë 
ndëshkuar gjithmonë 
për sjellje të 
pahijshme. 

f) Të tjera (shpjego)

Po

Po

Po

Po

Po

Jo

Suraj dhe grupi drejtues 
vazhdimisht theksojnë 
nevojën për zbatimin e 
standardeve të sigurisë dhe 
etikës përmes komunikimit 
ditor me punonjësit. 

Suraj e pranoi 
rekomandimin tonë 
periudhën e shkuar për të 
përgatitur një kod sjelljeje 
që përshkruan sjelljet e 
pritshme nga stafi . 

Shih përgjigjen në b) më 
lart.

Për punonjësit janë 
marrë masa dispilinore 
më parë për sjellje të 
papërshtatshme. 

Suraj nuk do të tolerojë 
sjellje të paligjshme ose 
jo etike nga punonjësit, 
klientët dhe furnitorët. 

Intervistuar dy punonjës, 
Jon dhe Amad, të cilët 
konfi rmuan.

Punonjësve u është dhënë 
një kopje e kodit të sjelljes 
dhe kanë marrë pjesë në një 
mbledhje në 13 Maj, ku u 
janë shpjeguar udhëzimet.

Rishikimi i kodit të sjelljes.

Suraj i pushon nga puna 
menjëherë punonjësit nëse 
ata janë zënë duke vjedhur 
ose duke vepruar në mënyrë 
jo etike. Dy raste të tilla 
ndodhën vjet me punonjësit e 
përkohshëm. 

Vihet re se një punonjës i ri u 
pushua nga puna menjëherë 
pasi u kap duke vjedhur 
orendi të zyrës.
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Mjedisi i Kontrollit
A Ekziston 
Kontrolli?

Përshkruaj Hetimet/ 
Vëzhgimet për t’u Siguruar 
që Kontrollet e Identifi kuar 
janë Zbatuar

Përshkruaj Natyrën 
e Dokumentacionit 
Mbështetës ose Veprimet 
e Drejtimit 

2. Rreziku: Punonjës të papërgjegjshëm mund të merren ose mbahen në punë

Kontrolle të mundshme 
(zgjidh ato që përshtaten):
a) Personeli i shoqërisë 

ka aftësitë dhe 
kualifi kimin e 
nevojshëm për 
detyrat e caktuara.

b) Drejtimi saktëson 
kushtet e nevojshme 
të njohurive dhe 
aftësive të kërkuara 
për pozicionet e 
punonjësve. 

c) Përshkrimi i vendit të 
punës ekziston dhe 
përdoret në mënyrë 
efektive.

d) Drejtimi i ofron 
personelit të drejtën 
e hyrjes në programet 
kualifi kuese mbi temat 
e lidhura me punën e 
tyre.

e) Nivelet e personelit 
janë të përshtatshme 
për të kryer punët e 
kërkuara në mënyrë 
efektive. 

f) Koordinim të aftësive 
të punonjësve me 
përshkrimet e 
vendeve të punës, në 
fi llim dhe në vazhdim 
të punës. 

g) Personeli shpërblehet 
për performancë të 
mirë.

a) Të tjera (shpjego)

Po

Po

Jo

Jo

Po

Jo

Jo

Jo

I gjithë personeli është 
kualifi kuar për punën dhe 
mbikëqyren në mënyrën e 
përshtatshme.

Drejtuesit janë të aftë 
për prodhimin, shitjet dhe 
administrimin. Ravi dhe 
Parvin ofrojnë këshilla mbi 
biznesin, marketingun dhe 
çështjet ligjore. 

Nuk ka patur vende të 
lira pune gjatë vitit në 
ndonjë pozicion që mund të 
ndikojë raportimin fi nanciar.

Punonjësit inkurajohen kur 
bëjnë punë të mirë. Nuk ka 
strukturë bonusesh, përveç 
se për shitësit.

U intervistuan dy punonjës, 
Jon dhe Amad, të cilët:
- Qartazi kanë kuptuar 

rolet dhe përgjegjësitë e 
tyre në mungesë të një 
përshkrimi të punës të 
shkruar. 

- Kanë marrë udhëzimet 
kur ka ndryshime në 
makineri apo procese. 

- Kanë marrë lavdërime 
kur gjërat shkojnë më 
mirë sesa priten dhe u 
thuhet menjëherë nëse 
një punë nuk është bërë 
mirë.

Verifi kime të personelit 
administrues (Mirelli dhe 
Cliff) treguan se niveli i stafi t 
është ruajtur i qëndrueshëm 
gjatë periudhës. 
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Mjedisi i Kontrollit
A Ekziston 
Kontrolli?

Përshkruaj Hetimet/ 
Vëzhgimet për t’u Siguruar 
që Kontrollet e Identifi kuar 
janë Zbatuar

Përshkruaj Natyrën 
e Dokumentacionit 
Mbështetës ose Veprimet 
e Drejtimit 

3. Rreziku: Drejtimi ka qëndrim të dobët ndaj kontrollit të brendshëm dhe/ose 
trajtimit të rreziqeve të biznesit 

Kontrolle të mundshme 
(zgjidh ato që përshtaten):
Drejtimi shfaq qëndrime 
dhe veprime pozitive ndaj:
a) Vendosjes dhe 

mbajtjes së kontrollit 
të brendshëm të 
fortë mbi raportimin 
fi nanciar. (përfshirë 
shkeljet e drejtimit 
dhe mashtrime të 
tjera):

- Zgjedhja/zbatimi 
i përshtatshëm i 
politikave kontabël,

- Kontrollet 
informatike-të 
përpunimit,

- Trajtimi i personelit të 
kontabilitetit.

b) Drejtimi thekson 
sjelljen e 
përshtatshme ndaj 
personelit operativ.

c) Drejtimi ka vendosur 
procedura për të 
parandaluar hyrjen 
e paautorizuar 
apo shkatërrimin 
e aktiveve, 
dokumentave dhe 
regjistrimeve. 

d) Drejtuesi analizon 
rreziqet e biznesit dhe 
merr masat e duhura.

Po

Po

Po

Disa

Drejtimi është shumë 
i gatshëm të pranojë 
rekomandimet të cilat nuk 
janë të kushtueshme ose të 
vështira për t’u zbatuar dhe 
ka një qëndrim të mirë ndaj 
kontrollit të brendshëm.

Shiko komentet më lart 
mbi qëndrimin dhe kodin e 
sjelljes.

Megjithëse administrimi i 
rrezikut është jo formal, 
rreziqet e biznesit 
diskutohen në mbledhjet e 
drejtimit dhe pasqyrohen në 
planin e biznesit.

U rishikua plani i biznesit, i 
cili përfshinte:
- Shitjet dhe parashikimin e 
fl ukseve të parasë.

- Shpenzime kapitale të pa 
parashikuara.

- Diskutimin se si rënia 
në ekonomi mund të 
ndikojë biznesin e tyre 
përsa i përket shitjeve dhe 
mundësinë që një furnitor 
të falimentojë. 

Rekomandimet në Letrën 
tonë për Drejtimin janë 
pranuar gjithmonë nëse kanë 
qënë të realizueshme.  

Bazuar në intervistat tona 
me punonjësit (shiko Hapi 
2), punonjësit e kuptojnë se 
çfarë u kërkohet dhe cilat 
rregulla duhet të ndiqen.

Gjatë intervistës tonë me 
Jawad, ai na tregoi se Suraj 
ishte i hapur ndaj çështjeve 
për t’u diskutuar dhe ai 
nuk ndjente presion për 
manipulimin e pasqyrave 
fi nanciare. Me fjalët e Suraj, 
“Numrat janë ato që janë, 
nëse janë të mirë apo të 
këqinj këtë muaj”.  
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Çelësi: Pohimet Elementët e Kontrollit 
 të Brendshëm (KB)
PL = Plotësia MK= Mjedisi i Kontrollit
E = Ekzistenca AK = Aktivitetet e Kontrollit 
S = Saktësia IK = Informimi dhe Komunikimi
V = Vlerësim i VË = Vëzhgimi
 
 Llojet e kontrollit
 N = Ndalues
 Z = Zbulues dhe korrigjues 

Faktorët e rrezikut: Çfarë mund të shkojë keq

Pohimet të trajtuara 
nga faktori i rrezikut

Karla përgatit mandatet e arkëtimet, 
por Jawad bën arkëtimin e parave për të 
siguruar që funksionet janë të ndara.

Kur hapet posta, çeqet janë të vulosura 
“vetëm për depozitim” me numrin e 
llogarisë së Dephta-s. Banka është e 
udhëzuar të mos i thyejë çeqet.  

Çeqet e marra janë të renditura, të 
mbledhura dhe të rishikuara përpara 
depozitimit.

Llogaritë mbi 90 ditë hetohen nga 
Suraj dhe Jawad dhe veprimet e marra 
dokumentohen. 

Procedurat e ndarjes së periudhave 
ekzistojnë për t’u siguruar që faturat janë 
regjistruar në periudhën e duhur. 

Një renditje e kërkesave për t’u arkëtuar 
me vonesë përgatitet rregullisht dhe u 
shpërndahet çdo muaj Suraj-it dhe Jawad.

Rishikim i rregullt i debitorëve të vjetër 
dhe ndjekje e llogarive të prapambetura 
nga Suraj. Llogaritë që janë duke u shlyer 
shënohen “çeqe në udhëtim”.

A e zvogëlojnë faktorin e rrezikut 
procedurat e kontrollit? 

Çelësi: Y = Rrezik i zvogëluar S = 
Disa zvogëlime Jo= Ekzistojnë dobësi 
materiale

Dobësi të identifi kuara 

Duke qënë se rakordimet nuk u 
dërgohen klientëve, një dobësi kontrolli 
ekziston që një llogari klienti mund të 
kreditohet gabimisht.  

Duke qënë se shumica e ekspozitave 
janë për shitje me para në dorë dhe 
faturat jepen kur kërkohen, ekziston një 
rrezik që jo të gjitha shitjet me para në 
dorë të regjistrohen.  

(PL)S

(PL)S

(PL)S

(PL)S

(PL)S

IK

VË

N

N

N

N

Z

Z

N

Jo Jo
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Procesi i Biznesit ose Kontrollet e Transaksioneve

Matrica e hartimit të kontrollit më lart trajton dy nga katër hapat. Ajo shoqëron rreziqet 
e transaksioneve me kontrollet e identifi kuar dhe mund të përdoret gjithashtu për të 
kryqëzuar referencat e punës për vënien në zbatim.

Hapi 3 – Zbatimi i kontrollit

Hapi i tretë është për të përcaktuar nëse kontrollet ekzistojnë dhe po përdoren nga 
entiteti.

Ekstrakt nga procedurat e zbatimit të kontrollit për të ardhurat/kërkesat për t’u arkëtuar

Kryej verifi kime me personelin që përpunon transaksionet.

Personat e intervistuar:

Karla    Datë: 16 Shkurt 20X3

Dameer   Datë: 17 Shkurt 20X3

Maria Ho  Datë: 17 Shkurt 20X3

Përshkruaj procedurat e kryera në lidhje me 
transaksionin. Trajto fi llimin, autorizimin, 
regjistrimin në dokumentat kontabël dhe 
raportimin në pasqyrat fi nanciare. 

Përshkruaj procesin për ndonjë transferim 
informacioni nga një person (përgjegjësi i procesit) 
tek tjetri. 

Vini re frekuencën dhe kohën e kryerjes së 
procedurave të kontrollit të brendshëm.

Identifi ko ndonjë kontroll të përgjithshëm të TI 
të kërkuar për të ruajtur dosjet e të dhënave të 
transaksioneve dhe të sigurohet funksionimi i 
duhur i zbatimit të kontrolleve të brendshme.  

Dokumento procedurat e kryera për të mbuluar 
sëmundjet dhe pushimet e personelit. Nëse 
pushimet nuk janë marrë në 12 muajt e fundit, 
dokumento përse. 

Pyet rreth shtrirjes dhe natyrës së gabimeve të 
gjetura në periudhën e mëparshme. 

Pyet nëse ndonjë personi i është kërkuar të 
shmang procedurat e dokumentuara.

Sistemi punon ashtu siç përshkruhet në 
dokumentacionin e sistemeve. Shih FP 530 për 
kopje të dokumentave që vërtetojnë kontrollet e 
brendshme në veprim. Megjithatë, ne vumë re se 
Maria Ho është një punonjëse e re dhe tani di 
pak për sistemin. 

Ka një dorëzim nga shitjet tek kontabiliteti. 
Bazuar në testin hap-pas-hapi të kryer, 
transferimi ka funksionuar mirë.

Shënuar në matricën e hartimit të kontrollit.

Kontrollet e përgjithshme të TI janë minimale për 
shkak të përmasës së vogël të entitetit.

Ka patur një vend të lirë pune për nënpunës 
shitjesh për katër muaj përpara periudhës që u 
punësua Maria. Kjo do të thotë më pak ndarje 
detyrash gjatë asaj kohe.

Shumica e gabimeve ishin për shkak të gabimeve 
në vënien e çmimeve, i cili është një proces që 
kryhet manualisht në këtë moment.

Një kërkesë e bërë nga përgjegjësi i shitjeve për 
të ulur ndjeshëm çmimin e një kompleti dhome 
gjumi për një mik ishte refuzuar. 
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Hapi 4 – Dokumentacioni i kontrollit

Ekstrakt nga Dokumentimi i Procesit të Biznesit duke përdorur metodën narrative - Dephta 
Furniture, Inc.

Procesi i Biznesit – Sistemi i të ardhurave / Llogarive të arkëtushme / Arkëtimeve

Rreziqet kryesore që duhet të adresohen dhe procedurat përkatëse të kontrollit

1.  Mallrat janë transportuar / shërbimet janë kryer por nuk janë faturuar
 Kur urdhëri i shitjeve është fi rmosur nga klienti për miratim, urdhëri regjistrohet në 

sistemin e kontabilitetit, i cili automatikisht i cakton atij një numër vijues. Në kohën 
kur urdhëri bëhet gati për dërgim, përgatitet një dokument i ngarkesës, i cili futet 
në sistem dhe krahasohet me urdhërin. Pas kësaj Karla, përmes sistemit kontabël 
përgatit një faturë, të cilës automatikisht i caktohet një numër vijues. Është vendosur 
një rregull i rreptë, sipas të cilit, asnjë ngarkesë nuk mund të niset pa u futur në 
sistem numri i dokumentit të ngarkesës. Sistemi më tej, mund të ndjekë se cilët 
urdhëra janë plotësuar dhe cilët ende janë në pritje sipas datave të ngarkesave.

2. Të ardhura të pasakta / të paregjistruara në llogari (p.sh., shitjet me para në 
dorë)

 Urdhërat e shitjes përgatiten për çdo porosi të marrë dhe që është futur në 
sistemin e kontabilitetit, i cili i cakton urdhërit automatikisht një numër vijues. 
Përjashtim bëjnë vetëm shitjet e mobiljeve që bëhen direkt nga dyqani apo shitjet e 
sendeve të tjera të vogla me para në dorë.

3. Nuk janë identifi kuar transaksione me palët e lidhura
 Për momentin nuk ka asnjë kontroll.

4. Nuk ndiqen politikat e njohjes së të ardhurave
 Të ardhurat regjistrohen kur dorëzohet fatura. Të gjithë urdhërat mbi 500 € ose kur 

çmimi i shitjes është nën çmimin minimal, duhet të shqyrtohen dhe miratohen nga 
Arjani.

5.  Shitje fi ktive / shitjet me kredi të regjistruara në llogari 
 Të gjithë urdhërat mbi 500 € ose kur çmimi i shitjes është nën çmimin minimal, 

duhet të shqyrtohen dhe miratohen nga Arjani.

6. Mallrat janë transportuar / shërbimet janë dhënë me një rrezik të borxhit të 
keq

 Arjani nuk kontrollon kreditë për klientët, përveç nëse ai nuk i njeh ata ose kur 
urdhëri është i madh. Kur akordon kreditim, ai mbështetet kryesisht në përvojën e 
tij të mëparshme me klientin.

7. Shitjet / shërbimet janë regjistruar në periudhën e gabuar kontabël
 Karla përgatit në fund të muajit një raport të të ardhurave dhe arkëtimeve për 

muajin. Ky raport rishikohet nga Suraj. 
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8. Arkëtimet janë pjesore ose nuk janë depozituar / regjistruar (mashtrim apo gabim)
 Çeqet e marrë janë të shënuar, është bërë totali i tyre dhe janë rishikuar para 

se të depozitohen. Karla përgatit mandatet ditore të depozitave, por Jawad bën 
depozitimet në para për të siguruar që funksionet janë të ndara.

9. Arkëtimet kreditohen në llogarinë e gabuar (mashtrim apo gabim)
 Kjo mund të vihet re gjatë rishikimit të shitjeve mujore dhe llogarive të arkëtueshme.

10. Arkëtimet janë regjistruar në periudhën e gabuar kontabël
 Karla kontrollon nëse është bërë ndarja e duhur e periudhës çdo muaj, për të 

siguruar që arkëtimet janë regjistruar në periudhën e duhur.

11. Për tepricat e dyshimta ose të pambledhshme nuk është regjistruar asnjë shumë
 Janë ndjekur për qëllime të pagesës llogaritë mbi 60 ditë, por asnjë shumë (provizion) 

nuk është caktuar për llogari të dyshimta të ndryshme nga ato në fund të vitit.

12. Kërkesat e arkëtueshme të vonuara nuk janë ndjekur rregullisht
 Jawad përgatit një listim të llogarive të arkëtueshme të vjetra, të cilën ja jep për 

ta rishikuar Suraj. Llogaritë mbi 60 ditë janë ndjekur çdo muaj dhe në listë bëhen 
komente se kur klienti ka rënë dakord të paguajë shumën. Për klientët që janë mbi 90 
ditë vonesë në pagesë dhe nuk kanë bërë marrëveshje alternative të pagesës, shitjet e 
ardhshme bëhen mbi bazën e pagesës me para në dorë me dorëzimin e mallit.

Shih memon e veçantë 545-6 (e pa përfshirë) mbi kontrollet për shitjet në internet.
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Rasti Studimor B - Kumar & Co.

Hapi 1 - Identifi kimi i rrezikut

Hapi i parë dhe më i rëndësishëm në vlerësimin e kontrollit të brendshëm është 
identifi kimi i rreziqeve që duhet të zbuten nga kontrolli i brendshëm. Kjo do të përfshijë 
rreziqet që janë identifi kuar si rezultat i njohjes së entitetit, faktorët e tjerë të rrezikut të 
përhapur dhe faktorët e rrezikut të transaksioneve të zakonshme që lidhen me procese 
të tilla të biznesit si shit-blerjet dhe listëpagesat, etj.

Hapi 2 – Hartimi i Kontrollit

Hapi i dytë konsiston në kryerjen e kërkimeve dhe vlerësimin e kontrolleve që zbaton 
drejtimi për adresimin e rreziqeve që janë identifi kuar në hapin 1 më sipër.

Kontrollet e Përhapura (në nivel Entiteti) dhe Kontrollet e përgjithshme të TI-së

Formati më poshtë trajton secilin nga 4 hapat e përshkruar në këtë kapitull. Ai mund të 
përdoret për të dokumentuar si vijon:

• Faktorët e rrezikut që duhen adresuar nga elemente të ndryshme të kontrollit të 
brendshëm (Identifi kimi i rrezikut - hapi 1 (më sipër) ); 

• Çfarë (nëse ka ndonjë) kontrollesh janë vënë në funksionim për të zbutur rreziqet 
(Hartimi i Kontrollit - hapi 2 (më sipër) ); 

• Evidencën e siguruar se kontrollet e identifi kuara në fakt ekzistojnë dhe përdoren. 
(Zbatimi i kontrollit – hapi 3 (më poshtë) ); dhe

• Konteksti dhe funksionimi i kontrolleve që janë identifi kuar dhe zbatuar 
(Dokumentimi i kontrollit - Hapi 4 (më poshtë) ). 

Kontrollet në nivel entiteti

Raj vazhdimisht komunikon nevojën 
për integritet dhe marrëdhënie etike në 
komunikimet e përditëshme me punonjësit dhe 
me veprimet e tij. 

Ai ka një qëndrim të mirë ndaj kontrollit të 
brendshëm – ka zbatuar rekomandimet 
e mëparshme të auditimit që ishin të 
realizueshme. 

Nuk ka strukturë formale të qeverisjes, por 
Raj takohet rregullisht me Suraj dhe Jawad 
(Dephta)

Mjedisi i Kontrollit: 
• Nuk vendoset theksi tek rëndësia / 

nevoja për Integritetin dhe vlerat etike. 
• Punonjësit nuk janë të angazhuar për të 

realizuar punën me kompetencë. 
• Nuk ka mbikëqyrje efektive të drejtimit 

nga organet e ngarkuara me qeverisjen. 
• Drejtimi ka një qëndrim të dobët ndaj 

kontrollit të brendshëm dhe / ose 
menaxhimit të rreziqeve të biznesit. 

• Një strukturë organizative e 
papërshtatshme/jo efi kase për 
planifi kimin, kontrollin, dhe arritjen e 
objektivave. 

• Nuk ka politika / procedura për 
të siguruar menaxhimin efektiv të 
burimeve njerëzore.

Rreziqet që duhen mbajtur parasysh Kontrollet përkatëse
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Kontrollet në nivel entiteti

Po

Intervistimi i Rubyt, e cila konfi rmoi angazhimin 
e Rajit për trajtimin e furnitorëve dhe klientëve 
në mënyrë etike dhe të drejtë. 
Rishikimi i proces-verbalit të mbledhjes së fundit 
e cila u përgatit nga Jawad.

Planet e biznesit përgatiten çdo vit. Raji 
monitoron çdo muaj fl ukset e parasë dhe 
tendencat e shitjeve.

Po

Rishikohet një kopje e planit të biznesit, i cili ka 
vënë në dukje mundësinë për kursim dhe në 
këtë mënyrë, ka ndikim tek shitjet.
Rishikohet një skedar që përmban fl ukset e 
parasë mujore që i janë dhënë Raj-it. Evidento 
rishikimet e Rajit me komente mbi dokumentet 
dhe ndryshimet që kërkohen.

Raji takohet me Suraj dhe Jawad (Dephta) për 
të rishikuar pasqyrat fi nanciare dhe planet e 
biznesit. 

Raji rishikon pasqyrat fi nanciare, megjithatë 
ai rishikon vetëm regjistrimet në ditar kur ai 
ka kohë. (Rreziku rritet për shkak se nuk ka 
ndarje të detyrave, ç’ka i jep mundësi Rubyt që 
të bëjë regjistrime pa u vënë re.)

Jo. Dobësitë e kontrolleve përfshijnë anashkalimin 
e tyre prej drejtimit dhe mungesën e ndarjes së 
detyrave në një entitet kaq të vogël.

A i zvogëlojnë kontrollet faktorët e 
rrezikut?

Përshkruaj Kërkesat / Vëzhgimet që 
garantojnë se kontrollet janë zbatuar.

Vlerësimi i rrezikut:
• Drejtimi shpesh surprizohet me ngjarjet 

që nuk kanë qënë identifi kuar/vlerësuar 
më parë ose vazhdimisht reagon ndaj 
ngjarjeve në vend që të planifi kojë për 
të ardhmen.

A i zvogëlojnë kontrollet faktorët e 
rrezikut?

Përshkruaj kërkesat për informacion/
vëzhgimet që shërbejnë për të garantuar se  
kontrollet e identifi kura zbatohen.

Rreziqet e raportimit fi nanciar: 
• Ngjarjet dhe kushtet (që ndryshojnë 

nga transaksionet), të cilat janë të 
rëndësishme për pasqyrat fi nanciare, 
mund të mos jenë kapur apo regjistruar; 

• Mbikëqyrja / kontrolli i dobët mbi 
raportimin fi nanciar, hyrjet në ditar, dhe 
përgatitja e çmuarjeve / informacioneve 
shpjeguese të rëndësishme, mund 
të rezultojë në anomali materiale në 
pasqyrat fi nanciare, dhe 

• Çështjet e rëndësishme që lidhen me 
raportimin fi nanciar, mund të mos jenë 
komunikuar për bordin e drejtorëve 
ose palët e jashtme të tilla si bankierët 
apo rregullatorët.

A i zvogëlojnë kontrollet faktorët e 
rrezikut?

Rreziqet që duhen mbajtur parasysh Kontrollet përkatëse
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Kontrollet në nivel entiteti

Rreziqet që duhen mbajtur parasysh Kontrollet përkatëse

Rishikohet një dosje që përmban fi nancat 
mujore që i janë dhënë Rajit. Megjithatë, nuk 
ka evidencë që Raji të ketë rishikuar pasqyrat.

Raji i mban paratë dhe vlerat të mbyllura me 
çelës.
Raji është i përfshirë në çdo hap të 
operacioneve, përfshirë prodhimin, kështu që 
mbikëqyrja  e operacioneve minimizon rrezikun 
e mashtrimit.

Jo. Paratë mbahen në vend të sigurtë, por Raji 
ka munguar shumë këtë vit, ç’ka ka zvogëluar 
shtrirjen e mbikëqyrjes. Veç kësaj, dihet që 
kontabilisti ka probleme fi nanciare personale.

Inspektohen vendet ku janë mbajtur paratë dhe 
verifi kohet që vetem Raji e ka çelësin.

Nuk ka politika dhe procedura për TI-në.

Shpenzimet për TI-në dhe blerjet kapitale 
janë pjesë e buxheteve vjetore (nëse janë 
parashikuar).

Raji garanton se programi është i aktualizuar 
dhe se Ruby ruan te dhënat me back up 
(kopje).

Po. Për shkak të madhësisë së vogël të 
operacioneve.

Rishikohen buxhetet vjetore me një linjë të 
shpenzimit të TI-së. Asnje blerje kapitale nuk u 
planifi kua për periudhën.

Përshkruaj kërkimet për informacion / 
vëzhgimet për të garantuar se zbatohen 
kontrollet e identifi kuar.

Parandalimi i Mashtrimit: 
• Drejtimi nuk ka konsideruar apo 

vlerësuar rreziqet e mashtrimit 
që mund të ndodhin (përfshirë 
anashkalimet e drejtimit).

A i zvogëlojnë kontrollet faktorët e 
rrezikut?

Përshkruaj kërkimet për informacion / 
vëzhgimet për të garantuar që zbatohen 
kontrollet e identifi kuara.

Rreziqet që duhet të merren në 
konsideratë: 
• Nuk ka politika / procedura që të 

garantojnë menaxhimin efektiv të TI-së 
ose mbikëqyrjen e stafi t të TI-së; 

• Nuk ekziston një lidhje midis 
objektivave të biznesit, rreziqeve dhe 
planeve të TI-së; 

• Mbështetja është vendosur në sistemet 
/ programet që përpunojnë të dhëna në 
mënyrë të pasaktë ose përpunojnë të 
dhëna të pasakta, dhe 

• Ka akses të paautorizuar në të dhëna. 
Ekziston mundësia e shkatërrimit të të 
dhënave, ndryshimit të papërshtatshëm, 
e transaksioneve të paautorizuara ose 
që nuk ekzistojnë, apo regjistrimi i 
pasaktë i transaksioneve.

A i zvogëlojnë kontrollet faktorët e 
rrezikut?

Përshkruaj kërkimet për informacion/
vëzhgimet për të garantuar që zbatohen 
kontrollet e identifi kuara.
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Procesi i Biznesit apo Kontrollet e Transaksioneve

Kjo formë (të ardhurat, të arkëtueshmet, arkëtimet) adreson dy nga katër hapat e 
procesit. Ajo lidh/rakordon rreziqet e transaksioneve sipas pohimeve me procedurat 
përkatëse të kontrollit të brendshëm (PPKB). Gjithashtu, ajo mund të përdoret për të 
bërë një referencë të kryqëzuar të punës mbi zbatimin e kontrolleve.

Entiteti: Kumar & Co.  Për periudhën që mbyllet më datën 31 Dhjetor, 20XX

Hapi 1 – Pershkruaj 
Rreziqet e 
transaksioneve

Pohimet e 
ndikuara

Hapi 2 – Përshkruaj Procedurat 
përkatëse të kontrollit (kur 
ka shumë kontrolle merr në 
konsideratë përdorimin e matricës 
në hartimin e kontrollit)

Vlerëso kontrollin

Formën Zbatimin

Rreziku 
i Mbetur 
(L,M,U)

1

2

3

4

5

Mallrat e livruara / 
Shërbimet e kryera nuk 
janë faturuar.

Të ardhurat janë 
pjesërisht ose të pa 
regjistruara (psh. shitjet 
me para në dorë).

Nuk ndiqen politikat 
e njohjes së të 
ardhurave.

Të ardhurat / arkëtimet 
janë regjistruar në 
periudhën e gabuar 
kontabël.

P

PS 

PE

PES

P

Ok

Ok

Ok

Pjesor

Pjesor

545-2

545-2

545-2

545-2

545-2

U

U

U

M

M

Logo e livrimit rakordohet çdo javë 
me logon e shitjeve për t’u siguruar që 
livrimet faturohen.

Çdo muaj kontabilisti rakordon faturat 
e shitjeve te lëshuara me të ardhurat e 
regjistruara në regjistrat kontabël.

Raji rishikon shitjet mujore, llogaritë e 
arkëtueshme dhe regjistrimet në ditar 
të arkëtimeve të parasë. (Shënim: Ka 
pak klientë. Shumica e shitjeve i bëhen 
Cambridge-it.)

Të ardhurat regjistrohen kur mallrat 
livrohen dhe faturohen. Megjithatë, nuk 
ka ndonjë kontroll real për ndarjen e 
periudhave.

Rishikimi i shitjeve çdo muaj nga Ruby 
dhe Raji.

6

7

8

Arkëtimet janë 
pjesërisht ose të 
padepozituara apo 
regjistruara.

Nuk është llogaritur 
provizion për teprica 
të dyshimta ose të 
pambledhshme.

Nuk janë identifi kuar 
transaksionet me palët 
e lidhura.

Të ardhurat e padepozituara do të kishin 
qënë vënë re nga Raj në rishikimin që ai 
ju ka bërë llogarive të arkëtueshme

Është bërë vetëm në fund të vitit.

Shitjet tek Dephta janë regjistruar në 
një llogari të veçantë dhe çdo muaj 
janë rishikuar nga Raji. Por, nuk janë 
identifi kuar palët e tjera të lidhura. 

PS

V

PESV

Jo

Jo

Pjesor

M

L

M

Jo 

Jo

545-2
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Përdorni gjykimin profesional (bazuar në një rishikim të informacionit të mësipërm) për 
të vlerësuar rreziqet e anomalisë materiale (RAM) sipas pohimeve.

Shënim: RAM në nivel pohimi do të bazohet në “pohimin e ndikuar” nga rreziqet e   
               transaksioneve (më lartë) dhe shkalla e “rrezikut të mbetur” që mbetet pas zbutjes.

Pohimi RAM

Përshkruaj procedurat e auditimit (siç janë testet 
e detajeve ose testet e kontrollit) që i përgjigjen 
rreziqeve të vlerësuara

Referenca 
e fl etëve të 
punës F/P

Plotësia

Ekzistenca

Saktësia

Vlerësimi

Ulët

Ulët

Moderuar

Moderuar

705- C.100

705- C.100

705- C.100

705- C.100

Shiko programin e auditimit të shitjeve dhe llogarive të 
arkëtueshme.

Shiko programin e auditimit të shitjeve dhe llogarive të 
arkëtueshme.

Kryej punë shtesë lidhur me ndarjen e periudhave dhe 
njohjen e të ardhurave. Detajet janë dhënë në planet e 
auditimit për shitjet dhe llogaritë e arkëtueshme.

Rishiko me kujdes provizionet për llogaritë e dyshimta 
sikurse janë përshkruar në C.100.
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Hapi 3 - Zbatimi i kontrollit

Zbatimi i kontrollit të transaksioneve

Tekst i nxjerrë nga procedurat e zbatimit të kontrolleve mbi të ardhurat / llogaritë e 
arkëtueshme.

Personat e intervistuar:

Ruby  Data  22 Shkurt 20X3

Raj   Data  22 Shkurt 20X3

Sistemi funksionon siç është përshkruar në 
dokumentimin e sistemeve. Shko F/P545 për 
kopje të dokumenteve që demonstrojnë se 
kontrollet e brendshme  funksionojnë.

Ka një dorëzim nga shitjet në kontabilitet. 
Bazuar në testin hap pas hapi, transferimi 
funksionon në rregull.

Kontrollet e përgjithshme të TI-së janë minimale 
për shkak të madhësisë së vogël të entitetit.

Si një i punësuar me kohë të pjesëshme, Rubi 
merret me të gjitha regjistrimet kontabël 
kurdoherë që ajo vjen në zyrë. Për shkak të 
një numri të vogël transaksionesh, kjo është 
konsideruar e mjaftueshme.

Shumica e gabimeve ishin rezultat i gabimeve në 
sasinë e elementeve të porositur dhe të livruar. 
Rakordimi i urdhrave me shitjet është detyrë 
e kontrollit të Rajit që shërben për të kapur 
gabimet dhe sipas testit hap pas hapi, duket se 
funksionon në mënyrë efektive.

Asgjë nuk është vërejtur.

Përshkruaj procedurat e kryera në lidhje me 
transaksionin. Adreso inicimin, autorizimin, 
regjistrimin në regjistrat kontabël dhe 
raportimin në pasqyrat fi nanciare.

Përshkruaj procesin që përdoret për ndonjë 
transferim të informacionit nga një person 
(pronari i procesit) tek tjetri.

Identifi ko ndonjë nga kontrollet e 
përgjithshme të TI-së që përdoret 
për të mbrojtur dosjet e të dhënave 
të transaksioneve dhe për të siguruar 
funksionimin e duhur të aplikimit të 
kontrolleve të brendshme.

Dokumento procedurat që përdoren për të 
mbuluar sëmundshmërinë dhe pushimet e 
personelit. Nëse pushimet nuk janë marrë 
gjatë 12 muajve të fundit, dokumento arsyet 
pse.

Pyet rreth shtrirjes dhe natyrës së gabimeve 
të gjetura në periudhën e kaluar.

Pyet nëse ndonjë personi i është kërkuar të 
devijojë nga procedurat.
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Hapi 4 – Dokumentimi i kontrollit të brendshëm

Shënim: Kontrollet janë me shkrim në ngjyrë të zezë të theksuar.

Tekst i nxjerrë nga Dokumentimi i procesit të biznesit që përdor një Metodë 
Përshkruese (Narrative) – Kumar & Co.

Procesi i biznesit – Sistemi i të ardhurave / llogarive të arkëtueshme / arkëtimeve

Urdhërat e shitjes

Urdhërat e shitjes janë përgatitur për çdo porosi të marrë dhe janë futur në sistemin 
kontabël, i cili ju jep atyre automatikisht një numër sekuencial. Bëjnë përjashtim 
paisjet që shiten direkt nga dyqani ose artikujt e tjerë të vegjël që shiten me para në 
dorë.

Raji mban një log të porosisë që gjurmon datën e urdhërit, shumën dhe tipin e 
produktit, datën e premtuar, çmimin, etj. Gjithashtu, ai mban edhe logot e shitjeve sipas 
emrit të klientëve, detajeve të porosisë, çmimit, etj. Raj rakordon dhe rishikon në 
fund të muajit për saktësi, logot e urdhërave dhe të shitjeve.

Kur elementët grumbullohen dhe bëhen gati për ngarkim, Ruby përgatit një faturë, e cila 
dërgohet tek klienti së bashku me porosinë.

Shitjet nga dyqani

Për të gjitha shitjet nga dyqani, faturat përgatiten në momentin e shitjes dhe futen në 
sistemin kontabël. Automatikisht, sistemi gjeneron një numër fature për çdo shitje. 
Faturat ju jepen klientëve.

Shumica e shitjeve në dyqan bëhen me para, kështu që rreziku i kredisë është i ulët.

Llogaritë e arkëtueshme

Ruby hap të gjithë zarfat dhe ndan pagesat e marra për depozitim. Duke shkuar për në 
shtëpi Raji shkon në bankë dhe bën depozitimet e pagesave. Më tej, Ruby i regjistron 
pagesat në sistemin kontabël dhe i lidh pagesat me faturat përkatëse.

Ruby përgatit një listë të llogarive të arkëtueshme sipas afateve dhe ja jep këtë 
listë Rajit për ta rishikuar.

Llogaritë mbi 90 ditë vonesë ndiqen nga Ruby për çdo muaj dhe në listë bëhen 
komente lidhur me kohën kur klienti ka pranuar të bëjë pagesën e detyrimit.
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13.  Komunikimi i mangësive në 
 Kontrollin e Brendshëm

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime mbi komunikimin e mangësive të identifi kuara 
në kontrollin e brendshëm, të cilat sipas gjykimit të 
audituesit, meritojnë vëmendjen e drejtimit dhe të 
personave të ngarkuar me qeverisjen.

265

SNA-ja Përkatëse

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Tabela 13.0-1

Shënime:
1. Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet. 
2. Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit. 
3. RAM = Rreziqet e anomalisë materiale.

Kryej veprimtaritë
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko
auditimin

Merr vendim nëse
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit
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Paragrafi  #

260.10 Për qëllime të SNA-së, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

(a) Personat e ngarkuar me qeverisjen – janë të gjithë personat 
ose organizatat, (për shembull, administratori i besuar i një 
korporate) të cilët kanë përgjegjësinë për të mbikëqyrur 
drejtimin strategjik të entitetit dhe detyrimet lidhur me 
përgjegjshmërinë e entitetit. Kjo përfshin mbikëqyrjen e 
procesit të raportimit fi nanciar. Në disa entitete, personat e 
ngarkuar me qeverisjen mund të përfshijnë edhe personelin 
drejtues, për shembull, anëtarët ekzekutivë të një bordi 
qeverisës të entitetit në sektorin publik ose privat, ose 
një pronar-drejtues. Për të diskutuar rreth diversitetit të 
strukturave të qeverisjes shiko paragrafi n A1-A8. 

(b) Drejtimi – Personat që kanë përgjegjësi ekzekutive për 
kryerjen e veprimtarive 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 të qeverisjes ose një pronar-drejtues.

Për qëllime të SNA-ve, termat e mëposhtëm kanë kuptimet që 
ju janë dhënë në vijim:

(a) Mangësi në kontrollin e brendshëm – Mangësia ekziston kur:

(i) Një kontroll është ndërtuar, zbatuar ose realizuar në një 
mënyrë të tillë që nuk është në gjendje të parandalojë, 
zbulojë dhe korrigjojë në kohë anomalitë në pasqyrat 
fi nanciare; ose

(ii) Mungon një kontroll i nevojshëm për të parandaluar, zbuluar 
dhe korrigjuar në kohë anomalitë në pasqyrat fi nanciare.

(b) Mangësi e konsiderueshme në kontrollin e brendshëm – Një 
mangësi ose kombinim mangësish në kontrollin e brendshëm, 
e cila sipas gjykimit profesional të audituesit, është 
mjaftueshmërisht e rëndësishme për të marrë vëmendjen e 
personave të ngarkuar me qeverisjen. (Ref: Para. A5)

Audituesi duhet të përcaktojë nëse, bazuar ne punën e auditimit 
të kryer, ai ka identifi kuar një ose më shumë mangësi në 
kontrollin e brendshëm. (Ref: Para. A1-A4)

Nëse audituesi ka identifi kuar një ose më shumë mangësi në 
kontrollin e brendshëm, ai duhet të vendosë bazuar në punën 
e auditimit të kryer, nëse më vete ose së bashku, ato përbëjnë 
mangësi të konsiderueshme. (Ref: Para. A5-A11)

Audituesi duhet t’i komunikojë në kohë dhe me shkrim 
mangësitë e konsiderueshme në kontrollin e brendshëm, të 
cilat janë identifi kuar gjatë auditimit, personave të ngarkuar me 
qeverisjen. (Ref: Para. A12–A18, A27)

Teksti i marrë nga SNA-të

265.6

265.7

265.8

265.9
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Paragrafi  #

265.10 Audituesi duhet t’i komunikojë në kohë gjithashtu, drejtimit të 
një niveli të përshtatshëm përgjegjësie: (Ref: Para. A19, A27)
(a) Me shkrim, mangësitë e konsiderueshme në kontrollin e 

brendshëm që audituesi i ka komunikuar ose synon t’ia 
komunikojë personave të ngarkuar me qeverisjen, vetëm në 
qoftë se nuk ka qenë e përshtatshme për t’ia komunikuar direkt 
drejtimit në rrethanat e dhëna; dhe (Ref: Para. A14, A20–A21)

(b) Mangësitë e tjera në kontrollin e brendshëm të gjetura 
gjatë auditimit që nuk i janë komunikuar drejtimit nga palë 
të tjera dhe që, sipas gjykimit profesional të audituesit janë 
mjaftueshmërisht të rëndësishme për të marrë vëmendjen e 
drejtimit. (Ref: Para. A22–A26)

Audituesi duhet të përfshijë në komunikimin me shkrim të 
mangësive të konsiderueshme në kontrollin e brendshëm:
(a) Një përshkrim të mangësive dhe një shpjegim të efekteve të 

tyre të mundshme; dhe (Ref: Para. A28)
(b) Informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur që 

personat e ngarkuar me qeverisjen dhe drejtimin të kuptojnë 
kontekstin e komunikimit. Në veçanti, audituesi duhet të 
shpjegojë që: (Ref: Para. A29–A30)

(i) Qëllimi i auditimit është që audituesi të japë një opinion 
mbi pasqyrat fi nanciare;

(ii) Audituesi ka marrë parasysh kontrollin e brendshëm 
që ka të bëjë me përgatitjen e pasqyrave fi nanciare me 
synimin për të ndërtuar procedura auditimi që janë 
të përshtatshme për rrethanat, por jo me synimin për 
të dhënë një opinion për efektivitetin e kontrollit të 
brendshëm; dhe

(iii) Çështjet e raportuara janë kufi zuar në ato mangësi që 
audituesi ka identifi kuar gjatë auditimit dhe që audituesi 
ka arritur në konkluzionin që janë mjaftueshmërisht të 
rëndësishme për të marrë vëmendjen e personave të 
ngarkuar me qeverisjen.

Teksti i marrë nga SNA-të

265.11

13.1.  Vështrim i përgjithshëm
Gjatë kryesrjes së një auditimi, mund të identifi kohen mangësi në kontrollin e brendshëm. 
Kjo mund të vijë si rrjedhojë e njohjes dhe vlerësimit të kontrollit të brendshëm (shiko 
Vëllimin 2, kapitujt 11 dhe 12), gjatë vlerësimeve të rrezikut, kryerjes së procedurave të 
auditimit ose nga vëzhgime të tjera, të bëra në ndonjë fazë të procesit të auditimit.

Nuk ka ndonjë kufi zim se cilat nga mangësitë e kontrollit mund të diskutohen me 
personat e ngarkuar me qeverisjen dhe me drejtimin. Megjithatë, kur një mangësi e 
identifi kuar vlerësohet nga audituesi si e rëndësishme, së pari audituesi për këtë do të 
diskutojë me drejtimin dhe më pas, kërkohet që ta komunikojë atë (dhe ndonjë mangësi 
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tjetër të rëndësishmë) me personat e ngarkuar me qeverisjen.

Disa nga mangësitë më të zakonshme të kontrollit janë listuar në tabelën më poshtë:

Mangësitë e mundshme të kontrollit të brendshëm

Kontrolle të mjedisit të kontrollit (në nivel të entitetit) të dobëta, 
siç është mbikëqyrja jo efektive, qëndrimi i dobët ndaj kontrollit 
të brendshëm, apo ekzistenca e shembujve të anashkalimit nga 
drejtimi, ose të mashtrimeve. 

Ndryshime në personel, të cilat kanë çuar në mosplotësimin e 
pozicioneve kryesore drejtuese, ose kur personeli aktual (siç është ai i 
kontabilitetit) nuk ka kompetencën për të realizuar detyrat e kërkuara.

Mangësi të identifi kuara në kontrollet e përgjithshme të TI-së.

Nuk ka zbatim të duhur të kontrolleve, që të adresojë ngjarjet e 
rëndësishme jo rutinë, siç janë futja e një sistemi kontabël të ri, 
automatizimi i një sistemi për shembull, shitjet ose blerja e një 
biznesi të ri. 

Kontrolle të 
përhapur (në 
nivel entiteti)

Tabela 13.1-1

Pamundësia e drejtimit për të mbikëqyrur përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare. Këtu mund të përfshihet mungesa e:
• Kontrolleve të përgjithshme monitoruese (siç është mbikëqyrja 

e personelit të kontabilitetit fi nanciar);
• Kontrolleve mbi parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit;
• Kontrolleve mbi zgjedhjen dhe zbatimin e politikave kontabël 

më të rëndësishme;
• Kontrolleve mbi transaksionet e rëndësishme me palët e lidhura;
• Kontrolleve mbi transaksionet e rëndësishme jashtë rrjedhës 

normale të aktivitetit të biznesit; dhe
• Kontrolleve mbi procesin e raportimit fi nanciar në fund të 

periudhës (siç është kontrolli mbi regjistrimet në ditar të 
transaksioneve që nuk përsëriten).

Mangësi të rëndësishme të komunikuara më parë, për drejtimin ose 
personat e ngarkuar me qeverisjen, kanë mbetur të pakorrigjuara 
pas një periudhe kohe të arsyeshme.

Kontrolle të 
përhapur (në 
nivel entiteti)

Kontrollet 
specifi ke të 
transaksioneve

Një reagim jo efektiv për rreziqet e rëndësishme të identifi kuara 
(për shembull mungesa e kontrolleve për këto rreziqe).
Anomalitë kanë qënë zbuluar nga audituesi, kur ato duhet të 
kishin qenë parandaluar ose zbuluar dhe korrigjuar nga kontrolli i 
brendshëm i entitetit.
Kontrollet e brendshme ekzistuese:
• nuk kanë qënë të mjaftueshëm për të zvogëluar rreziqet 

(hartim i dobët); dhe/ose
• Nuk kanë funksionuar sikurse janë hartuar (zbatim i dobët). 

Kjo mund të vijë nga trajnimi i dobët, mungesa e personelit 
kompetent, ose nga burime të pamjaftueshme për të realizuar 
detyrat e kërkuara.
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13.2 Mashtrimi
Nëse sigurohet evidencë që tregon se ka mashtrim, çështja duhet të sillet në vëmendjen 
e nivelit të duhur të drejtimit sa më shpejt të jetë e mundur. Kjo duhet të bëhet madje 
edhe në rastet kur çështja mund të konsiderohet e parëndësishme.

Niveli i duhur i drejtimit është një çështje e gjykimit profesional, por të paktën ai duhet 
të jetë një nivel mbi personat të cilët duket se kanë përfshirje në mashtrimin e dyshuar. 
Ajo do të ndikohej nga mundësia e fshehjes dhe natyra e madhësia e mashtrimit të 
dyshuar. Kur në mashtrim përfshihet drejtimi i lartë, komunikimi do të kërkohet edhe me 
personat e ngarkuar me qeverisjen. Ai mund të behet me gojë ose me shkrim.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Mashtrimi i kryer nga pronari menaxher apo personat e ngarkuar me 
qeverisjen

Kur mashtrimi ndodh në nivelin më të lartë të drejtimit, nuk ka asnjë në entitet 
tek i cili do të raportohet. Në këto situata, audituesi mund të marrë këshilla 
ligjore për të përcaktuar kursin e duhur të veprimit në varësi të rrethanave. 
Qëllimi i marrjes së këshillës është që audituesi të sigurohet se çfarë hapash (nëse 
do të ketë të tillë) janë të nevojshëm të ndërmerren, kur konsiderohen aspektet e 
interesit publik të mashtrimit të identifi kuar.

Në shumicën e vendeve, detyrimi profesional i audituesve është ruajtja e 
konfi dencialitetit të informacionit të klientit. Kjo mund të përjashtojë raportimin 
e mashtrimit tek një palë e tretë. Megjithatë, përgjegjësitë ligjore të audituesit 
variojnë sipas vendeve dhe në disa rrethana, detyrimi i konfi dencialitetit mund të 
refuzohet nga statutet, ligji apo gjykata. Në disa vende audituesi i institucioneve 
fi nanciare ka detyrën të raportojë ndodhjen e mashtrimit tek autoritetet 
mbikëqyrëse. Gjithashtu, në disa vende, audituesi ka një detyrim të raportojë 
anomalitë tek autoritetet në ato raste kur drejtimi dhe personat e ngarkuar me 
qeverisjen dështojnë të bëjnë veprimet korrigjuese.

13.3  Vlerësimi i shkallës së mangësisë

Një mangësi e rëndësishme përkufi zohet si një mangësi ose një kombinim mangësish në 
kontrollin e brendshëm, që në gjykimin profesional të audituesit, ka rëndësinë e duhur 
për të merituar vëmendjen e personave të ngarkuar me qeverisjen.

Për vlerësimin e kontrollit të brendshëm (shiko Vëllimin 2, Kapitulli 12) sugjerohet që 
faktorët e rrezikut, të cilët nuk ka të ngjarë të rezultojnë në një anomali materiale në 
pasqyrat fi nanciare, të eleminohen (të hiqen nga objekti) nga njohja që bën audituesi për 
kontrollin e brendshëm. Nëse ndiqet ky manual, shumica e magësive të kontrolleve të 
identifi kuara nga audituesi, ka të ngjarë të jenë të rëndësishme.

Kriteret që përdoren për të përcaktuar nëse një mangësi është ose jo e rëndësishme, 
janë të ngjashme me ato të ndonjë rreziku tjetër (shiko Vëllimin 2, Kapitulli 9). Për të 
vlerësuar mundësinë e ndodhjes së një anomalie materiale dhe madhësinë e mundshme 
të anomalisë, kur ajo ka ndodhur, do të përdoret gjykimi profesional. Nëse një anomali 
ka ndodhur në fakt, vlerësimi do të bazohet në shtrirjen e anomalisë aktuale.
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Gjate auditimit mund të identifi kohen edhe kontrolle më pak serioze apo të vogla. Këto 
mund të rezultojnë nga intervistat me drejtimin dhe stafi n, vëzhgimet e funksionimit të 
kontrolleve të brendshme, kryerja e procedurave të mëtejshme të auditimit dhe ndonjë 
informacion tjetër që mund të jetë siguruar. Është çështje e gjykimit profesional fakti 
nëse këto çështje janë mjaftueshmërisht të rëndësishme për t’u raportuar tek drejtimi 
dhe personat e ngarkuar me qeverisjen.

Disa çështje që mund të konsiderohen nga audituesi për vlerësimin e shkallës së 
mangësisë janë përshkruar në tabelën vijuese.

Tabela 13.3 -1
Identifi kimi i një Mangësie të rëndësishme

Konsidero

Mundësia që të ketë  mangësi që çojnë në anomali materiale në 
pasqyrat fi nanciare në të ardhmen.

Ndjeshmëria e një aktivi ose detyrimi ndaj humbjes ose mashtrimit.

Subjektiviteti dhe kompleksiteti i përcaktimit të çmuarjeve 
kontabël, siç janë çmuarjet kontabël me vlerën e drejtë.

Shumat e pasqyrave fi nanciare që janë të ekspozuara ndaj mangësive.

Volumi i aktivitetit që ka ndodhur ose mund të ndodhë në tepricën 
e llogarisë ose në klasat e transaksioneve që është i ekspozuar ndaj 
mangësisë ose mangësive.

Rëndësia e kontrolleve për procesin e raportimit fi nanciar.

Shkaku dhe frekuenca e përjashtimeve të zbuluara si rrjedhojë e 
mangësive në kontrolle.

Ndërveprimi i mangësisë me mangësi të tjera në kontrollin e brendshëm.

Kontrollet mund të funksionojnë me më pak formalitet dhe më pak 
evidencë për performancën e tyre krahasuar me entitetet më të mëdha.

Disa lloje të aktiviteteve të kontrolleve mund të jenë përgjithësisht 
të nevojshme. Rreziqet mund të zvogëlohen përmes kontrolleve 
që zbatohen nga drejtimi i lartë (për shembull kontrollet në 
nivel entiteti, siç është mjedisi i kontrollit, që do të mund të 
parandalonte ose zbulonte ndodhjen e një gabimi).

Mund të ketë më pak punonjës, të cilët mund të limitojnë shkallën 
e ndarjes së detyrave dhe ta bëjnë atë të pamundur. Kjo mund të 
kompensohet nga pronari drejtues, i cili ushtron më shumë mbikëqyrje 
efektive (për shembull, kontrollet në nivel entiteti, siç është mjedisi i 
kontrollit) nga ç’është e mundur në një entitet më të madh.

Ka një mundësi të madhe që drejtimi të anashkaloje kontrollet.

Kriteret e 
vlerësimit të 
mangësisë

Kontrolli në 
një entitet të 
vogël

13.4. Entitetet më të vogla
Kur vlerësohen mangësitë e kontrollit në entitetet e vogla, audituesi duhet t’i kushtojë 
vëmendje faktorëve të mëposhtëm:

Tabela 13.4-1
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Përveç kësaj, komunikimi i mangësive me personat e ngarkuar me qeverisjen mund të 
jetë më pak i strukturuar krahasuar me entitetet e mëdha.

13.5 Dokumentimi i mangësive të kontrollit
Në SNA-të nuk ka ndonjë kërkesë specifi ke në lidhje me mënyrën e dokumentimit të 
mangësive të kontrollit. Shtrija e dokumentimit është çështje e gjykimit profesional. Kur 
grupi i auditimit nuk ka shumë eksperiencë, mund të kërkohet më shumë udhëzim dhe 
dokumentim i detajuar, krahasuar me rastin kur grupi i auditimit konsiston në individë me 
eksperiencë të madhe.

Një metodë e mundshme për dokumentimin e mangësive pasi ato janë identifi kuar, është 
përshkruar më poshtë. Ky dokumentim mund të përdoret për:

• Diskutimin e mangësive me drejtimin;

• Vlerësimin e shkallës së mangësive;

• Konsiderimin e nevojës për ndonjë procedurë auditimi shtesë për të reaguar ndaj 
rreziqeve të pazbutur; dhe

• Përgatitjen e komunikimit të kërkuar me drejtimin dhe personat e ngarkuar me 
qeverisjen.

Një shembull i këtij dokumentimi ilustrohet më poshtë (pa referenca të fl etëve të punës 
mbështetëse dhe të tjera).

Tabela 13.5-1 

Përshkruaj 
mangësinë e 
identifi kuar 

Cili është faktori 
i rrezikut ose 
pohimi i ndikuar?

Reagimi i 
auditimit

Cili është efekti 
i mundshëm 
në pasqyrat 
fi nanciare?

Mangësi e 
rëndësishme? 
(PO/JO)

Drejtimi nuk ka 
mbajtur parasysh 
ose vlerësuar 
ndodhjen e 
rreziqeve të 
mashtrimit.

Shitjet/shërbimet 
janë regjistruar 
në periudhën 
kontabël të 
gabuar.

Mbikëqyrje dhe 
dokumentim i 
dobët për të 
mbështetur 
përgatitjen e 
çmuarjeve.

Anëtarët e grupit 
të drejtimit e 
besojnë njëri tjetrin 
dhe ngurrojnë të 
paraqesin politika të 
kushtueshme, etj., 
të cilat të adresojnë 
rrezikun e mashtrimit.

Nuk ka kontrolle për 
të parandaluar këtë 
gjë dhe ne gjetëm një 
numër gabimesh në 
ndarjen e periudhave 
në testet tona të 
detajeve.

Klienti praktikisht 
nuk ju bën kopje 
dokumenteve për të 
mbështetur çmuarjet 
e bëra.

Drejtimi mund 
të anashkalojë 
kontrollet dhe 
të manipulojë 
materialisht pasqyrat 
fi nanciare.

Të ardhurat mund 
të jenë keqparaqitur 
materialisht në 
pasqyrat fi nanciare.

Nisur nga madhësia 
e çmuarjes, një 
gabim mund të 
rezultojë në një 
gabim material në 
pasqyrat fi nanciare. 

PO

PO

PO

Shiko procedurat 
specifi ke të 
kryera mbi 
regjistrimet 
në ditar, palët 
e lidhura dhe 
njohjen e të 
ardhurave.

Shiko procedurat 
shtesë të 
kryera në lidhje 
me ndarjen e 
periudhave.

Siguro 
evidencë për 
të mbështetur 
supozimet dhe 
për të kryer 
përsëri llogaritjet.
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Regjistro mangësitë në një vend të vetëm

Përcakto një formë të veçantë të auditimit për të regjistruar të dhënat përkatëse 
të mangësive të kontrollit pasi ato janë identifi kuar. Kjo do të sigurojë se të gjitha 
mangësitë e identifi kuara janë regjistruar mbi një bazë të qëndrueshme dhe në një 
vend të vetëm. Nëse shpërndahen në dosje, mangësitë mund të humbasin. Kjo 
mund të rezultojë në një reagim auditimi jo të plotë ndaj rreziqeve të përfshira, 
dhe komunikim jo të plotë me drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen.

Përshkruaj implikimet

Kur dokumenton mangësitë, gjej kohë të përshkruash ndikimet e mangësisë (çfarë 
shkon gabim) dhe përgjigjen e propozuar të auditimit (nëse ka) ndaj rrezikut të 
pazbutur.

Çfarë rekomandohet për të vepruar?

Dhënia e rekomandimeve për drejtimin lidhur me korrigjimin e mangësive të 
identifi kuara gjatë kontrollit nuk është një kërkesë. Megjithatë, rekomandimet 
mund të jenë të dobishme për drejtimin në përcaktimin e përshtatshmërisë 
të veprimit korrigjues. Kur ka të ngjarë që drejtimit t’i jepen rekomandimet 
dokumento sugjerimet për përmirësim në të njëjtën kohë që regjistrohen edhe 
mangësitë. Në qoftë se ky hap është lënë për më vonë, kjo gjë mund të çojë në 
përdorimin e një kohe shtesë për njohjen përsëri të fakteve.

13.6  Diskutimet verbale me Drejtimin 
Përpara lëshimit të një komunikimi me shkrim, përgjithësisht konsiderohet si praktikë e 
mirë diskutimi verbal për gjetjet (siç mund të ishte një diskutim bazuar mbi një projekt-
dokument) me personin apo nivelin e duhur të drejtimit dhe ndoshta, edhe me personat 
e ngarkuar me qeverisjen. Personi i duhur është ai që mund të vlerësojë mangësitë dhe të 
ndërmarrë masat e nevojshme korrigjuese. Ky hap e ndihmon audituesin për të garantuar 
se gjetjet janë faktikisht korrekte dhe se ato janë formuluar në mënyrë të përshtatshme 
për rrethanat. Ai gjithashtu, mund t’i japë mundësi audituesit të marrë një indikacion 
paraprak të përgjigjeve të drejtimit ndaj gjetjeve.

Për mangësitë e mëdha, niveli i duhur i drejtimit do të ishte më i larti në entitet, siç është 
pronari - menaxher, drejtori ekzekutiv, ose drejtuesi i lartë i fi nancës (apo ekuivalenti). 
Për mangësitë e tjera, niveli i duhur i drejtimit mund të jetë drejtimi operacional me 
përfshirje të drejtpërdrejtë në fushat e kontrollit të prekura. Vërejmë se, në qoftë se 
të gjithë ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë gjithashtu, të përfshirë në drejtimin 
e entitetit, komunikimi me drejtimin më të lartë nuk mund të informojë në mënyrë të 
mjaftueshme të gjithë ata që kanë përgjegjësi për qeverisjen.

Nëse mangësia ka të bëjë direkt me drejtimin (p.sh., një pyetje në lidhje me integritetin 
ose kompetencën e tij), nuk do të ishte e përshtatshme për ta diskutuar atë me 
drejtimin. Normalisht diskutimi i këtyre gjetjeve do të bëhej me ata që janë të ngarkuar 
me qeverisjen.
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Në se identifi kohet një mangësi e rëndësishme në sjelljen ose në kompetencën e 
pronarit menaxher ose atyre që janë të ngarkuar me qeverisjen, nuk ka nivel në 
entitet tek i cili të raportohen gjetjet. Në këto situata audituesi duhet të vlerësojë 
aftësinë e tij/saj për vazhdimin e kryerjes së auditimit. Kjo mund bëjë që audituesi 
të kërkojë këshillim ligjor.

Diskutimi me drejtimin jep një mundësi për të diskutuar për gjetjet dhe për të siguruar 
reagimin e drejtimit para se gjetjet të fi nalizohen dhe të komunikohen me shkrim, siç 
ilustrohet më poshtë:

Tabela 13.6-1

Përfi timet

Vë në dijeni drejtimin, në mënyrë periodike, për ekzistencën e 
mangësive.

Mundësi për të siguruar informacionin e duhur për konsiderim të 
mëtejshëm, siç është:

• Konfi rmimi që përshkrimi i mangësisë dhe i fakteve përkatëse 
(siç është shtrirja e anomalisë aktuale) është i saktë;

•  Ekzistenca e kontrolleve të tjera kompensuese të mundshme;

•  Reagimi i drejtimit dhe njohja e shkaqeve aktuale ose të 
dyshuara të mangësive; dhe

•  Ekzistenca e përjashtimeve që lindin nga mangësitë që ka 
vërejtur drejtimi.

Siguron një reagim paraprak nga drejtimi ndaj gjetjeve.

Diskutimet 
me drejtimin

13.7 Komunikimet me shkrim
Mangësitë e rëndësishme duhet të raportohen me shkrim. Kjo refl ekton rëndësinë që 
paraqesin këto çështje, dhe mund të ndihmojë drejtimin dhe personat e ngarkuar me 
qeverisjen të përmbushin përgjegjësitë e ndryshme të tyre.

Kërkesa për të komunikuar me shkrim mangësitë e rëndësishme, zbatohet për të gjitha 
llojet e entiteteve, përfshirë ato që drejtohen nga pronari dhe ato shumë të vogla. 
Komunikimi i këtyre çështjeve me shkrim garanton që personat e ngarkuar me qeverisjen 
informohen vërtetë për problemet.

Sa më shpejt të jetë e mundur, pasi arrihet në përfundimin që ka mangësi të rëndësishme, 
audituesi duhet t’i diskutojë ato me drejtimin dhe më pas, duhet t’i komunikojë ato 
me shkrim tek personat e ngarkuar me qeverisjen. Edhe pse nuk kërkohet, letra e 
komunikimit mund të përmbajë sugjerime rekomanduese për kryerjen e veprimeve 
korrigjuese. Duke ndërmarrë këto hapa, drejtimi është në gjendje të ndërmarrë veprimet 
korrigjuese në kohën e duhur.
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13.8  Reagimet e drejtimit ndaj komunikimit
Është përgjegjësi e drejtimit dhe e personave të ngarkuar me qeverisjen që të reagojnë 
në mënyrën e duhur kundrejt komunikimit të audituesit rreth mangësive të rëndësishme 
në kontrollin e brendshëm dhe ndonjë rekomandimi për veprime korrigjuese. Kjo mund 
të marrë formën e:

• Inicimit të veprimeve korrigjuese për të ndrequr mangësitë e identifi kuara nga audituesi;

• Një vendimi për të mos ndërmarrë asnjë veprim. Drejtimi mund të jetë i vetëdijshëm 
për mangësitë e rëndësishme dhe ka zgjedhur të mos i korigjojë ato për shkak të 
kostos apo konsekuencave të tjera; ose

• Moskryerjes së asnjë veprimi. Ky rast mund të jetë tregues i një qëndrimi të dobët 
ndaj kontrollit të brendshëm, i cili ka ndikime per rrezikun e vlerësuar në nivel të 
pasqyrave fi nanciare. Në disa situata disa mos veprime mund te jenë në vetvete një 
mangësi e rëndësishme.

Pavarësisht se çfarë veprimesh janë ndërmarrë nga drejtimi, audituesi kërkohet të 
komunikojë me shkrim të gjitha mangësitë e rëndësishme. Këtu përfshihen mangësitë e 
rëndësishme që janë raportuar në periudhat e mëparshme. Nuk është roli i audituesit 
të përcaktojë nëse kosto e zbutjes së një mangësie tejkalon përfi timet që do të 
arrihen. Megjithatë, sipas rastit dhe rrethanave, duhet të përdoren disa konsiderata të 
proporcionalitetit midis madhësisë së entitetit dhe aplikimit të një gjykimi të shëndoshë.

Në se një mangësi e rëndësishme e komunikuar me parë ka mbetur e pakorrigjuar, 
komunikimi në periudhën aktuale mund të përsëritë përshkrimin ose thjesht, mund t’i 
referohet komunikimit të mëparshëm.

Nëse mangësia nuk është e rëndësishme, atëhere nuk ka nevojë që komunikimi të bëhet 
me shkrim ose që ai të përsëritet në periudhën aktuale. Megjithatë, për audituesin mund 
të jetë e përshtatshme që ai të ri komunikojë mangësitë e tjera, nëse ka patur ndryshime 
në drejtim, ose nëse audituesi është vënë në dijeni të informacioneve të reja.

Përmbajtja e komunikimit

Normalisht komunikimi i mangësive të rëndësishme do të përfshijë:

• Përshkrimin e natyrës së çdo mangësie të rëndësishme dhe efektet e mundshme të 
tyre. Nuk ka nevojë që efektet të përcaktohen në mënyrë sasiore;

• Sugjerimet për veprime korrigjuese mbi mangësitë;

• Reagimet aktuale ose të propozuara të drejtimit;

• Një deklaratë për faktin nëse audituesi ka ndërmarrë ose jo ndonjë hap për të 
verifi kuar nëse janë zbatuar reagimet e drejtimit.

Mangësitë e rëndësishme mund të grupohen së bashku për qëllime të raportimit, kur 
është e përshtatshme të veprohet në këtë mënyrë.

Si një kontekst shtesë për komunikimin, letra do të përfshinte edhe sa vijon:

• Një indikacion që, në rast se audituesi ka kryer procedura më të shtrira mbi 
kontrollin e brendshëm, ai mund të ketë identifi kuar më shumë mangësi për t’i 
raportuar ose ka konkluduar se disa nga mangësitë e identifi kuara në fakt nuk kanë 
nevojë të raportohen; dhe
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• Një indikacion që këto komunikime ju janë dhënë personave të ngarkuar me 
qeverisjen dhe se nuk mund të jenë të përshtatshme për qëllime të tjera.

Kërkesat lokale të raportimit

Ligjet dhe rregullat në disa juridiksione mund të vendosin kërkesa shtesë për audituesin 
në lidhje me komunikimin e një ose të disa tipeve specifi ke të mangësive në kontrollin e 
brendshëm të identifi kuara gjatë auditimit. Në këto raste: 

• Mbeten në fuqi kërkesat e SNA 265, pavarësisht se ligji ose rregulli mund të kërkojë 
që audituesi të përdorë terma apo përcaktime të veçanta; dhe

• Audituesi do të përdorë termat dhe përkufi zimet e përcaktuara për qëllime të 
komunikimit në përputhje me kërkesat ligjore ose rregullatore të zbatueshme. 

13.9  Afatet e Komunikimit me Shkrim
Audituesi duhet të komunikojë me shkrim dhe në kohën e duhur tek personat e 
ngarkuar me qeverisjen, mangësitë e rëndësishme në kontrollin e brendshëm të 
identifi kuara gjatë auditimit. Për këtë duhen mbajtur parasysh këta faktorë:

• Vonesa e panevojshme, a do shkaktonte humbje të përshtatshmërisë në raportimin e 
informacionit?

• A do të ishte informacioni një faktor i rëndësishëm për t’ju dhënë mundësi personave 
të ngarkuar me qeverisjen për të shkarkuar përgjegjësitë e tyre të mbikëqyrjes?

Përveç nëse kërkesat lokale përcaktojnë një datë të veçantë, data e fundit që mund të 
bëhet një komunikim me shkrim është data para datës së raportit të audituesit, ose 
menjëherë pas kësaj date. Meqënëse komunikimi me shkrim është pjesë e dosjes së 
auditimit, ky raportim i jep mundësi audituesit për të përfunduar sistemimin e dosjes 
fi nale të auditimit në kohën e duhur.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Kur është e mundur, komuniko mangësitë në kontrollin e brendshëm para 
fundit të periudhës së auditimit. Njoftimi i më hershëm i jep mundësi drejtimit 
të ndërmarrë veprimet korrigjuese që mund ta ndihmojnë audituesin për të ulur 
rrezikun e vlerësuar të anomalive materiale në nivel të pasqyrave fi nanciare apo 
në nivel pohimi. Për shembull, një rekomandim për të zëvendësuar ose hequr një 
kontabilist/llogaritar të paaftë, mund të reduktojë ndjeshëm punën që kërkohet 
për rishikimin e përgatitjes së pasqyrave fi nanciare në fund të periudhës.

13.10  Rastet Studimore – Komunikimi i mangësive 
 në kontrollin e brendshëm
Për detaje të rasteve studimore, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 - Hyrje në rastet studimore.

Mangësitë në kontrollin e brendshëm janë identifi kuar në të gjitha fazat e auditimit 
(vlerësimit të rrezikut, reagimit ndaj rrezikut dhe raportimit) dhe audituesi duhet t’i 
grumbullojë ato për raportimin e mëvonshëm për drejtimin. Mangësitë e rëndësishme në 
kontrollin e brendshëm (si në formë dhe në funksionim) do t’i raportohen drejtimit duke 
përdorur një letër si ajo që jepet më poshtë:
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Rasti Studimor A - Dephta Furniture, Inc.

 

Jamel, Woodwind &  Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

15 Mars, 20X3, 
Suraj Dephta
Dephta Furniture, Inc.
[ Adresa ]
Re: Auditimi i Pasqyrave Financiare të vitit 20X2
I dashur Suraj: 
Objektivi i auditimit tonë ishte të merrnim siguri të arsyeshme që pasqyrat 
fi nanciare nuk kishin anomali materiale. Auditimi ynë nuk u projektua për qëllime 
të identifi kimit të çështjeve për t’u komunikuar. Prandaj, auditimi ynë zakonisht nuk 
identifi kon të gjitha këto çështje, që mund të jenë me interes për ju, dhe është e 
papërshtatshme të arrijmë në përfundimin se këto çështje nuk ekzistojnë.
Gjatë kryerjes së auditimit të Dephta Furniture, Inc., për periudhën që mbyllet me 
datën 31 Dhjetor 20X2, ne identifi kuam mangësitë e mëposhtme në kontrollin 
e brendshëm, të cilat, sipas mendimit tonë, janë të rëndësishme. Një mangësi e 
rëndësishme apo një kombinim i mangësive në kontrollin e brendshëm është ajo që, 
sipas gjykimit tonë profesional, është e një rëndësie të mjaftueshme për të merituar 
vëmendjen e personave të ngarkuar me qeverisjen.
Hyrje të paautorizuara në ditar 
Aktualisht nuk ka kontrolle mbi regjistrimet manuale në ditar të bëra gjatë gjithë 
periudhës. Pa patur ndarje të detyrave dhe pa kontrolle rishikuese mbi hyrjet në 
ditar, gabimet ose anomalitë materiale mund të mbeten të pazbuluara. Edhe pse 
auditimi ynë nuk ka gjetur gabime ose anomali të tilla materiale, ky akses i pakufi zuar 
dhe i pamonitoruar nga gjithë personeli i shoqërisë paraqet një rrezik për saktësinë e 
pasqyrave fi nanciare.
Ne rekomandojmë që të bëhet një ndarje e duhur e detyrave në bazë të roleve dhe 
përgjegjësive. Më tej, duhet të vendoset një proces i formalizuar i rishikimit. Të gjitha 
hyrjet (regjistrimet kontabël) të rëndësishme duhet të miratohen para hyrjes, dhe një 
rishikim i dytë duhet të kryhet nga drejtimi çdo muaj.
Kontrollet e inventarit janë të dobëta
Aktualisht ka kontrolle shumë të kufi zuara mbi inventarin. Pa kontrollet e duhura, 
inventari mund të jetë i paplotë, i vlerësuar në mënyrë të parregullt, apo mund të vidhet.
Ne i rekomandojmë Dephtas të zbatojë kontrolle të formalizuara mbi etiketimin 
dhe numërimin periodik të inventarit. Çdo muaj të dhënat e inventarit duhet të 
krahasohen me produktet faktike në depo. Për të siguruar që çdo rënie në vlerë e 
inventarit është regjistruar siç kërkohet duhet të kryhet një inspektim vizual çdo 
muaj i mallrave të vjetëruara dhe të dëmtuara.
Ky komunikim është përgatitur vetëm për informimin e drejtimit dhe nuk është 
parashikuar për ndonjë qëllim tjetër. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për ndonjë 
palë të tretë, e cila e përdor këtë komunikim.
Sinqerisht i Juaji,
Jamel, Woodwind & Wing, LLP
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Rasti Studimor B – Kumar & Co. 

 

Jamel, Woodwind &  Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

15 Mars 20X3
Rajesh Kumar

Kumar & Co.
[Adresa]

Lënda: Auditimi i Pasqyrave Financiare të 20X2

I dashur Rajesh:

Objektivi i auditimit tonë është të marrim siguri të arsyeshme që pasqyrat fi nanciare 
nuk kanë anomali materiale. Auditimi ynë nuk synon dhe nuk është përgatitur për të 
identifi kuar çështje për t’u komunikuar. Për këtë arsye, auditimi ynë në përgjithësi 
nuk do të identifi kojë të gjitha ato  çështje që mund t’ju interesojnë juve ose të 
konkludoni se të tilla çështje nuk ekzistojnë. 

Gjatë auditimit tonë të Kumar & Co, për periudhën e mbyllur më 31 dhjetor 20X2, 
ne kemi identifi kuar mungesat në vijim në kontrollin e brendshëm, që sipas opinionit 
tonë, janë të rëndësishme. Një mungesë e rëndësishme ose një kombinim mungesash 
në kontrollin e brendshëm, sipas gjykimit tonë profesional, është me rëndësi të 
mjaftueshme për të merituar vëmendjen e atyre që janë ngarkuar me qeverisjen.

Mungesa e Ndarjes së Detyrave

Aktualisht ka një mungesë të ndarjes së detyrave tek Kumar & Co. Llogaritari me 
kohë të pjesshme ka të drejtë hyrje të plotë në dhe të drejtë kontrolli mbi të gjitha 
regjistrimet kontabël të Kumar. Pa ndarë detyrat në mes të shumë punonjësve, 
ekziston rreziku që llogaritari mund të bëjë gabime të paqëllimshme ose të 
qëllimshme të cilat të mos zbulohen.

Ne rekomandojmë që Kumar & Co., të marrë në konsideratë punësimin e një tjetër 
personeli me kohë të pjesshme për të ndarë funksionet me llogaritarin. Duke patur 
parasysh madhësinë e vogël të entitetit dhe kufi zimet  e kostos, në qoftë se kjo 
nuk është e mundur, ne rekomandojmë që Raj Kumar të përfshihet më shumë në 
aspektet e kontabilitetit të biznesit për të kryer një mbikëqyrje të përshtatshme ndaj 
punës së llogaritarit.

Ky komunikim është përgatitur vetëm për informacion të drejtimit dhe nuk synon të 
përdoret për qëllime të tjera. Ne nuk marrim përsipër asnjë përgjegjësi ndaj palëve 
të treta të cilat mund të përdorin këtë komunikim.

Sinqerisht,

Jamel, Woodwind & Wing, LLP
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14.  Përfundimi i Fazës së Vlerësimit 
 të Rrezikut

Përmbajtja e kapitullit

Përfundimi i fazës së vlerësimit të rrezikut të auditimit 
duke dokumentuar rreziqet e vlerësuar në nivel të 
pasqyrave fi nanciare dhe në nivel pohimi.  

315

SNA-ja Përkatëse

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Tabela 14.0-1

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

Kryej veprimtaritë
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko
auditimin

Merr vendim nëse
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e
auditimit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm
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Paragrafi  #

315.25 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 
procedurave të metejshme të auditimit.

Për këtë qëllim, audituesi duhet:

(a) Të identifi kojë rreziqet gjatë gjithë procesit të njohjes 
së entitetit dhe të mjedisit të tij, përfshirë kontrollet 
përkatëse që lidhen me rreziqet, dhe të shqyrtojë klasat e 
transaksioneve, tepricat e llogarive dhe informacionet e tjera 
të dhëna në pasqyrat fi nanciare; (Ref: Para. A114–A115)

(b) Të çmojë rreziqet e identifi kuara, dhe vlerësojë nëse këto 
rreziqe janë të përhapura në pasqyrat fi nanciare si një e tërë 
dhe mundësisht ndikojnë në shumë pohime;

(c) Të krijojë lidhjen midis rreziqeve të identifi kuara dhe asaj 
ç’ka mund të jetë gabim në nivel pohimi, duke marrë në 
konsideratë kontrollet e përshtatshme që audituesi synon që 
të testojë; dhe (Ref: Para. A116–A118)

(d) Të vlerësojë mundësinë që anomalia të ndodhë, përfshirë 
anomalitë e shumëfi shta, dhe nëse anomalia e mundshme 
është e një madhësie të tillë që mund të çojë në anomali 
materiale. 

Audituesi duhet të përfshijë në dokumentimin e auditimit:

(a) Diskutimet e bëra me anëtarët e grupit të angazhimit siç 
kërkohet nga paragrafi  10, dhe vendimet më të rëndësishme 
të arritura;

(b) Elementët kryesorë të njohjes dhe të kuptimit të marrë për 
çdo aspekt të entitetit dhe të mjedisit të tij të specifi kuar 
në paragrafi n 11 dhe për çdo komponent të kontrollit të 
brendshëm të specifi kuar në paragrafët 14-24; burimet e 
informacionit nga është siguruar kjo njohje; dhe procedurat 
që janë kryer për vlerësimin e rrezikut;

(c) Rreziqet e identifi kuara dhe të vlerësuara të anomalisë 
materiale në nivel të pasqyrave fi nanciare dhe në nivel pohimi 
siç kërkohet nga paragrafi  25; dhe

(d) Rreziqet e indentifi kuara dhe kontrollet përkatëse të lidhura 
me to, të cilat audituesi ka arritur t’i njohë si rrjedhojë e 
kërkesave të paragrafëve 27-30. (Ref: Para. A131–A134)

Objektivi (objektivat) e SNA-ve

315.26

315.32
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14.1 Vështrim i Përgjithshëm
Hapi i fundit në fazën e vlerësimit të rrezikut në auditim është rishikimi i rezultateve të 
procedurave të vlerësimit të rrezikut të kryera dhe pastaj vlerësimi (ose, nëse tashmë 
janë vlerësuar, përmbledhja) i rreziqeve për anomali materiale në:

• nivel të pasqyrave fi nanciare; dhe

• nivel të pohimeve për klasat e transaksioneve, tepricat e llogarive dhe informacionet 
e dhëna.

Lista që del nga vlerësimi i rreziqeve përbën themelin për fazën tjetër në auditim, që 
është përcaktimi se si t’i përgjigjemi përkatësisht rreziqeve të vlerësuara përmes hartimit 
të procedurave të mëtejshme të auditimit.

Të dy nivelet e vlerësimit të rrezikut ilustrohen në tabelën në vazhdim:

Tabela 14.1-1

cial St ements ( verall)

  

 

Pasqyrat Financiare (Në Përgjithësi)

I Ulët

Niveli i Pasqyrave 
Financiare    
Rreziqet e përhapur që mund   
të zbatohen në shumë pohime

Niveli i Pohimeve (i pjesshëm)

Tepricat e 
Llogarive

Inventari Paratë Detyrimet

Klasat e
Transaksioneve Të Ardhurat Shpenzimet

Paraqitja & Dhënia 
e Informacioneve

Angazhimet
Palët e 
Lidhura

Pohimet
Përkatëse
(Vlerëso rrezikun
për çdo pohim)

P I Ulët
E Moderuar
S I Ulët
V I Lartë

14.2 Evidenca e Auditimit e Marrë Tashmë
Evidenca e marrë tashmë, nga kryerja e procedurave të vlerësimit të rrezikut, konsiston 
në identifi kimin dhe vlerësimin e rreziqeve të vetvetishëm dhe hartimin e vënien në 
zbatim të kontrolleve të brendshme, që trajtojnë këto rreziqe. Çfarë mbetet, është 
rrezik për anomali materiale. Kjo sepse ky rrezik mbetet pasi janë marrë parasysh 
efektet e kontrolleve të brendshëm të zbatuar për të kundërvepruar ndaj rreziqeve të 
vetvetishëm.
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Tabela 14.2-1

Rrezik i Ulët Rrezik i Moderuar Rrezik i Lartë

Rreziku i 
Vetvetishëm

Faktorët e rrezikut të biznesit dhe të mashtrimit që mund të rezultojnë 
në anomali materiale

Rreziku i 
Kontrollit 

(Reagimi ndaj rreziqeve 
të vetvetishëm)

Rrezik për 
Anomali 

Materiale

Rreziqe për 
Anomali materiale

Kontrolle Specifi ke 
(Kontrolle specifi ke)

Kontrolle të Përhapur
(në nivel entiteti)

Shitjet, blerjet, pagat, etj.

Qeverisja
Kultura/Vlerat
Kompetenca 
Qëndrimi ndaj Kontrollit

I Ulët I LartëEkspozimi i rrezikut për mashtrim e gabim

Shënim: Gjatësia e shiritave horizontalë në këtë fi gurë është thjesht për qëllime 
ilustrative dhe mund të ndryshojë nga entiteti në entitet.

Burimet e evidencës së auditimit të cilët janë më përshtatshëm për të përmbledhur dhe 
vlerësuar rreziqet në të dy nivelet listohen më poshtë.

Tabela 14.2-2
Evidenca e Auditimit Vëllimi dhe Kapitujt

Strategjia e përgjithshme e auditimit

Materialiteti dhe identifi kimi i fushave dhe informacioneve të 
dhëna materiale në pasqyrat fi nanciare

Diskutimet e grupit të auditimit

Rrezultatet nga kryerja e procedurave të vlerësimit të rrezikut

Identifi kimi dhe vlerësimi i rrezikut të vetvetishëm

Rreziqet e rëndësishëm

Njohja dhe vlerësimi i kontrollit të brendshëm

Mungesat e rëndësishme të identifi kuara

V2 – 5 

V2 – 6 

V2 – 7 

V1 – 3 dhe
V2 – 3 deri 14

V2 – 8 dhe 9 

V2 – 10 

V2 – 11 dhe 12 

V2 – 13 

14.3 Përmbledhja e Vlerësimeve të Ndryshme të Rrezikut
Qëllimi që vlerësojmë rreziqet është që të japim themelet dhe një pikë reference për atë 
që duhet të bëjmë për të reaguar përkatësisht me procedura auditimi të mëtejshme të 
mirë-hartuara dhe efi kase.

Në qoftë se rreziqet e identifi kuar tashmë janë dokumentuar dhe vlerësuar në mënyrë 
koherente, do të ishte relativisht e lehtë që ato të rishikohen dhe të përmblidhen.

Përmbledhja e rreziqeve të vlerësuar sjell së bashku faktorët e rrezikut të vetvetishëm 
dhe vlerësimet e kontrollit të brendshëm të hartuar për të kundërvepruar ndaj këtyre 
rreziqeve. Kjo ilustrohet në Tabelën 14.3-1.

Shënim: Ka një nivel të moderuar të rrezikut në nivel të pasqyrave fi nanciare të cilit i      
    kundërvihen kontrollet e mira në nivel entiteti dhe mundësisht edhe kontrolle të tjera.
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=

=

Tabela 14.3-1

Përmbledhja e rreziqeve të vlerësuar në nivel të pohimeve është një kombinim i 
vlerësimit të rreziqeve të vetvetishëm me rreziqet e kontrollit që zbatohet ndaj 
tepricave, transaksioneve dhe informacioneve të dhëna individuale në pasqyrat fi nanciare. 
Në rastin e mëposhtëm, rreziqet e vetvetishëm janë të moderuar dhe nuk ka kontrolle 
të brendshme përkatëse, kështu që rreziku i kontrollit është i lartë. Rezultati, për këtë 
arsye, është një rrezik i mbetur i moderuar për këtë pohim të veçantë.

Vlerësimi i Rrezikut 
të Vetvetishëm

Vlerësimi i Rrezikut 
të Kontrollit

Rreziku për 
Anomali 
Materiale

Rreziqet në nivelin 
e P/F
Vlerësimi i rreziqeve 
të përhapur 

Vlerësimi i 
kontrolleve 
kundërvepruese 

M U U

M L M

Rreziqet në nivelin 
e Pohimeve
Vlerësimi i rreziqeve 
specifi ke nga aspekte 
të P/F dhe nga pohimet 

Vlerësimi i i 
kontrolleve 
kundërvepruese 

P/F = Pasqyrat Financiare        L = Rrezik i Lartë      M = Rrezik i Moderuar       U = Rrezik i Ulët

Shënime:

• Para se të arrihet në konkluzionin se nuk ka rreziqe të veçanta në pasqyrat fi nanciare 
ose në informacionet e dhëna, merren në konsideratë edhe ekzistenca e faktorëve të 
tjerë përkatës, të tillë si historia e gabimeve të njohura, aktivet/detyrimet e dyshuara 
për mashtrime, anashkalimet e mundshme të drejtimit dhe eksperienca e periudhave 
të mëparshme.

• Në qoftë se audituesi planifi kon të mbështetet në rrezikun e kontrollit që është 
vlerësuar i ulët (p.sh., duke pakësuar shtrirjen e procedurave thelbësore), ka nevojë 
që të bëhen teste për efektivitetin operacional të kontrolleve për të mbështetur 
këtë vlerësim.

• Në disa raste, entiteti mund të ketë disa kontrolle të brendshme, por audituesi i ka 
gjykuar ato si jo përkatëse për auditimin dhe për këtë arsye nuk ka kryer vlerësime. 
Në këto raste, rreziku i kontrollit do të merret i lartë.

• Kontrollet e veçantë (për transaksion) në përgjithësi funksionojnë (duke rezultuar 
në një rrezik të vlerësuar të ulët) ose nuk funksionojnë (duke rezultuar në një rrezik 
të vlerësuar të lartë). Kjo nënkupton që nuk ka vlerësim të rrezikut të kontrollit 
si të moderuar. Por disa auditues e vlerësojnë rrezikun e kontrollit si të moderuar 
kur një kontroll nuk është plotësisht i besueshëm në funksionim, por pritet të 
funksionojë shumicën e kohës. Ky është rasti që mund të ndodhë më shpesh në 
entitetet më të vogla.

• Përcaktimi i rrezikut të mbetur që rezulton nga kombinimi i rrezikut të vetvetishëm 
dhe rrezikut të kontrollit është një çështje e gjykimit profesional. Tabela më poshtë 
tregon disa kombinime të ndryshme, por nuk zëvendëson gjykimin profesional që 
bazohet në rrethana të veçanta.
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Tabela 14.3-2

   Rreziku i Rreziku i      Rreziku i anomalisë
Vetvetishëm kontrollit       materiale

   L        L  L

   L       M  M

   L       U  M ose U

   M      L  M

   M      M  M

   M      U  U

   U      L  M/U

   U      M  U

   U      U  U
Çelësi:  L = i Lartë M =  i Moderuar  U = i Ulët

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Dokumento arsyetimet që mbështesin vlerësimet e rrezikut

Kur bëhet përmbledhja e rreziqeve të vlerësuara, sigurohu që të bësh një përshkrim 
të shkurtër të arsyeve për secilin vlerësim ose kryqëzo referencat me vendet ku ato 
gjenden të përshkruara. Kjo shpesh është më e rëndësishme se vetë vlerësimi, sepse 
ndihmon për të hartuar reagime përkatëse dhe me kosto efektive.

Vlerësimi i rreziqeve të vetvetishëm

Kujtohu se vlerësimi i rrezikut të vetvetishëm duhet që gjithnjë të përfundohet 
përpara se të merren në konsideratë kontrollet që i kundërvihen rrezikut. Duke 
supozuar se shumica e aspekteve të pasqyrave fi nanciare që do të auditohen do 
të tejkalojnë materialitetin e përgjithshëm, ka të ngjarë (në shumicën e rasteve) që 
rreziku i vetvetishëm për anomali (para kontrollit të brendshëm) për shumicën e 
pohimeve do të jetë i lartë.

Rrezik i ulët për të gjitha pohimet

Kur një aspekt i pasqyrave fi nanciare është vlerësuar me rrezik të ulët për të 
gjitha pohimet, nuk ka nevojë të përsëriten të njëjtat arsyetime për secilin pohim. 
Por arsyeja se përse të gjitha pohimet janë vlerësuar të ulta duhet patjetër që të 
dokumentohet.

14.4 Rishikimi i Vlerësimeve të Rrezikut
Vlerësimi i rrezikut përfundon në një moment të caktuar. Informacionet e reja që mund 
të merren me përparimin e auditimit dhe me kryerjen e procedurave të auditimit, mund 
të identifi kojnë rreziqe të tjera, ose që kontrollet e brendshme nuk funksionojnë siç 
duhet. Kur ndodh kjo, vlerësimi fi llestar i rrezikut duhet të rishikohet dhe të merren në 
konsideratë ndryshimet në kryerjen e procedurave të mëtejshme të auditimit.
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14.5 Dokumentimi

Përmbledhja e rreziqeve të vlerësuara mund të dokumentohet në disa mënyra. Më 
poshtë janë përshkruar tre metoda të mundshme:

• Një dokument më vete.
Një dokument i veçantë që përmbledh vlerësimet e rreziqeve të vetvetishëm dhe 
të kontrollit dhe me arsyetimet kryesore për vlerësimet e rrezikut të kombinuar. 
Ky dokument mund të përdoret gjithashtu edhe për përshkrimin (në terma të 
përgjithshëm) e reagimit ndaj rrezikut.

• Përfshihet në strategjinë e përgjithshme të auditimit dhe planin e 
auditimit.
Pjesa e parë e çdo seksioni në planin e auditimit (të tilla si për kërkesat për t’u 
arkëtuar, detyrimet tregtare, etj.) duhet të përshkruajë vlerësimet e rrezikut dhe 
ndikimin në procedurat e planifi kuara të auditimit.

• Përfshirja e vlerësimeve të rrezikut si pjesë e dokumentimit të audituesit 
të procedurave të mëtejshme.

Në këtë rast, vlerësimet e rrezikut, planet e auditimit dhe rezultatet e punës së kryer 
duhet që të gjitha së bashku të dokumentohen në një fl etë-pune gjithë-përfshirëse 
për çdo aspekt të pasqyrave fi nanciare.

Forma dhe shtrirja e dokumentimit që mbështet vlerësimet e rrezikut ndikohet nga:

• Natyra, madhësia dhe kompleksiteti i entitetit dhe kontrollit të tij të brendshëm;

• Disponueshmëria e informacionit prej entitetit; dhe

• Metodologjia dhe teknologjia e auditimit e përdorur gjatë auditimit.

Faktorë të tjerë që merren në konsideratë kur hartohet dokumentimi përfshijnë:

• Lehtësia në të kuptuar;

• Referencat e kryqëzuara për të hartuar dhe për të vënë në zbatim një përgjigje 
auditimi të përshtatshme;

• Aftësi për të lehtësuar përditësimin në periudhat pasuese; dhe

• Lehtësia për të rishikuar. Një rishikues duhet të ketë mundësi të përcaktojë nëse 
rreziqet kryesore janë identifi kuar ose jo dhe nëse përgjigjet e auditimit që kanë 
rezultuar janë apo jo të përshtatshme.

Një përmbledhje e dokumentuar mirë e rreziqeve të vlerësuar është gjithashtu e 
dobishme në mbledhjen e planifi kimit të grupit të angazhimit në periudhat pasuese ku 
diskutohen natyra dhe përgjigjet e auditimit ndaj rreziqeve.

Metoda që përdor një dokument më vete por e lidhur ngushtë me planin e auditimit 
ilustrohet në tabelën në vijim. Të mbahet parasysh se ky ilustrim përdor të katër pohimet 
e “kombinuar” (të përdorur për qëllimet e këtij Udhëzuesi), siç përkufi zohet në Vëllimin 
1, Kapitulli 6.
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Tabela 14.5-1
Nivelet e Vlerësuara të Rrezikut

Pohimet RV RK RAM
Dokumentimi i rreziqeve kryesorë dhe faktorëve të 

tjerë që kontribuojnë në vlerësimin e rrezikut

P M U U
Niveli i Pasqyrave 
Financiare

Niveli i Pohimeve

APF ose dhënia e 
informacioneve në 
pasqyrën fi nanciare

U

U

U

U

U

M

U

M

U

L

U

L

L

M

M

PZ

U

L

U

L

U

L

U

L

P

E

S

V

P

E

S

V

P

E

S

V

M

U

U

PZ

U

M

U

M

U

L

U

L

Shitjet1

Të Arkëtueshmet2

Inventarët3

Çelës:
L = I Lartë  PZ = I Pa Zbatueshëm APF = Aspekte të Pasqyrave Financiare    S = Saktësia
M = i Moderuar  RV = Rreziku i Vetvetishëm RP = Rreziku i Përhapur             V = Vlerësimi
U = i Ulët  RK = Rreziku i Kontrollit P = Plotësia            Z = Kontroll zbulimi e korrigjimi      
RAM = Rreziku i Anomalisë Materiale (rreziku i kombinuar)        E = Ekzistenca

Dokumentimi i rreziqeve të vlerësuar gjithashtu mund t’i referohet:

• Detajeve të rreziqeve të rëndësishme që kërkojnë vëmendje të veçantë; dhe

• Rreziqeve për të cilët vetëm procedurat thelbësore nuk do të japin evidencë 
auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme.

Sektori është në një rënie të përgjithshme sepse kanë 
dalë teknologji të reja. Megjithatë, shitjet janë të mira 
dhe entiteti po investon në K&Zh.

Qëndrimi i drejtimit ndaj kontrollit të brendshëm 
është i mirë. Në postet kyçe punojnë njerëz të aftë.

Anashkalimet nga drejtimi janë të mundëshme por 
politikat e reja do të frenojnë shumicën e tyre.

Organet e qeverisjes përbëhen nga antarë të familjes.

Pronari do të ulë tatimet. Njohja e të ardhurave nuk 
ka qënë e qëndrueshme.

Janë identifi kuar kontrollet përkatëse. Testet ndaj 
këtyre kontrolleve të brendshme janë një mundësi.

Kontrollet përkatëse të brendshme janë identifi kuar 
dhe nuk ka pasur histori gabimesh.

Kontrollet përkatëse janë identifi kuar dhe nuk ka 
pasur histori gabimesh.

Bonuset e shitësit bazohen tek shitjet e regjistruara.

Kontrollet përkatëse janë identifi kuar dhe nuk ka 
pasur histori gabimesh.

Rikuperimi i arkëtimeve në një sektor në rënie është 
problem.

Kontrollet përkatëse janë identifi kuar dhe nuk ka 
pasur histori gabimesh.

Ka vjedhje të inventarit dhe kontroll të dobët të 
brendshëm në magazinë.

Kontrollet përkatëse janë identifi kuar dhe nuk ka 
pasur histori gabimesh.

Teknologjia e re do t’i nxjerrë disa pjesë, por edhe 
produkte të tëra jashtë përdorimi.
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Pohimet RV RK RAM

P M U U
Niveli i Pasqyrave 
Financiare

Niveli i Pohimeve

U

U

U
U
U
M
U

M

L

M

M
PZ
U
L
U

L

P

E

S
V
P
E
S

V

M

U

U
PZ
U
M
U

M

Shitjet1

Të Arkëtueshmet2

Çelës:
L = I Lartë  PZ = I Pa Zbatueshëm APF = Aspekte të Pasqyrave Financiare    S = Saktësia
M = i Moderuar  RV = Rreziku i Vetvetishëm RP = Rreziku i Përhapur             V = Vlerësimi
U = i Ulët  RK = Rreziku i Kontrollit P = Plotësia            Z = Kontroll zbulimi e korrigjimi      
RAM = Rreziku i Anomalisë Materiale (rreziku i kombinuar)        E = Ekzistenca

14.6  Raste Studimore – Përfundimi i Fazës së Vlerësimit të Rrezikut
Për detaje të rasteve studimore, referojuni Vëllimit 2, Kapitulli 2 – Hyrje në Rastet 
Studimore.

Hapi i fundit në procesin e vlerësimit të rrezikut është vlerësimi i rreziqeve të kombinuar 
për anomali materiale në nivelin e pasqyrave fi nanciare dhe në nivelin e pohimeve. 
Vlerësimet e rrezikut mund të përmblidhen duke përdorur një metodë si ajo e paraqitur 
më poshtë. Informacione mbështetëse (kur rreziqet e vetvetishëm dhe të kontrollit janë 
dokumentuar) nuk janë paraqitur. 

Në praktikë, duhet të bëhen edhe referencat e kryqëzuara për të dhënat mbështetëse.

 

Rasti Studimor A – Dephta Furniture, Inc.    

Nivelet e Vlerësuar të Rrezikut
Dokumentimi i rreziqeve kryesorë dhe faktorëve të 

tjerë që kontribuojnë në vlerësimin e rrezikut

APF ose dhënia e 
informacioneve në 
pasqyrën fi nanciare

Qëndrimi i drejtimit ndaj kontrollit të brendshëm 
është i mirë. Në postet kyçe punojnë njerëz të aftë.

Anashkalimet nga drejtimi janë të mundshme por ne 
nuk kemi gjetur raste që kjo të ketë ndodhur dhe 
qëndrimi i drejtimit ndaj kontrollit është i mirë.

Mbledhjet mujore për të rishikuar performancën 
mundësojnë rritjen e përgjegjshmërisë nga drejtuesit.

Politikat për njohjen e të ardhurave nuk janë të 
qëndrueshme.

Politikat për njohjen e të ardhurave nuk janë të 
qëndrueshme.  Presion për të rritur shitjet për shkak 
të bonuseve dhe shtrëngesave të tregut.

Sistemi funksionon mirë.

Nuk janë identifi kuar rreziqe të rëndësishme.

Bonuset e shitësit bazohen tek shitjet e regjistruara.

Arkëtimi nga shitjet me pakicë do të jetë problem 
nëse ka mungesë cilësie ose kthime. Më tej, përveç 
rënies ekonomike, nuk bëhen verifi kime të aftësisë së 
klientëve para dhënies së kredive.
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Rasti Studimor B – Kumar & Co. 

Përfundimi i Fazës së Vlerësimit të Rrezikut
Nivelet e Vlerësuar të Rreziqeve

Pohimet RV RK RAM

M

Niveli i Pasqyrave 
Financiare

Niveli i Pohimeve

U

U

U

M

U

M

M

M

L

L

L

M

L

L

M

L

P

E

S

V

P

E

S

V

M

M

M

M

M

M

M

M

Shitjet1

Të Arkëtueshmet2

Çelës:
L = I Lartë  PZ = I Pa Zbatueshëm APF = Aspekte të Pasqyrave Financiare    S = Saktësia
M = i Moderuar  RV = Rreziku i Vetvetishëm RP = Rreziku i Përhapur             V = Vlerësimi
U = i Ulët  RK = Rreziku i Kontrollit P = Plotësia            Z = Kontroll zbulimi e korrigjimi      
RAM = Rreziku i Anomalisë Materiale (rreziku i kombinuar)        E = Ekzistenca

Dokumentimi i rreziqeve kryesorë dhe faktorëve të 
tjerë që kontribuojnë në vlerësimin e rrezikut

APF ose dhënia e 
informacioneve në 
pasqyrën fi nanciare

Qëndrimi i drejtimit ndaj kontrollit të brendshëm 
është i mirë dhe në postet kyçe punojnë njerëz të 
aftë.

Anashkalimet nga drejtimi janë të mundshme për 
shkak të kushteve të kredisë nga Banka dhe për efekt 
të minimizimit të tatimeve. Puna e llogaritarit nuk 
kontrollohet vazhdimisht nga Raj. Llogaritari duket 
i pakënaqur dhe ka mundësi të keqparaqesë shifrat. 
Për këtë arsye, mund të mos zbulohen gabimet e 
qëllimshme dhe ato të paqëllimshme.

Mbledhjet mujore për të rishikuar performancën 
mundësojnë rritjen e përgjegjshmërisë nga drejtuesit.

Për këtë pohim janë identifi kuar kontrollet e 
brendshëm përkatës.

Për këtë pohim janë identifi kuar kontrollet e 
brendshëm përkatës, por transaksionet me palët e 
lidhura janë një problem.

Për këtë pohim janë identifi kuar kontrollet e 
brendshëm përkatës, por transaksionet me palët e 
lidhura janë një problem.

Ka mundësi për kthime nga shitjet për arsye të rënies 
së sektorit.

Shumica e tepricës së debitorëve është e Dephta. 
Nuk identifi kohet ndonjë rrezik tjetër specifi k.

Shumica e tepricës së debitorëve është e Dephta. 
Nuk identifi kohet ndonjë rrezik tjetër specifi k.

Shumica e tepricës së debitorëve është e Dephta. 
Nuk identifi kohet ndonjë rrezik tjetër specifi k.

Klientët e vegjël mund të kenë vështirësi të paguajnë 
faturat në këtë kohë të vështirë ekonomike.

Në këtë moment, është e përshtatshme që të përgatitet një komunikim për drejtimin që 
përshkruan dobësitë e rëndësishme në kontrollin e brendshëm.
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15. Reagimi Ndaj Rrezikut – Vështrim 
 i Përgjithshëm

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përcakto reagimet 
e përgjithshme 

dhe procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zbato reagimet për 
RAM3 të vlerësuar

Zhvillo reagimet e 
duhura kundrejt RAM3 
të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM 
të vlerësuar me procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zvogëlo rrezikun e 
auditimit deri në një nivel 
të ulët të pranueshëm

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

R
ea

gi
m

i n
da

j R
re

zi
ku

t

Shënime: 1 Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
 2 Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.
 3 RAM – Rreziqet e anomalisë materiale.

R
ap

o
rt

im
i

Vlerëso evidencën e 
siguruar

Përcakto se çfarë pune 
auditimi shtesë kërkohet 
(nëse është e nevojshme)

Faktorët e rinj/të rishikuar të 
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të 
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e 
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë?

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t
R

ap
o

rt
im

i

Vlerëso evidencën e
siguruar

Përcakto se çfarë pune 
auditimi shtesë kërkohet 
(nëse është e nevojshme)))

Faktorët e rinj/të rishikuar të
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

A 
kërkohet

punë
shtesë?

Tabela 15.0-1
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Konceptet bazë që trajtohen në fazën e reagimit ndaj rreziqeve listohen më poshtë:

         Vëllimi dhe kapitujt

Reagimi ndaj Rreziqeve të Vlerësuara   V1 – 9 

Procedurat e Mëtejshme të Auditimit   V1 – 10 

Çmuarjet Kontabël     V1 – 11 

Palët e Lidhura      V1 – 12 

Ngjarjet e Mëvonëshme     V1 – 13 

Vijimësia      V1 – 14 

Përmbledhje e Kërkesave të SNA-ve të Tjera  V1 – 15 

Dokumentimi i Auditimit    V1 – 16 

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)

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)

Teksti i marrë nga SNA-të

330.6

Faza e reagimit ndaj rrezikut përfshin hapat e përshkruar më poshtë:

Tabela 15.0-2

R
ea

gi
m

i n
da

j R
re

zi
ku

t

Harto Procedurat e Mëtejshme të Auditimit

Përditëso 
strategjinë e 
auditimit

Zhvillo reagimet 
ndaj rreziqeve 
të vlerësuara

Informo grupin për 
planin e auditimit 
siç kërkohet

Kryej 
procedurat e 
planifi kuara

Vlerëso rezultatet 
dhe evidencën e 
marrë

Dokumento 
gjetjet dhe 
konkluzionet

Kryej Procedurat e Mëtejshme të Auditimit
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16. Plani Reagues i Auditimit

Përmbajtja e kapitullit

Si të planifi kohet një reagim efektiv i auditimit ndaj 
rreziqeve të vlerësuar. 

260, 300, 330, 
500

SNA-të Përkatëse

Përcakto reagimet 
e përgjithshme dhe 

procedurat 
e mëtejshme

Zbato reagimet për 
RAM1  të vlerësuar

Zhvillo reagimet e 
duhura kundrejt RAM1 
të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM1 
të vlerësuar me  procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zvogëlo rrezikun e 
auditimit deri në një nivel 
të ulët të pranueshëm

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

R
ea

gi
m

i n
da

j R
re

zi
ku

t

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi
Tabela 16.0-1

Shënim:
1.   RAM =  Rreziqet e anomalisë materiale.

Paragrafi  #

260.15 Audituesi duhet t’u komunikojë personave të ngarkuar me 
qeverisjen një përmbledhje të objektit të planifi kuar dhe afatin e 
auditimit. (Ref: Para. A11-A15)

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)

Teksti i marrë nga SNA-të

300.9
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Audituesi do të përditësojë dhe ndryshojë strategjinë e 
përgjithshme dhe planin e auditimit sipas nevojës, gjatë kryerjes 
së auditimit. (Ref: Para. A13)

Audituesi do të planifi kojë natyrën, afatin dhe shtrirjen e 
drejtimit dhe të mbikëqyrjes së anëtarëve të grupit të angazhimit 
si dhe rishikimin e punës së tyre. (Ref: Para. A14-A15)

Audituesi do të përfshijë 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 dhe planin e auditimit, 
dhe arsyet e këtyre ndryshimeve. (Ref: Para. A16-A19)

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)

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)

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)

300.10

300.11

300.12
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330.7
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Audituesi duhet të përcaktojë dhe të kryejë testet e kontrolleve 
për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit që tregon 
për 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 ndërmend të mbështetet në efektivitetin e funksionimit të 
kontrolleve në përcaktimin e natyrës, afateve dhe të shtrirjes 
së procedurave thelbësore); ose

(b) Procedurat thelbësore (substanciale) 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 
kërkesat për të marrë evidencë auditimi në lidhje me 
efektivitetin e funksionimit të kontrolleve, duke përfshirë 
evidencën që tregon:

i. Për mënyrën se si kanë funksionuar kontrollet gjatë një 
periudhe kohe që është e ndryshme nga periudha nën 
auditim;

ii. Se ka patur koherencë në aplikimin e kontrolleve; dhe

iii. Se kush ose me çfarë mjetesh këto kontrolle janë vënë 
në funksionim. (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 qoftë se audituesi ka në plan të mbështetet në kontrollet që 
vendosen per të mbuluar një rrezik që audituesi e ka parashikuar 
të jetë një rrezik i lartë, ai duhet të testojë këto kontrolle në 
periudhën aktuale.

Pavarësisht nga rreziqet e vlerësuara të anomalisë materiale, 
audituesi duhet të përcaktojë dhe kryejë procedurat substanciale 
për çdo klasë materiale të transaksioneve, tepricave në 
llogari dhe të informacioneve shpjeguese të dhëna. (Ref: Para. 
A42-A47)

330.8

330.9

330.10
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Audituesi duhet të mbajë parasysh faktin nëse duhet, që 
procedurat e konfi rmimeve me të tretët, të kryhen si procedura 
substanciale. (Ref: Para. A48-A51)

Ne lidhje me procesin e mbyllljes 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 substanciale 
të cilat i përgjigjen posaçërisht atij rreziku. Kur një metodë 
e trajtimit të rreziqeve të rëndësishme konsiston vetëm në 
procedurat substanciale, këto procedura duhet të përfshijnë 
brenda tyre testet e detajeve. (Ref: Para. A53)

Nëse procedurat substanciale janë kryer në një date të 
ndërmjetme, audituesi duhet të mbulojë periudhën e mbetur 
duke kryer:

(a) procedurat substanciale, të kombinuara me testet e 
kontrolleve për periudhën në shqyrtim; ose

(b) në qoftë se ai gjykon se është e mjaftueshme, vetëm procedurat 
e mëtejshme substanciale, të cilat japin një bazë të arsyeshme 
për shtrirjen e konkluzioneve të auditimit nga data e 
ndërmjetme e deri në fund të periudhës. (Ref: Para. A54-A57)

Audituesi duhet të kryejë procedurat e auditimit për të 
vlerësuar nëse paraqitja e përgjithshme e pasqyrave fi nanciare, 
përfshirë këtu edhe informacionet e dhëna në shënimet 
shpjeguese, është në pajtim me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar. (Ref: Para. A59)

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)

Kur përcaktohen dhe kryhen procedurat e auditimit, audituesi 
duhet të marrë parasysh përshtatshmërinë dhe besueshmërinë 
e informacionit që duhet të përdoret si evidencë auditimi. (Ref: 
Para. A26–A33)

Kur përcakton testet e kontrolleve dhe testet e detajeve, 
audituesi do të përcaktojë mjetet e zgjedhjes së elementeve që 
do të testohen, të cilat janë efektive për të përmbushur qëllimin 
e procedurës së auditimit. (Ref: Para. A52–A56)
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16.1 Vështrim i Përgjithshëm
Në fazën e auditimit të reagimit ndaj rrezikut, objektivi është të merret evidencë auditimi 
e mjaftueshme dhe e përshtatshme në lidhje me rreziqet e vlerësuar. Kjo arrihet duke 
hartuar dhe zbatuar përgjigjet e duhura ndaj rreziqeve të vlerësuar për anomali materiale 
në nivelin e pasqyrave fi nanciare dhe në nivelin e pohimeve. 

Audituesi do ta kryejë këtë punë në mënyra të ndryshme, të tilla si:

• Duke trajtuar secilin rrezik të vlerësuar në varësi të natyrës së tij (psh., rënien 
ekonomike) dhe duke hartuar reagimet përkatëse të auditimit në formën e 
procedurave të mëtejshme të auditimit;

• Duke trajtuar rreziqet e vlerësuar sipas aspekteve të ndikuara materiale në pasqyrat 
fi nanciare ose në informacionet e dhëna. Pastaj audituesi harton një përgjigje 
përkatëse në formën e procedurave të mëtejshme të auditimit; ose

• Duke fi lluar me një listë standarde të procedurave të auditimit për secilin aspekt 
material në pasqyrat fi nanciare dhe në pohime, dhe duke e përshtatur atë (duke 
shtuar, ndryshuar dhe hequr procedurat) për të hartuar një reagim të duhur ndaj 
rreziqeve të vlerësuar.

Reagimi ndaj rreziqeve të vlerësuar përfshin më shumë elementë se sa ka një program 
standard auditimi (“një masë u përshtatet të gjithëve”) për të mundësuar trajtimin e çdo 
pohimi, sepse këto programe nuk janë përgatitur për të trajtuar rrezikun e vlerësuar 
në aspektet e pasqyrave fi nanciare dhe pohimeve për një entitet të veçantë. Programet 
e auditimit në përgjithësi duhet të përshtaten (për aq sa është e mundur) me nivelin e 
rrezikut të entitetit dhe të rrethanave të tij specifi ke.

16.2 Pika e Nisjes
Pika e nisjes për hartimin e një përgjigje efektive të auditimit është listimi i rreziqeve të 
vlerësuara që është përgatitur tek përfundimi i fazës së vlerësimit të rrezikut të auditimit 
(shih Vëllimi 2, Kapitulli 14). 

Rreziqet janë identifi kuar dhe vlerësuar në:

• Nivelin e pasqyrave fi nanciare; dhe

• Nivelin e pohimeve për aspekte të pasqyrave fi nanciare dhe informacionet e dhëna.

Aspektet më të vogla në pasqyrat fi nanciare mund të grupohen bashkë dhe të trajtohen 
si një aspekt më i madh për të përgatitur përgjigjen dhe reagimin e duhur të auditimit.

Vëllimi 1, Kapitulli 9 përshkruan reagimet e mundshme ndaj rreziqeve të vlerësuara në të 
dy nivelet. Llojet e reagimeve që kërkohen përmblidhen në tabelën e mëposhtme:
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Tabela 16.2-1

Rreziqet e Vlerësuar

Në Nivelin e 
Pasqyrave Financiare

Reagimi i 
Përgjithshëm

Procedurat e 
Mëtejshme të Auditimit

Në Nivelin 
e Pohimeve

Reagimet e Audituesit

Procedurat 
Thelbësore

Testet e
Kontrolleve

Testet e 
Detajeve

Analizat 
Thelbësore

Rezultati

Evidencë auditimi e mjaftueshme dhe e përshtatshme  për të 
ulur rrezikun e auditimit në një nivel të ulët të pranueshëm

Shembujt përfshijnë:
• Skepticizmi profesional
• Niveli i personelit të angazhuar
• Mbikëqyrja e vazhdueshme e 

stafi t 
• Vlerësimi i politikave kontabël 
• Natyra/shtrirja/afatet dhe 

paparashikueshmëria e 
procedurave të planifi kuara

• Procedurat e tjera të mëtejshme

16.3 Reagimet e Përgjithshme
Rreziqet e përhapur në nivelin e pasqyrave fi nanciare (rreziqe si mungesa në mjetin 
e kontrollit dhe/ose mundësia për mashtrim që mund të ndikojë tek shumë pohime) 
trajtohen përmes hartimit e zbatimit të një përgjigje të përgjithshme nga audituesi, siç 
ilustrohet në fi gurën e mëposhtme. Referoju Vëllimit 2, Kapitulli 8 për informacione 
shtesë mbi rreziqet e përhapur.

Aspektet të cilat audituesi i trajton për të përgatitur reagimin e përgjithshëm, përfshijnë 
përcaktimin:

• E shtrirjes së skepticizmit profesional që grupi i auditimit duhet të përdorë;

• E cilit anëtar të personelit të angazhojë, përfshirë edhe ata me aftësi të veçanta, ose 
nëse duhen angazhuar ekspertë;

• E nivelit të mbikëqyrjes që kërkohet të mbahet gjatë gjithë auditimit;

• E nivelit të elementëve të befasisë në përzgjedhjen e procedurave të mëtejshme të 
auditimit që do të zbatohen; dhe

• Çdo ndryshim në përgjithësi që duhet të bëhet në natyrën, afatet dhe shtrirjen e 
procedurave të auditimit. Kjo mund të përfshijë edhe kohën e procedurave (të 
ndërmjetme apo në mbyllje të periudhës), ose procedura të reja/të zgjeruara për të 
trajtuar faktorët specifi kë të rrezikut të tillë si mashtrimi.
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Tabela 16.3-1

Vlerësimi 
Rrezikut

Reagimi i Mundshëm i Përgjithshëm

Lejon audituesin që të ketë më shumë besim në kontrollin e 
brendshëm dhe të mbështetet në evidencën e auditimit që 
gjenerohet brenda entitetit.

Një reagim i përgjithshëm mund të përfshijë disa procedura auditimi 
që kryhen në një datë të ndërmjetme dhe jo në fund të periudhës.

Mund të kërkojë që audituesi të kryejë disa punë shtesë si:
• Caktimin e personelit të auditimit me më shumë eksperiencë.
• Kryerjen e më shumë procedurave të auditimit në fund të 

periudhës se sa në një datë të ndërmjetme.
• Marrjen e evidencës së auditimit më të shumtë e më të gjerë 

nga procedurat thelbësore.
• Ndryshimin e natyrës, afateve ose shtrirjes së procedurave të 

auditimit që do të kryhen. 

Mjedisi i 
Kontrollit 
Efektiv

Mjedisi 
Kontrollit 
Jo-Efektiv

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Kur është e mundur, përgatit një vlerësim fi llestar të rrezikut në nivelin e 
pasqyrave fi nanciare në fazën e planifi kimit. Kjo ju ndihmon të përgatisni një 
reagim fi llestar të përgjithshëm që trajton çështje të tilla si cilin nga personeli të 
caktoni (përfshirë edhe ata me aftësi të veçanta), nivelin e mbikëqyrjes që duhet, 
si dhe cilat procedura auditimi do të kryhen. Ky vlerësim fi llestar i rrezikut kërkon 
përditësimin me avancimin e auditimit dhe ndryshimet përkatëse që do të bëhen 
në reagimet në tërësi.

Megjithatë, kjo nuk është e mundur në entitetet më të vogla që nuk kanë 
informacione fi nanciare mujore apo të ndërmjetme për të kryer procedura 
analitike dhe për të identifi kuar/vlerësuar rreziqet për anomali materiale. Në 
rastin e mundësisë së kufi zuar për të kryer procedura analitike ose në marrjen e 
informacioneve për të planifi kuar auditimin, audituesi duhet të presë derisa të jetë 
i disponueshëm një draft i hershëm i pasqyrave fi nanciare.

16.4 Përdorimi i Pohimeve në Hartimin e Testeve
Vlerësimi i rreziqeve për anomali materiale kërkohet të bëhet në nivelin e pasqyrave 
fi nanciare dhe në nivelin e pohimeve. Objektivi për hartimin e një reagimi të duhur të 
auditimit është marrja e evidencës që trajton vlerësimet e rrezikut të përgatitura për secilin 
pohim përkatës. Referoju Vëllimit 1, Kapitulli 6 për më shumë informacione rreth pohimeve.

Kur përgatit reagimin ndaj linjave specifi ke të transaksioneve, audituesi do të konstatojë 
se pohimet japin gjithashtu një lidhje të përbashkët mes testimit të kontrollit të 
brendshëm me procedurat thelbësore. Kjo është e rëndësishme për të identifi kuar nëse 
është e nevojshme një kombinim i testeve të kontrolleve me procedurat thelbësore, për 
të ulur rreziqet për anomali materiale në një nivel të ulët të pranueshëm.

Për shembull, procedurat e auditimit për “ekzistencën” e inventarit do të fokusohen në 
testimin e vlerës së artikujve tashmë të regjistruar si pjesë e gjendjes së inventarit dhe 
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testimin e kontrolleve që i kundërvihen rrezikut që atë të mos-ekzistojnë në gjendjen 
e inventarit. Testi i “plotësisë” së inventarit do të fokusohet në artikujt që nuk janë 
përfshirë në gjendjen e inventarit, por që mund të japin evidencë të mundshme për 
artikujt që mungojnë. Kjo mund të përfshijë urdhër-porositë e mallrave dhe testimin e 
kontrolleve që mund t’i kundërvihen rrezikut të humbjes së inventarit.

16.5 Përdorimi i Materialitetit në Hartimin e Testeve
Një faktor kyç në trajtimin e shtrirjes së procedurave të auditimit që gjykohet se janë 
të nevojshme është materialiteti i performancës që është përcaktuar. Materialiteti i 
performancës bazohet në materialitetin e përcaktuar për pasqyrat fi nanciare në tërësi, 
por mund të ndryshohet për të trajtuar rreziqe të veçanta që lidhen me teprica llogarie, 
linjë transaksionesh, ose informacione të dhëna në pasqyrat fi nanciare.

Shtrirja e procedurave të auditimit që gjykohet se janë të nevojshme përcaktohet pasi 
merren në konsideratë materialiteti i performancës, rreziku i vlerësuar dhe shkalla e 
sigurisë që audituesi ka planifi kuar të përfi tojë. Në përgjithësi, shtrirja e procedurave të 
auditimit (të tilla si madhësia e kampionit për testin e detajeve, ose nivelin e detajeve të 
nevojshme në procedurat analitike thelbësore) rritet me rritjen e rrezikut për anomali 
materiale. Megjithatë, rritja e shtrirjes të procedurës së auditimit është efektive vetëm 
kur vetë procedura e auditimit është përkatëse për atë rrezik specifi k. Shih Vëllimin 1, 
Kapitullin 7 dhe Vëllimin2, Kapitujt 6 dhe 17 për më shumë informacione mbi përdorimin 
e materialitetit në hartimin e testeve.

16.6 Kutia e Mjeteve të Audituesit
Kur përgatit planin e detajuar të auditimit, audituesi mund të përdorë gjykimin 
profesional për të zgjedhur llojet e përshtatshme të procedurave të mundshme të 
auditimit. Referoju Vëllimit 1, Kapitujve 10 dhe 15 për më shumë përshkrime të 
hollsishme të procedurave të mëtejshme të auditimit.

Një program auditimi efektiv bazohet në një përzierje të procedurave të përshtatshme 
që bashkarisht ulin rrezikun e auditimit në një nivel të ulët të pranueshëm. Për qëllimet 
e këtij Udhëzuesi, lloje të ndryshme të procedurave të disponueshme të auditimit për 
audituesin janë kategorizuar siç ilustrohen në tabelën në vazhdim.
Tabela 16.6-1

Testet 
Thelbësore të 
Detajeve

Procedurat 
Thelbësore 
Analitike

Procedurat e 
Mëtejshme të 

Auditimit

Testet e 
Kontrolleve
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Tabela 16.6-2

Lloji i Procedurës Përshkrimi

Paragrafi  18 i SNA 330 kërkon që procedurat thelbësore të kryhen 
për çdo klasë të transaksioneve, tepricë llogarie dhe informacion 
të dhënë që janë materiale, pavarësisht vlerësimit të rreziqeve për 
anomali materiale (RAM). Kjo pasqyron faktin që:

• Vlerësimi i audituesit për rrezikun bëhet përmes gjykimit dhe 
si pasojë nuk mund të identifi kojë të gjitha rreziqet për anomali 
materiale; dhe

• Ka kufi zime të vetvetishme të kontrollit të brendshëm, 
përfshirë anashkalimet e drejtimit.

Kur RAM është shumë i ulët, duhen disa procedura thelbësore 
të kufi zuara, për shembull testet e detajeve ose rishikimi analitik, 
mund të jenë gjithçka që kërkohet për të marrë evidencë auditimi 
të mjaftueshme dhe të përshtatshme për pohimet e veçanta.

Procedurat thelbësore analitike përmbajnë vlerësime të 
informacioneve fi nanciare përmes analizave e marrëdhënieve 
korrekte mes të dhënave fi nanciare dhe jo-fi nanciare. Ato kërkojnë 
zhvillimin e pritshmërive të sakta për disa shuma (si shitjet) që, kur 
krahasohen me shumat aktuale të regjistruara, mund të jenë të 
mjaftueshme për të identifi kuar anomalitë.

Procedurat analitike mund të kategorizohen si më poshtë:

• Krahasime të thjeshta të të dhënave që mund të përfshihen në 
mënyrë tipike në procedurat thelbësore bazë. Këto procedura 
mund që normalisht të kombinohen me teste të tjera të 
detajeve në nivelin e pohimeve.  Ato nuk japin në vetvete 
evidencë auditimi të mjaftueshme.

• Modele parashikuese që në vetvete (ose të kombinuara me 
testet e kontrolleve ose procedura të tjera thelbësore) mund 
të jenë të mjaftueshme për të ulur rrezikun e auditimit në një 
nivel të ulët të pranueshëm. Për shembull, në qoftë se entiteti 
ka gjashtë punonjës me paga fi kse gjatë gjithë periudhës, do 
të ishte e mundur llogaritja e kostos gjithsej të personelit për 
periudhën me një shkallë sigurie të lartë. Duke supozuar që 
numri i punonjësve dhe pagat e tyre kanë qenë të sakta, kjo 
procedurë mund të japë të gjithë evidencën e auditimit për 
pagat e personelit.  Në këtë rast nuk ka nevojë të kryhen 
procedura të tjera thelbësore (bazë apo të zgjeruara).

Kur trajtohet rreziku i rëndësishëm përmes vetëm procedurave 
thelbësore, këto procedura thelbësore kërkohet të përfshijnë edhe 
testet e detajeve.

Shih Vëllimin 2, Kapitulli 10 për më shumë hollësi të përshkruara të 
rreziqeve të rëndësishëm dhe reagimet përkatëse të auditimit.

Procedurat 
Thelbësore

Procedurat      
Analitike

Testet e 
Detajeve



224

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Lloji i Procedurës Përshkrimi

Testet e 
Kontrolleve

Kur kontrollet kyçe janë funksionale (ka të ngjarë që ato 
funksionojnë me efektivitet) për të trajtuar disa pohime, testet e 
kontrolleve mund të kryhen për të marrë evidencën e nevojshme 
rreth pohimit.
Testet e kontrolleve që kryhen për të ulur rrezikun në një nivel të 
ulët (që kërkon një kampion më të madh) mund të japin shumicën 
e evidencës së kërkuar për një pohim të veçantë. Ndryshe, testet 
e kontrolleve mund të kryhen për të ulur rrezikun në një nivel 
të moderuar (që kërkon një kampion më të vogël). Në rastin e 
fundit, për të marrë evidencën e kërkuar, audituesi shton testet e 
kontrolleve me procedura thelbësore që trajtojnë të njëjtin pohim.
Sipas disa kritereve, kontrollet e brendshme kanë nevojë të 
testohen vetëm një herë në tre auditime. Referoju diskutimit mbi 
testet e kontrolleve në Vëllimin 1, Kapitulli 10.5.

16.7 Përgatitja e Planit Reagues të Auditimit
Gjykimi profesional dhe mendimi i kujdesëshëm kërkohen në përgatitjen e një plani 
auditimi që i përgjigjet përkatësisht rreziqeve të vlerësuar. Koha e shpenzuar për 
përgatitjen e planit të duhur do të rezultojë me siguri në një auditim më efektiv dhe më 
efi kas dhe me më pak kohë të shpenzuar nga ekipi i auditimit.

Ka tre hapa të përgjithshëm që ndërmerr audituesi në përgatitjen e planit:

• Reagimi ndaj rreziqeve të vlerësuara në nivelin e pasqyrave fi nanciare (reagimet në 
tërësi);

• Identifi kimi i procedurave të veçanta që kërkohen për aspektet materiale të 
pasqyrave fi nanciare; dhe

• Përcaktimi se cilat procedura auditimi (mjetet nga kutia e mjeteve) dhe çfarë shtrirje 
e testimeve kërkohet.

Hapi 1 – Reagimi ndaj rreziqeve të vlerësuar në nivelin e pasqyrave fi nanciare 

Hapi i parë është përgatitja e një reagimi të përgjithshëm të përshtatshëm ndaj rreziqeve 
të vlerësuara në nivelin e pasqyrave fi nanciare. Për arsye se këto rreziqe janë të 
përhapur, në përgjithësi rezulton një nivel i lartë ose i moderuar i vlerësimit të rrezikut 
dhe që kërkon punë shtesë për të gjitha aspektet e pasqyrave fi nanciare. Referoju 
diskutimit mbi reagimet në tërësi në Vëllimin 2, Kapitulli 16.3.

Hapi 2 – Identifi kimi i procedurave të veçanta që kërkohen për aspektet materiale 
të pasqyrave fi nanciare

Para përgatitjes së reagimeve të detajuara ndaj rreziqeve të vlerësuar, audituesi mund ta 
ketë të dobishme të trajtojë (për çdo aspekt material të pasqyrave fi anciare) pyetjet e 
parashtruara në fi gurën më poshtë.
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Për Çdo Aspekt Material ose Potencialisht Material të 
Pasqyrave Financiare

Pyetjet që 
trajtohen kur 
përgatitet 
reagimi 
i duhur i 
auditimit

A ka pohime që nuk mund të trajtohen vetëm me testet 
thelbësore? Nëse po, do të kërkohen testet e kontrolleve.

Kjo mund të ndodhë kur:

• Nuk ka dokumentacion për të marrë evidencën e auditimit 
rreth pohimit të tillë si plotësia e shitjeve; ose

• Entiteti zhvillon biznesin e tij duke përdorur TI, dhe në këtë 
rast nuk ka dokumentacion për transaksionet që gjenerohet 
apo mbahet me mjete të tjera përveç se në sistemin TI.

A janë kontrollet e brendshëm ndaj rrjedhës dhe proceseve të 
transaksioneve të besueshëm? Nëse po, testi i kontrolleve është i 
mundur përveç rastit kur numri i transaksioneve është kaq i vogël 
saqë procedurat thelbësore mund të jenë më efi kase.

A janë procedurat thelbësore analitike të mundshme (si në 
rrjedhën e transaksioneve përkatëse)?

A kërkohet ndonjë element i befasisë (për të trajtuar rrezikun e 
mashtrimit, etj.)?

A ka “rreziqe të rëndësishëm” (psh., mashtrim, palë të lidhura, etj.) 
që duhet të trajtohen dhe që kërkojnë vëmendje të veçantë? 

Hapi 3 – Përcaktimi i natyrës dhe shtrirjes së procedurave të auditimit që 
kërkohen

Hapi i tretë është përdorimi i gjykimit profesional për të zgjedhur përzierjen e 
procedurave të duhura dhe shtrirjen e testimit që kërkohet për t’ju përgjigjur 
përkatësisht rreziqeve të vlerësuar në nivelin e pohimeve.

Përshkrimi i mëposhtëm është një metodë e mundshme për të përcaktuar përzierjen 
e procedurave të duhura për të trajtuar ekzistencën e kërkesave për t’u arkëtuar në 
nivelet i ulët, i moderuar dhe i lartë të rrezikut të vlerësuar.

Kërkesat për t’u arkëtuar – Niveli i Ulët i Rrezikut të Vlerësuar

Materialiteti i performancës = 12,000€

Reagimi i Planifi kuar i Auditimit

Rreziku i Vlerësuar për 
Pohimin e Ekzistencës

Këto procedura konsiderohen të 
përshtatshme në vetvete për të trajtuar 
rrezikun e vlerësuar. Ato mund të përfshijnë 
testet tipike të detajeve dhe/ose procedura 
analitike të thjeshta që mund të kryhen 
për çdo kërkesë. Këto procedura shpesh 
përfshihen në programet standarde të 
auditimit për kërkesat për t’u arkëtuar.

I Ulët Komente

Procedurat Thelbësore √
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Kërkesat për t’u arkëtuar – Niveli i Moderuar i Rrezikut të Vlerësuar

Materialiteti i performancës = 10,000€

Reagimi i Planifi kuar i Auditimit

Rreziku i Vlerësuar për 
Pohimin e Ekzistencës

Rreziku i Vlerësuar për 
Pohimin e Ekzistencës

Këto procedura mund të kryhen për të trajtuar 
rrezikun e ekzistencës në tërësi (psh., si për 
rrezikun e ulët, më sipër) dhe gjithashtu për të:

• Trajtuar rreziqet specifi ke të identifi kuara 
në lidhje me ekzistencën e kërkesave për 
t’u arkëtuar (si rreziku i mashtrimit); dhe

• Kryer teste të mjaftueshme të detajeve 
për të ulur rrezikun e vlerësuar në një 
nivel të ulët të pranueshëm.

Këto procedura mund të kryhen për të trajtuar 
rrezikun e ekzistencës në tërësi (psh., si për 
rrezikun e ulët, më sipër) dhe gjithashtu për të:

• Trajtuar rreziqet specifi kë të identifi kuar 
në lidhje me ekzistencën e kërkesave për 
t’u arkëtuar (si rreziku i mashtrimit); dhe

• Kryer teste të mjaftueshme të detajeve 
për të ulur rrezikun e vlerësuar në një 
nivel të ulët të pranueshëm.

I Moderuar

I Lartë

Komente

Komente

Procedurat Thelbësore

Procedurat Thelbësore

√

√

Në qoftë se entiteti ka kontrolle të brendshme (si psh., ndaj shitjeve) që trajtojnë 
ekzistencën e kërkesave për t’u arkëtuar, një alternativë e kryerjes vetëm të procedurave 
thelbësore do të ishte testi i efektivitetit të funksionimit të këtyre kontrolleve.

Kërkesat për t’u arkëtuar – Niveli i Lartë i Rrezikut të Vlerësuar

Materialiteti i performancës = 10,000€

Reagimi i Planifi kuar i Auditimit

Për të reduktuar madhësinë e kampionit 
që kërkohet për testin e detajeve që do 
të ketë rrezik të reduktuar në një nivel të 
ulët, kontrollet e brendshme që trajtojnë 
ekzistencën duhet që të testohen për të 
përfi tuar një nivel të moderuar të reduktimit 
të rrezikut. Kjo, e kombinuar me testet e 
detajeve përshkruar më sipër do të reduktojë 
rrezikun e vlerësuar në një nivel të ulët të 
pranueshëm.

Testet e Kontrolleve 
(Efektiviteti i 
Funksionimit)

√
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Rreziku i Vlerësuar për 
Pohimin e Ekzistencës

Në dritën e procedurave analitike thelbësore 
përshkruar më poshtë, këto procedura mund 
të mos jenë të nevojshme fare, ose të jenë të 
pakta për të marrë evidencën që mbështet 
supozimet e përdorura.

I Moderuar Komente

Testet Thelbësore të 
Detajeve

—

Numri i njësive që jepen me qira është 64 dhe 
qiraja është 1,000€ në muaj për 46 njësi me 
dy dhoma gjumi dhe 800€ për 10 njësi dhomë 
e guzhinë.

• Të ardhurat e parashikuara nga qiraja 
llogariten në 724,800€.

• Të ardhurat e regjistruara janë 718,800€, 
me një diferencë 6,000€.

Kjo diferencë u verifi kua se vjen nga 6 njësi 
dy dhomash që nuk janë dhënë me qira nga 
një muaj secila gjatë vitit. 

Procedurat Analitike 
Thelbësore √

Në shembullin e mësipërm, mund të jetë e mundshme që të merret shumica e evidencës 
së kërkuar nga kryerja e testit të kontrollit që redukton rrezikun në një nivel të ulët 
të pranueshëm. Kjo mund të eleminojë nevojën e kryerjes së shumë prej procedurave 
thelbësore.

Kur përgatit strategjinë e auditimit për një tepricë llogarie të veçantë ose transaksion, 
audituesi gjithnjë duhet të marrë në konsideratë punën e kryer në pjesët e tjera të 
rrjedhës së transaksionit.

Një tjetër shembull është plotësia e shitjeve për entitetin që zotëron një ndërtesë me 
apartamente dhe i jep ato me qira.

Kërkesat për t’u arkëtuar – Niveli i Moderuar i Rrezikut të Vlerësuar

Materialiteti i performancës = 6,000€

Reagimi i Planifi kuar i Auditimit

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Mënjano sa herë që është e mundur ndjekjen e procedurave standarde 
apo të përgjithshme të auditimit

Procedurat më efektive të auditimit janë ato që trajtojnë në mënyrë të veçantë 
shkaqet e rreziqeve të vlerësuar.

Shumë Pohime

Kur është e mundur, zgjidh procedurat e auditimit që trajtojnë shumë pohime. 
Kjo do të reduktojë nevojën për teste të tjera të detajeve.

Aspektet me rrezik të ulët

Përdor informacionet e marra nga vlerësimi i rreziqeve për anomali materiale për 
të reduktuar nevojën për procedura thelbësore në aspektet me rrezik të ulët.
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ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR (vazhdim)

Merr në konsideratë përdorimin e testeve të kontrolleve

Përdor informacionin e marrë për kontrollin e brendshëm për të identifi kuar 
kontrollet kyçe që duhet të testohen për funksionimin efektiv. Testimi i 
kontrolleve (disa prej të cilave mund të kërkojnë të testohen vetëm një herë në 
tre vjet) mund të rezultojë në shumë më pak punë se sa do të duhej ndryshe për 
kryerjen e testeve të zgjeruar të detajeve. Shih gjithashtu Vëllimi 2, Kapitulli 17.

Mos injoro kontrollet e TI-së

Madhësia e kampionit për testimin e kontrollit të automatizuar është vetëm një 
element sepse kontrolli i automatizuar funksionon gjithnjë në të njëjtën mënyrë, 
duke qënë i njëjtë ai është edhe përfaqësues për të gjithë elementët e tjerë në 
atë popullatë. Megjithatë, kjo do të bazohet në supozimin se entiteti ka kontrolle 
efektive të përgjithëshme të TI-së.

Testet me qëllime të dyfi shta

Kur planifi kohen testet e kontrolleve në të njëjtën klasë të transaksioneve si 
teste thelbësore, merrni në konsideratë mundësinë e testeve me qëllime të 
dyfi shta. Kjo është e mundur kur testi i kontrollit kryhet njëkohësisht me një 
test detajesh për të njëjtin transaksion. Megjithëse qëllimi i testeve të kontrollit 
është i ndryshëm nga testet e detajeve, objektivi i të dyjave mund të plotësohet 
njëkohësisht. Për shembull, një faturë mund të ekzaminohet për të përcaktuar 
nëse ajo është miratuar (testi i kontrollit) dhe nëse transaksioni është regjistruar 
siç duhet në kontabilitet (testi i detajeve). 

Merr në konsideratë punën e kryer për të gjithë rrjedhën e transaksionit

Duhet të mblidhet e gjithë puna e kryer në pjesët e tjera të rrjedhës së 
transaksionit. Për shembull, testi i kontrolleve për plotësinë e shitjeve do të japë 
evidencë për plotësinë e kërkesave për t’u arkëtuar.

Përcakto strategjinë dhe procedurat e auditimit në fazën e planifi kimit

Kur është e mundur, përgatit natyrën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit 
gjatë fazës së planifi kimit të auditimit, moment në të cilin grupi mund të bjerë 
dakord për metodën që do të përdoret. Kjo shmang mundësinë që personeli i 
ri i grupit të hartojë vetë procedurat e auditimit ose thjesht të kryejë të njëjtat 
procedura me ato të vitit të fundit.

Kujtohu të përdorësh procedurat analitike

Procedurat analitike përdoren në çdo fazë të auditimit.

• Në fi llim të auditimit, procedurat analitike përdoren si procedurë e vlerësimit 
të rrezikut.

• Gjatë auditimit, procedurat analitike përdoren për të analizuar variacionet e të 
dhënave dhe për të provuar disa rrjedha transaksionesh dhe teprica llogarish. 

• Nga fundi i auditimit, procedurat analitike kryhen për të përcaktuar nëse 
pasqyrat fi nanciare janë konsistente me njohuritë e audituesit për entitetin, 
ose për të treguar ndonjë rrezik të panjohur më parë për anomali materiale 
për shkak të mashtrimit.
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16.8 Reagimi ndaj Rrezikut për Mashtrim
Rreziku i mashtrimit mund të ekzistojë (përfshirë anashkalimet e drejtuesve) pothuaj në 
të gjitha entitetet dhe nevojitet të trajtohet kur përgatitet plani i auditimit. Hapi i parë 
është vlerësimi i rrezikut potencial për mashtrim dhe pastaj hartimi i reagimit të duhur të 
detajuar dhe tërësor.

Shënim:  Audituesit i kërkohet të trajtojë rreziqet e vlerësuar për anomali materiale   
    për shkak të mashtrimit si rreziqe të rëndësishëm. Për rrezikun e rëndësishëm  
      nga audituesi kërkohet:

• Të marrë njohuri për kontrollet përkatëse të entitetit, përfshirë veprimtaritë e 
kontrollit, që lidhen me rreziqet; dhe

• Të kryejë procedurat thelbësore që janë veçanërisht kundërvepruese ndaj atyre 
rreziqeve.

Kur qasja ndaj një rreziku të rëndësishëm konsiston  vetëm në procedura thelbësore, 
këto procedura duhet të përmbajnë edhe testet e detajeve.

Në vlerësimin e rezikut potencial dhe reagimin e duhur ndaj mashtrimit, audituesi merr 
në konsideratë sa më poshtë:

• Reagimet në tërësi që janë përgatitur tashmë për të trajtuar rreziqet e vlerësuar në 
nivelin e pasqyrave fi nanciare;

• Reagimet e veçanta të përgatitura tashmë në lidhje me rreziqet e tjerë të vlerësuar 
në nivelin e pohimeve;

• Skenarët e mashtrimit (nëse ka të tillë) të përgatitur gjatë diskutimeve të planifi kimit;

• Rreziqet e mashtrimit (mundësitë, nxitësit dhe arsyet) të identifi kuar si rezultat i 
kryerjes së procedurave të vlerësimit të rrezikut;

• Dyshimet për mashtrime në disa teprica në pasqyrat fi nanciare dhe në transaksione;

• Ndonjë rast të njohur të ndonjë mashtrimi në të shkuarën ose në periudhën aktuale; 
dhe

• Rreziqe që lidhen me anashkalimet e drejtimit.

Tabela në vazhdim përshkruan disa reagime të mundshme ndaj rreziqeve të identifi kuar si 
më sipër.

Reagimet e Përgjithshme ndaj Mashtrimit

Merr në konsideratë nevojën për:

• Rritjen e skepticizmit profesional kur ekzaminohen disa dokumenta 
ose deklarime konfi rmuese të rëndësishme të drejtimit;

• Njerëz me aftësi të specializuara, të tillë si ekspertë të TI-së;

• Përgatitjen e procedurave të veçanta të auditimit për të 
identifi kuar ekzistencën e mashtrimit; dhe

• Elementin e befasisë në përzgjedhjen e procedurave të 
auditimit që do të përdoren. Merr në konsideratë rregullimin 
e afateve të disa procedurave të auditimit, duke përdorur 
metoda të ndryshme të marrjes së kampionit, ose kryerjen e 
procedurave të panjoftuara më parë.

Rreziqet e 
Përhapur 
në Nivelin e 
Pasqyrave 
Financiare

Tabela 16.8-1
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Reagimet e Veçanta ndaj Rreziqeve Potenciale për Mashtrim

Merr në konsideratë:

• Ndryshimin e natyrës, afateve dhe shtrirjes së procedurave të 
auditimit për të trajtuar rrezikun. Shembuj mund të jenë:

— Marrja e më shumë evidence auditimi të besueshme dhe 
përkatëse për të justifi kuar pohimet e drejtimit,

— Kryerja e vëzhgimeve ose inspektimeve fi zike të disa 
aktiveve,

— Vëzhgimi i numërimit të inventarit në befasi, dhe

— Kryerja e rishikimeve të mëtejshme të regjistrimeve të 
inventarit për të identifi kuar zërat a pazakontë, shuma të 
papritshme dhe zëra të tjerë për procedurat e ndjekjes.

• Kryerjen e procedurave të mëtejshme për të vlerësuar 
llogjikën e çmuarjeve të drejtimit dhe gjykimet justifi kuese dhe 
supozimet.

• Rritjen e madhësisë së kampionit ose kryerjen e procedurave 
analitike në një nivel më të detajuar.

• Përdorimin e Teknikave të Auditimit të Asistuara nga 
Kompjuterat (TAANK). Për shembull:

— Mbledhjen e më shumë evidence rreth të dhënave në 
përbërje të llogarive të rëndësishme ose në skedarët e 
transaksioneve elektronike,

— Kryerjen e më shumë testimeve në skedarët e 
transaksioneve elektronike dhe në llogaritë,

— Zgjedhjen e një kampioni transaksionesh nga skedarët 
kryesorë elektronikë,

— Ndarjen e transaksioneve me tipare të veçanta, dhe

— Testimin e një popullate të tërë në vend të zgjedhjes së një 
kampioni.

• Duke kërkuar informacione shtesë nga konfi rmimet e të 
tretëve. Për shembull, për kërkesat për t’u arkëtuar, audituesi 
kërkon konfi rmime për detajet e kontratave të shitjes, 
përfshirë datën e kontratës, çdo të drejtë për kthimet dhe 
kushtet e lëvrimit. Por, duhet marrë në konsideratë nëse 
kërkesa për informacion mund të vonojë shumë përgjigjen.

• Ndryshimin e afateve të procedurave nga një datë e 
ndërmjetme në një datë tjetër afër fundit të periudhës. Por, 
nëse ekziston ndonjë rrezik  për anomali ose manipulim, 
procedurat e auditimit për shtrirjen e konkluzioneve nga data e 
ndërmjetme në mbyllje të periudhës nuk do të jenë efektive.  

Rreziqet 
Specifi ke 
në Nivelin e 
Pohimeve
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Rreziqe që Lidhen me Anashkalime të Drejtimit

Merr në konsideratë:

Identifi kimin, zgjedhjen dhe testimin e regjistrimeve në ditar dhe 
sistemimeve të tjera bazuar në sa vijon:

• Njohjen e procesit të raportimit fi nanciar të entitetit dhe 
hartimin/zbatimin e kontrollit të brendshëm.

• Marrjen në konsideratë të:
— Tipareve të regjistrimeve në ditar ose të sistemimeve të 

tjera mashtruese;
— Praninë e faktorëve të rrezikut për mashtrim që lidhen 

me klasa të veçanta të regjistrimeve në ditar dhe të 
sistemimeve të tjera; dhe

— Pyetjen e individëve të përfshirë në procesin e 
raportimit fi nanciar rreth veprimeve të pazakonta ose të 
papërshtatshme.

Rishikimin e çmuarjeve që lidhen me transaksione dhe teprica të 
veçanta për të identifi kuar shtrembërimet e mundshme nga ana e 
drejtimit. Procedurat e mëtejshme mund të përfshijnë sa më poshtë 
vijon:
• Ritrajtimin e çmuarjeve të marra si një e tërë;
• Kryerjen e rishikimit retrospektiv të gjykimeve dhe supozimeve 

të drejtimit lidhur me çmuarjet kontabël të rëndësishme të 
bëra në periudhat e mëparshme; dhe

• Përcaktimin nëse efekti i mbledhur i shtrembërimeve të 
çmuarjeve të drejtimit përbën anomali materiale në pasqyrat 
fi nanciare. 

Marrja e njohurive rreth llogjikës së biznesit për transaksionet e 
rëndësishme që janë të pazakonta ose jashtë rrjedhës normale të 
biznesit. Kjo përfshin një vlerësim nëse:
• Drejtimi i jep më shumë rëndësi nevojës së trajtimit të veçantë 

kontabël se sa kuptimit ekonomik të transaksioneve;
• Rregullimet rreth transaksioneve të tilla duken shumë 

komplekse;
• Drejtimi ka diskutuar natyrën dhe kontabilizimin e të tilla 

transaksioneve me ata që janë ngarkuar me qeverisjen;
• Transaksionet përfshijnë palë të lidhura të paidentifi kuara më 

parë ose palë që nuk kanë thelb ose forcë fi nanciare për të 
mbështetur transaksionin pa ndihmën e entitetit në auditim.

• Transaksionet që përfshijnë palë të lidhura të pakonsoliduara, 
përfshirë entitetet për qëllime të veçanta, të jenë rishikuar 
siç duhet dhe të jenë miratuar nga ata që janë ngarkuar me 
qeverisjen; dhe

• Ka dokumentim të përshtatshëm.  

Burimi i 
Rrezikut

Regjistrimet 
në Ditar

Çmuarjet e 
Drejtimit

Transaksionet 
e 
Rëndësishme
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Rreziqe që Lidhen me Anashkalime të Drejtimit

Merr njohuri për marrëdhëniet e biznesit që palët e lidhura mund 
të kenë vendosur drejtpërdrejt ose tërthorazi me entitetin përmes:

• Pyetjeve dhe diskutimeve me drejtimin dhe me ata që janë 
ngarkuar me qeverisjen;

• Pyetjeve të palëve të lidhura;

• Inspektimit të kontratave të rëndësishme me palët e lidhura; 
dhe

• Kërkimit të duhur të prejardhjes, si përmes Internetit ose 
bazave të të dhënave të jashtme të informacionit për bizneset.

Bazuar në gjetjet sa më sipër:

• Indentifi ko dhe vlerëso rreziqet për anomali materiale që 
lidhen me marrëdhëniet me palët e lidhura;

• Trajto transaksionet e rëndësishme të palëve të lidhura që janë 
jashtë rrjedhës normale të biznesit të cilat krijojnë rreziqe të 
rëndësishme; dhe

• Përcakto nevojën për procedura auditimi thelbësore që janë në 
përgjigje të rreziqeve të identifi kuar.

Kryerjes së procedurave thelbësore analitike. Merr në konsideratë 
teknikat e auditimit të asistuara nga kompjuterat (TAANK) për 
të identifi kuar marrëdhëniet ose transaksionet e papritura dhe të 
pazakonta. 

Duke konfi rmuar kushtet dhe afatet e kontratave të rëndësishme 
me klientët (kriteret e pranimit, lëvrimit dhe kushtet e pagesave) 
dhe mungesën e marrëveshjeve shtesë (të tilla si oferta për të 
drejtën e kthimit të mallrave menjëherë pas mbylljes së periudhës).

Transaksionet 
me Palët e 
Lidhura

Njohja e të 
Ardhurave

16.9 Rreziku i Anomalive në Paraqitjen dhe 
 Dhënien e Informacioneve
Disa rreziqe të vlerësuara mund të dalin nga paraqitja dhe informacionet e dhëna në 
pasqyrat fi nanciare në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar. Si 
rezultat, procedura të veçanta duhet të hartohen për t’ju përgjigjur siç duhet rreziqeve.

Këto procedura auditimi duhet të trajtojnë nëse:

• Pasqyrat fi nanciare individuale paraqiten në atë mënyrë që pasqyron klasifi kimin dhe 
përshkrimin e duhur të informacionit fi nanciar;

• Paraqitja e pasqyrave fi nanciare përfshin dhënien e informacioneve të përshtatshme 
për çështjet materiale dhe pasiguritë. Kjo përfshin formën, sistemimet dhe 
përmbajtjen e pasqyrave fi nanciare dhe shënimet e tyre anekse (përfshirë edhe 
terminologjinë e përdorur), shumën e detajeve të dhëna, klasifi kimin e zërave në 
pasqyra dhe bazën nga janë marrë shumat; dhe

• Drejtimi ka dhënë informacione për çështjet kryesore në dritën e rrethanave dhe 
fakteve për të cilat audituesi ka marrë dijeni në momentin e fi rmosjes së raportit të 
audituesit.
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16.10 Përcaktimi nëse Plani i Auditimit Është i Plotë
Para se të arrijmë në përfundimin nëse plani i auditimit është i plotë, audituesi merr në 
konsideratë nëse faktorët e mëposhtëm janë trajtuar siç duhet.

Tabela 16.10-1
Përshkrimi

Procedurat thelbësore kërkohen që të hartohen dhe të kryhen për 
të gjitha aspektet materiale të klasave të transaksioneve, tepricat 
e llogarive dhe informacionet e dhëna. Kjo bëhet pavarësisht nga 
rreziqet e vlerësuar për anomali materiale.

Merr në konsideratë nëse duhet të kryhen procedura konfi rmimi tek 
të tretët si procedura auditimi thelbësore. Shembuj mund të jenë:
• Tepricat në llogaritë bankare;
• Kërkesat për t’u arkëtuar;
• Inventarët dhe investimet e mbajtura tek të tretët;
• Detyrimet ndaj huadhënësve;
• Kushtet e marrëveshjeve;
• Kontratat; dhe
• Transaksionet mes entitetit dhe palëve të treta.

Duke supozuar se evidenca nuk përmban ndonjë rrezik të 
rëndësishëm dhe që zbatohen edhe disa kritere të tjera (të tilla si 
nuk ka ndryshime në kontrolle dhe nuk ka ndryshime në elementë 
manualë në funksionimin e kontrollit), testet e efektivitetit të 
funksionimit të kontrolleve mund të kryhen vetëm një herë në tre 
auditime (shih Vëllimi 1, Kapitulli 10.5 për më shumë informacion). 

A ka nevojë për ekspertizë, përveç kontabilitetit dhe auditimit, për 
të marrë evidencë auditimi të mjaftueshme e të përshtatshme?

Procedurat e mëposhtme thelbësore kërkohen në lidhje me 
procesin e mbylljes së pasqyrave fi nanciare:

• Përputhjen dhe rakordimin e pasqyrave fi nanciare me 
regjistrimet kontabël mbështetëse; dhe

• Ekzaminimin e regjistrimeve materiale në ditar dhe 
sistemimeve të tjera të bëra gjatë procesit të përgatitjes së 
pasqyrave fi nanciare. 

Për çdo rrezik të vlerësuar si të rëndësishëm, audituesit i kërkohet 
të hartojë dhe të kryejë procedura thelbësore (mundësisht si 
shtesë e testeve të kontrolleve). Procedurat thelbësore analitike 
nuk mund të përdoren të vetme, por duhet të shoqërohen me 
testet e detajeve.

Kur mbështetet në kontrollet e brendshme ndaj rrezikut të 
rëndësishëm, audituesit i kërkohet të testojë këto kontrolle në 
periudhën aktuale.

A janë trajtuar 
të gjitha aspektet 
materiale 
në pasqyrat 
fi nanciare?

Lloji i Procedurës

A ka nevojë 
të bëhen 
konfi rmime tek 
të tretët?

A mund të 
përdoret 
evidenca e 
marrë në 
periudhat e 
mëparshme? 

A ka nevojë për 
ndonjë ekspert?

A është trajtuar 
procesi i mbylljes 
së pasqyrave 
fi nanciare?

A janë trajtuar 
rreziqet e 
rëndësishme?
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Përshkrimi

Përditëso procedurat thelbësore të ndërmjetme duke mbuluar 
periudhën e mbetur.  Kjo do të përfshijë:

• Procedurat thelbësore të kombinuara me testet e kontrolleve 
për periudhën e ndërhyrjes; ose

• Procedura të mëtejshme thelbësore që japin baza të arsyeshme 
për përgatitjen e konkluzioneve të auditimit nga një datë e 
ndërmjetme në fund të periudhës. 

Për shembull, forcimin e skepticizmit profesional, një element të 
befasisë në hartimin e procedurave të auditimit, etj.

(Shih Vëllimi 2, Kapitulli 16.8.)

A është 
përditësuar 
evidenca e 
marrë në 
testimet e 
ndërmjetme? 

Lloji i Procedurës

A janë vlerësuar 
rreziqet 
potenciale për 
mashtrim?

16.11 Dokumentimi i Reagimit të Përgjithshëm dhe Planet e 
Detajuara të Auditimit
Reagimet e përgjithshme mund të dokumentohen si një dokument më vete ose, në 
mënyrë më tipike, si pjesë strategjisë së përgjithshme të auditimit.

Plani i detajuar shpesh dokumentohet në formën e një programi auditimi që përshkruan 
natyrën dhe shtrirjen e procedurave dhe pohimeve që janë trajtuar. Hapësira lihen të lira 
për të regjistruar detaje rreth faktit se kush e ka kryer secilin hap dhe gjetjet përkatëse.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Afatet

Merr në konsideratë nëse disa nga procedurat e mëtejshme të auditimit të 
planifi kuara mund të kryhen njëkohësisht me procedurat e vlerësimit të rrezikut.

Ndryshimet e planit

Në qoftë se procedurat e planifi kuara duhet të ndryshohen si pasojë e marrjes 
së evidencës së auditimit apo informacioneve të tjera, përditëso strategjinë e 
përgjithshme dhe planin e auditimit dhe jep arsyet për ndryshimet e bëra.

Rishikimi

Sigurohu që procedurat e auditimit dhe fl etët përkatëse të punës janë fi rmosur 
dhe kanë datën nga përgatitësi dhe nga rishikuesi përpara përfundimit të auditimit.

16.12 Komunikimi i Planit të Auditimit
Strategjia e përgjithshme e auditimit, reagimet e përgjithshme dhe plani i auditimit janë 
plotësisht përgjegjësi e audituesit. Megjithatë, shpesh është e dobishme të diskutohen 
disa elemente të planit të detajuar të auditimit (si afatet) me drejtimin. Këto diskutime 
shpesh sjellin ndryshime të vogla në plan për të kordinuar kalendarin e punës dhe 
lehtësuar kryerjen e disa procedurave.

Natyra, afatet dhe qëllimi i saktë i procedurave të planifi kuara nuk diskutohen në detaje 
me drejtimin, ose të ndryshohen ose të pakësohen për të kënaqur kërkesat e drejtimit. 
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Këto kërkesa mund të kompromentojnë efektivitetin e auditimit, duke i bërë procedurat 
e auditimit shumë të parashikueshme dhe mund të përbëjnë kufi zim të objektit.

SNA 260 parashikon një numër çështjesh që audituesit i kërkohet të komunikojë me ata 
që janë ngarkuar me qeverisjen. (Referoju Vëllimit 2, Kapitulli 5.3  për një listë të këtyre 
çështjeve.) Këto kërkesa hartohen për të siguruar një komunikim me dy drejtime mes 
audituesit, drejtimit dhe atyre që janë ngarkuar me qeverisjen.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Audituesit duhet të marrin në konsideratë që të zhvillojnë takime periodike dhe të 
rregullta për përditësim të gjendjes me drejtimin për t’i infomuar ata për ndonjë 
gjetje paraprake, për të kërkuar ndonjë dokumentacion shtesë, për të kërkuar 
ndonjë ndihmë të duhur dhe /ose të diskutuar çështje të tjera.

Çdo ndryshim i rëndësishëm në planin e auditimit gjithashtu duhet t’u 
komunikohet drejtimit dhe atyre që janë ngarkuar me qeverisjen.

16.13 Raste Studimore – Plani Reagues i Auditimit
Për detaje të rasteve studimore, referojuni Vëllimit 2, Kapitulli 2 – Hyrje në Rastet 
Studimore.

Shembujt e mëposhtëm të rasteve studimore përshkruajnë konsideratat dhe procedurat 
e mundshme të auditimit të  cilat mund të përdoren në përgatitjen e një plani të detajuar 
auditimi për llogaritë e kërkesave për t’u arkëtuar. Meqënëse qëllimi i planit të auditimit 
është që të reduktojë rrezikun për anomali materiale në një nivel të ulët të pranueshëm, 
është e rëndësishme të rishikohen rreziqet e identifi kuara në fazën e vlerësimit të 
rrezikut për ciklin e të ardhurave/ debitorëve/faturave.
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 Rast Studimor A — DephtaFurniture, Inc.

Në bazë të vlerësimit të rrezikut në Vëllimin 2, Kapitulli 14.6 — Në përfundim të Fazës 
së Vlerësimit të Rrezikut, rreziqet e vlerësuara ishin:

Rreziku i vlerësuar në nivel pasqyrash fi nanciare         I ulët

 Pohimet (Plotësia, Ekzistenca, Saktësia, dhe Vlerësimi) P     E     S    V

Rreziku i vlerësuar në nivel pohimi (i Lartë, i Moderuar, ose i Ulët) U    M    U   M

Ndryshime në rrezikun e vlerësuar nga periudha të mëparshme. Asnjë

Plotësia e shitjeve adresohet me një kombinim të testeve 
të kontrollit dhe procedurave analitike. Shënim për vitin e 
ardhshëm — nëse shitjet përmes internetit vazhdojnë të 
rriten, teste të kontrollit shtesë mund të kërkohen për shkak 
të humbjes së gjurmës në letër.

Testimet e kontrolleve mund të përdoren për të ulur nivelin 
e rrezikut, reduktim i kërkuar nga procedurat e tjera 
thelbësore (konfi rmimet) në llogaritë e arkëtueshme. Por ne 
nuk jeni totalisht të sigurtë për besueshmërinë e funksionimit 
të kontrollit, prandaj do të përdorim vetëm procedurat 
thelbësore.

Jo.

Procedura auditimi të zgjeruara do të kryhen për të adresuar 
rrezikun e identifi kuar të anashkalimit të kontrolleve nga 
drejtimi.

Ka disa rreziqe mashtrimi të mundshme (vëllimi 2, Kapitulli 
9) që lidhen me njohjen e të ardhurës. Këto do të adresohen 
nëpërmjet testeve thelbësorë të detajeve të përshtatur për 
këto rrethana.
Vlerësimi i llogarive të arkëtueshme është një rrezik specifi k 
që kërkon kujdes të veçantë. Do të bëhen analiza shtesë dhe 
rishikim i pagesave pas periudhës së audituar.
Duhet të bëjmë kujdes gjatë gjithë auditimit për transaksionet 
me palët e lidhura të padeklaruara që ndodhin jashtë rrjedhës 
normale të biznesit.

1.  Ka pohime të tilla që nuk mund 
të adresohen duke përdorur 
vetëm testet thelbësore?

2.  Pritet të jetë i besueshëm 
kontrolli i brendshëm mbi 
fl ukset/proceset që gjenerojnë 
transaksione? Nëse po, është 
e mundur qe të testohen 
kontrollet për të reduktuar 
nevojën/qëllimin për procedura 
thelbësore shtesë.

3. Ka procedura analitike 
thelbësore të tjera që do të 
reduktonin nevojën/qëllimin për 
procedura auditimi shtesë?

4. Ka nevojë për të përfshirë një 
element paparashikueshmërie 
apo ndonjë procedure auditimi 
shtesë (si p.sh. për të adresuar 
rrezikun e mashtrimit, etj.)?

5. Ka rreziqe të rëndësishme 
specifi ke që kërkojnë kujdes të 
veçantë?

Konsiderata të planifi kimit Përgjigjja

Pyetjet për t’u marrë në konsideratë gjatë zhvillimit të planit të auditimit për llogaritë e 
arkëtueshme:
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Duke u bazuar në gjykimin profesional të audituesit, kërkohet një miksim i duhur 
procedurash për të reduktuar rrezikun e anomalisë materiale (RAM) në një nivel të 
ulët të pranueshëm për pohimin në fjalë (i zbatueshëm për gjendjen e llogarisë së 
arkëtueshme). Sa vijon është një shembull i një përgjigje audituese ndaj nivelit të rrezikut 
të vlerësuar për llogaritë e arkëtueshme.

Përmbledhje e Përgjigjes së Propozuar të Auditimit
(bëj shenjë në kutinë e aplikueshme nën PESV)     P      E      S      V

Një shembull programi auditimi që i përgjigjet rreziqeve të identifi kuar tregohet në 
shënimet e rastit studimor në Vëllimin 2, Kapitulli 17.7.

A. Testet thelbësore të detajeve – të gjitha klasat e 
 transaksioneve, tepricat dhe shënimet 
 shpjeguese materiale 

B. Testet thelbësore të detajeve – të përshtatura për 
 rrezikun specifi k (përdorimi i kampionit, mashtrimi, 
 rreziqet e rëndësishëm, etj.)

C. Procedura thelbësore analitike (prova në total, etj.)

D. Testet e kontrolleve (efektiviteti i operimit)

Ne bazë të gjykimit profesional, a janë procedurat e 
mësipërme të mjaftueshme për të adresuar rreziqet 
e vlerësuar? (Po /Jo) Nëse jo, shpjego më poshtë. 

Komente:

X X X X

X

X

X

Po Po Po Po
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Rast Studimor B — Kumar&Co.

Në bazë të vlerësimit të rrezikut në Vëllimin 2, Kapitull 14.6 — Në përfundim të Fazës së 
Vlerësimit të Rrezikut, rreziqet e vlerësuara ishin:

Rreziku i vleresuar ne nivel pasqyrash fi nanciare (i Lartë, i Moderuar, ose iUlët) Moderuar

 Pohimet (Plotësia, Ekzistenca, Saktësia, dhe Vlerësimi) P     E     S    V

Rreziku i vlerësuar në nivel pohimi (i Lartë, i Moderuar, ose i Ulët) U    M    M   U

Ndryshime në rrezikun e vlerësuar nga periudha e mëparshme. Asnjë

Rrezik i shtuar në lidhje me transaksionet me palët e lidhura dhe mashtrim i mundshëm 
si rrjedhojë e mungesës së Rajit.

Jo.

Për shkak të përmasës së vogël të kompanisë 
ekzistojnë shumë pak kontrolle. Ne zhvilluam një 
kuptueshmëri të kontrolleve të brendshme, por nuk 
do t’i testojmë kontrollet apo të mbështetemi në to.

Plotësia e shitjeve do të adresohet nga një 
kombinim i rishikimit analitik thelbësor dhe testeve 
të detajeve.

Konsiderohet i panevojshëm pasi shuma e 
arkëtueshme në fund të vitit lidhet kryesisht me 
kompaninë Dephta.

Mundësia e njohjes jo-konsistente të të ardhurës 
apo mashtrimit do të adresohet nëpërmjet testeve 
të detajeve të përshtatur për këto rrethana.

Duhet të bëjmë kujdes gjatë gjithë auditimit 
edhe për transaksionet me palët e lidhura të 
padeklaruara që ndodhin jashtë rrjedhës normale 
të biznesit.

1. Ka pohime të tilla që nuk mund të 
adresohen duke përdorur vetëm testet 
thelbësore? 

2. Pritet të jetë i besueshëm kontrolli i 
brendshëm mbi fl ukset/proceset që 
gjenerojnë transaksione? Nëse po, është 
e mundur që të testohen kontrollet 
për të reduktuar nevojën/qëllimin për 
procedura thelbësore shtesë? 

3. Ka procedura analitike thelbësore që 
do të reduktonin nevojën/qëllimin për 
procedura auditimi të tjera? 

4. Ka nevojë për të përfshirë një element 
paparashikueshmërie apo ndonjë 
procedure auditimi shtesë (si p.sh. për 
të adresuar rrezikun e mashtrimit, 
etj.)? 

5. Ka rreziqe të rëndësishëm specifi kë që 
kërkojnë kujdes të veçantë? 

Konsiderata të planifi kimit Përgjigjja

Pyetje për tu marrë në konsideratë gjatë zhvillimit të planit të auditimit për llogaritë e 
arkëtueshme:
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Sa vijon është një shembull i një përgjigje auditimi ndaj nivelit të rrezikut të vlerësuar për 
llogaritë e arkëtueshme.

Përmbledhje e Përgjigjes së Propozuar të Auditimit
(bëj shenjë në kutinë e aplikueshme nën PESV)     P      E      S      V

Një shembull programi auditimi që u përgjigjet rreziqeve të identifi kuara tregohet në 
shënimet e rastit studimor në Vëllimin 2, Kapitulli 17.7.

A. Testet thelbësore të detajeve – të gjitha klasat e 
transaksioneve, tepricat dhe shënimet shpjeguese 
materiale

E. Testet thelbësore të detajeve – të përshtatura për 
rrezikun specifi k (përdorimi i kampionit, mashtrimi, 
rreziqet e rëndësishëm, etj.) 

B. Procedura thelbësore analitike (prova në total, etj.)

C. Testime kontrollesh (efektiviteti i operimit)

Në bazë të gjykimit profesional, a janë procedurat e 
mësipërme të mjaftueshme për të adresuar rreziqet e 
identifi kuar? (Po /Jo) Nëse jo, shpjego më poshtë.

Komente:
Asnjë

X X X X

X

Po Po Po Po

X X X
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17. Përcaktimi i Shtrirjes së Testimit

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime mbi përcaktimin e shkallës së testimit të 
kërkuar për t’ju përgjigjur rrezikut të vlerësuar të 
anomalisë materiale. 

SNA-të përkatëse
330, 500, 530

Përcakto reagimet 
e përgjithshme dhe 

procedurat 
e mëtejshme

Zbato reagimet për 
RAM1  të vlerësuar

Zhvillo reagimet e 
duhura kundrejt RAM1 
të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM1 
të vlerësuar me  procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zvogëlo rrezikun e 
auditimit deri në një nivel 
të ulët të pranueshëm

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

R
ea

gi
m

i n
da

j R
re

zi
ku

t

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi
Tabela 17.0-1

Shënim:
1.   RAM =  Rreziqet e anomalisë materiale.

Zbato reagimet për 
RAM1  të vlerësuar

Zvogëlo rrezikun e 
lauditimit deri në një nivelll

të ulët të pranueshëm

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

Kufi zimet Teksti i marrë nga SNA-të

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)

330.12
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Kufi zimet Teksti i marrë nga SNA-të

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 ajo do të 
konsiderohet e tillë, për të përcaktuar periudhën kohore 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;

(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 IT-së; 
(d) Efektivitetin e kontrollit dhe të zbatimit të tij nga ana e entitetit, 

duke përfshirë natyrën dhe shtrirjen e devijimeve në zbatimin e 
kontrollit, të vëna re 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 saj në vazhdimësi, duke siguruar 
evidencë auditimi për faktin nëse pas periudhës së mëparshme të 
auditimit kanë ndodhur ose jo ndryshime të konsiderueshme në 
këto kontrolle.

Audituesi duhet të marrë këtë evidencë duke kryer kërkimet për 
informacione, që kombinohen me vëzhgimin ose inspektimin, 
për të konfi rmuar se ai i kupton këto kontrolle të veçanta, dhe:

(a) Në se ka pasur ndryshime që ndikojnë në përshtatshmërinë në 
vazhdimësi të 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 të 
testojë kontrollet të paktën një herë në çdo tre auditime, dhe 
disa prej kontrolleve t´i testojë në çdo auditim, për të shmangur 
mundësinë e testimit të gjitha kontrolleve mbi të cilin audituesi 
parashikon të mbështetet në një periudhë të vetme të auditimit, 
pa qënë nevoja e testimit të kontrolleve në dy periudhat 
pasuese të auditimit. (Ref: Para. A37-A39)

330.13

330.14
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Kufi zimet Teksti i marrë nga SNA-të

Për qëllimet e SNA-ve, shprehjet e mëposhtme kanë kuptimet e 
dhëna si më poshtë:
(a) Zgjedhja në auditim (zgjedhja e kampionit) – Zbatimi i 

procedurave të auditimit në më pak se 100 për qind të 
elementëve brenda një popullate të auditimit, të atillë që të 
gjitha njësitë të kenë shansin të zgjidhen, në mënyrë që t‘i japin 
audituesit një bazë të arsyeshme mbi të cilën ai të nxjerrë 
konkluzionet për të gjithë popullatën.

(b) Popullata - E gjithë seria e të dhënave nga e cila është zgjedhur 
një kampion dhe për të cilën audituesi dëshiron të nxjerrë 
konkluzionet.

(c) Rreziku i metodës me zgjedhje (zgjedhjes së kampionit) - 
Rreziku që konkluzioni i audituesit i bazuar në një zgjedhje, 
mund të jetë i ndryshëm nga konkluzioni që mund të nxirrej, 
nëse e gjithë popullata do të ishte subjekt i së njëjtës procedurë 
auditimi. Rreziku i metodës me zgjedhje mund të çojë në dy tipe 
konkluzionesh të gabuara:

(i) Në rastin e testeve të kontrolleve, që kontrollet janë më 
shumë efektivë nga sa janë në të vërtetë, ose në rastin e 
testeve të detajeve, që një anomali materiale nuk ekziston, 
kur në fakt ajo ekziston. Audituesi është kryesisht i 
interesuar për këtë tip konkluzioni të gabuar, pasi ai ka 
ndikim në efektivitetin e auditimit dhe ka më shumë të ngjarë 
të çojë në një opinion auditimi të papërshtatshëm. 

(ii) Në rastin e testeve të kontrolleve, që kontrollet janë më pak 
efektive nga sa ato janë në të vërtetë, ose në rastin e testeve 
të detajeve, që një anomali materiale nuk ekziston, kur në 
fakt ajo ekziston. Ky tip konkluzioni i gabuar ka ndikim në 
efi çencën e auditimit, pasi ai si rregull, çon në punë shtesë për 
të konfi rmuar se konkluzionet fi llestare kanë qënë jo-korrekte.

(d) Rreziku i auditimit pa zgjedhje – Rreziku që audituesi të arrijë 
një konkluzion të gabuar për çfarëdo arsye që nuk lidhet me 
rrezikun e auditimit me zgjedhje. (Ref: Para. A1)

(e) Anomali – Një anomali ose devijim që demonstron të mos jetë 
përfaqësues i anomalive apo devijimeve në një popullatë. 

(f) Kampioni – Zërat individualë që përbëjnë një popullatë. (Ref: 
Para. A2) 

(g) Zgjedhja statistikore – Një metodë e zgjedhjes që ka 
karateristikat e mëposhtme:

(i) Kampioni zgjidhet në mënyrë rastësore, dhe 

(ii) Për të vlerësuar rezultatet e kampionit, përfshirë 
edhe matjen e rrezikut të zgjedhjes, përdoret teoria e 
probabilitetit. 

Një metodë e auditimit me zgjedhje që nuk ka karakteristikat (i) 

530.5
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Kufi zimet Teksti i marrë nga SNA-të

Përzgjedhja dhe Shqyrtimi

530.5 (vazhdim) 

Të gjithë 
Elementët 
(Shqyrtim 
100%)

dhe (ii) konsiderohet metodë e auditimit me zgjedhje jo-
statistikore.

(h) Shtresëzimi - Shtresëzimi është procesi i ndarjes së popullatës 
në nënpopullata, ku secila prej tyre përfaqëson një grup 
kampionësh, të cilët kanë karakteristika të ngjashme (shpesh 
vlera monetare).

(i) Anomali e tolerueshme – Një shumë monetare e përcaktuar 
nga audituesi në lidhje me të cilën audituesi kërkon të sigurojë 
një nivel të përshtatshëm të sigurisë, se kjo shumë monetare e 
përcaktuar prej tij nuk do të tejkalohet nga anomalia aktuale në 
popullatë. (Ref: Para. A3)

(j) Niveli i tolerueshëm i devijimit – Një nivel devijimi nga 
procedurat e kontrollit të brendshëm i vendosur nga audituesi, 
lidhur me të cilin audituesi kërkon të sigurojë një nivel të 
përshtatshëm të sigurisë se niveli i devijimit i përcaktuar prej tij 
nuk do të tejkalohet nga niveli aktual i devijimit në popullatë.

Kjo është e përshtatshme kur: 
• Popullata përbëhet nga një numër i vogël elementësh me vlerë 

të madhe; 
• Ekziston një rrezik i rëndësishëm, dhe mjetet/mënyrat e 

tjera nuk sigurojnë evidencë auditimi të përshtatshme dhe të 
mjaftueshme; dhe

• TAANK (Teknikat e Auditimit të Asistuara nga Kompjuteri) 
mund të përdoren në një popullatë më të madhe për të 
testuar në mënyre elektronike një llogaritje të përsëritur ose 
një proces tjetër.

Kjo është e përshtatshme për: 
• Elementë me vlerë të lartë ose elementë kyç që individualisht 

mund të rezultojnë në anomali materiale; 
• Të gjithë elementët mbi një vlerë të caktuar; 
• Çdo element të pazakonshëm apo të ndjeshëm apo një shënim 

të pasqyrave fi nanciare; 
• Çdo element që ka probabilitet të lartë për të rezultuar në 

anomali; 
• Elementë që japin informacion në lidhje me çështje të tilla 

17.1 Pamje e përgjithshme
Evidencë e përshtatshme dhe e mjaftueshme auditimi mund të merret duke zgjedhur dhe 
shqyrtuar si në vijim.

Tabela 17.1-1

Elementë 
specifi kë
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Përzgjedhja dhe Shqyrtimi

Avantazhet

Kampione 
Përfaqësues 
të elementëve 
nga një 
popullatë

Elementë 
specifi kë 
(vazhdim)

Përdorimi i 
Kampioneve 
Përfaqësuese

si natyra e njësisë ekonomike, natyra e transaksioneve, dhe 
kontrolli i brendshëm; dhe

• Elementë për të testuar funksionimin e aktiviteteve të caktuara 
të kontrollit.

Kjo është e përshtatshme për të arritur në një përfundim për të 
gjithë grupin e të dhënave (popullatën) duke përzgjedhur dhe duke 
shqyrtuar një kampion përfaqësues të elementëve brenda popullatës. 
Përdorimi i kampionit i jep mundësi audituesit që të marrë dhe 
të vlerësojë evidencë auditimi në lidhje me karakteristika të 
specifi kuara. Përcaktimi i madhësisë së kampionit mund të bëhet 
duke përdorur metoda statistikore ose jo-statistikore.

Mund të nxirren përfundime të vlefshme. Objektivi i audituesit 
është reduktimi i rrezikut në nivele të arsyeshme dhe jo arritja e 
sigurisë absolute.

Rezultatet mund të kombinohen me rezultatet e testeve të tjera. 
Provat e marra nga një burim mund të ndërthuren me evidenca të 
marra nga një burim tjetër për të siguruar uljen e mëtejshme të 
rrezikut.

Një shqyrtim i të gjitha të dhënave nuk do të jepte siguri absolute. 
Për shembull, transaksionet e paregjistruara kurrë nuk do të 
zbulohen.

Kursim i kostove. Kostoja e shqyrtimit të çdo veprimi në 
kontabilitet dhe e të gjitha evidencave mbështetëse do të ishte 
joekonomike.

Vendimi se cila qasje duhet të përdoret varet nga rrethanat. Zbatimi i secilës nga format 
e mësipërme ose kombinimi i tyre mund të jetë i përshtatshëm në rrethana të veçanta. 

Përdorimi i përgjedhjes me bazë kampioni si metoda më efi kase për të arritur zvogëlimin 
e nevojshëm të rrezikut për një pohim ka një tërësi avantazhesh të paraqitura më poshtë:

Tabela 17.1-2

Vëllimi 1, Kapitulli 10 përshkruan natyrën dhe përdorimin e procedurave të mëtejshme 
të auditimit. Ky kapitull fokusohet në shkallën e testimit dhe përdorimin e teknikave të 
zgjedhjes së kampioneve.

Teknikat e zgjedhjes së kampioneve

Zgjedhja e kampioneve nuk është domosdoshmërisht e nevojshme të zgjidhet si një 
procedurë auditimi, por aty ku përdoret, të gjitha njësitë e kampionit në popullatë 
(të tilla si transaksionet e shitjeve apo gjendjet e llogarive të arkëtueshme) është e 
nevojshme që të kenë një shans të përzgjidhen. Kjo është e nevojshme për t’i dhënë 
mundësi audituesit të nxjerrë konkluzione të arsyeshme për të gjithë popullatën.
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Atributet e kampionit
Përzgjedhja 
Statistikore

Kampioni zgjidhet në mënyrë të rastësishme. Kjo do të thotë që 
çdo element i popullatës ka një shans të njohur (statistikisht të 
përshtatshëm) për t’u zgjedhur.

Rezultatet mund të projektohen matematikisht. Teoria e 
probabilitetit mund të përdoret për të vlerësuar rezultatet e 
kampionit, duke përfshirë matjen e rrezikut të kampionit.

Një qasje e përzgjedhjes së kampionit që nuk ka karakteristikat e 
përshkruara më sipër për përzgjedhjen statistikore.

Në çdo kampion prej më pak se 100% të popullatës, ekziston gjithmonë rreziku që 
një anomali të mos identifi kohet dhe se ajo mund të tejkalojë nivelin e tolerueshëm të 
gabimit apo devijimit. Kjo është quajtur rreziku i kampionit. Rreziku i kampionit mund të 
reduktohet duke rritur madhësinë e kampionit, ndërsa rreziku që nuk lidhet me kampionin 
mund të reduktohet me planifi kimin e duhur të angazhimit, mbikëqyrjen dhe rishikimin. 

Ka dy mënyra të zgjedhjes së kampionit që përdoren zakonisht në auditim, siç paraqiten 
më poshtë.

Tabela 17.1-3

Përzgjedhja 
Jo-Statistikore 
ose në Bazë të 
Gjykimit 

Në përcaktimin e madhësisë së Kampionit, audituesi do të përcaktojë normën e 
tolerueshme të devijimit (përjashtimit) që do të ishte e pranueshme.

• Procedurat thelbësore

Materialiteti i Performancës (qoftë në përgjithësi apo për një element të caktuar) 
vendoset në lidhje me materialitetin e përgjithshëm (qoftë në përgjithësi apo për një 
element të veçantë, respektivisht). Niveli i lejueshëm i gabimit vendoset në lidhje me 
materialitetin e performancës (në tërësi, ose për elementë të veçantë, siç mund të 
jetë rasti). Sa më i lartë të jetë niveli i tolerueshëm i gabimit, aq më e vogël madhësia 
e kampionit. Sa më i ulët niveli i tolerueshëm i gabimit, aq më e madhe madhësia 
e kampionit. Vini re se niveli i lejueshëm i gabimit shpesh do të jetë i njëjtë me 
materialitetin e performancës.

• Testet e kontrolleve

Për testet e kontrolleve, norma e tolerueshme e devijimit ka të ngjarë të jetë shumë 
e vogël, shpesh duke lejuar pak devijime apo ndoshta vetëm një. Testet e kontrollit 
sigurojnë evidencë që kontrollet funksionojnë ose jo. Si pasojë, ato përdoren vetëm 
kur operacioni i kontrollit pritet te jetë i besueshëm.
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17.2  Përdorimi i Kampionëve

Paragrafi  #

530.6 Kur planifi kohet një zgjedhje në auditim, audituesi duhet të 
marrë në konsideratë qëllimin e procedurave të auditimit 
dhe karakteristikat e popullatës nga e cila do të nxirret dhe 
kampioni. (Ref: Para. A4-A9)

Audituesi duhet të përcaktojë një madhësi kampioni të 
mjaftueshme për të ulur rrezikun në zgjedhjen e kampionit në 
një nivel të ulët të pranueshëm. (Ref: Para. A10-A11)

Audituesi duhet të përzgjedhë elementë për zgjedhjen në 
një mënyrë të tillë që secili kampion brenda një popullate të 
auditimit të ketë shansin të zgjidhet. (Ref: Para. A12-A13)

Audituesi duhet të kryejë procedurat e auditimit, të 
përshtatshme për qëllimin, për secilin element të përzgjedhur.

Në qoftë se procedura e auditimit nuk është e aplikueshme për 
elementin e përzgjedhur, audituesi duhet të kryejë procedurën 
mbi një element zëvendësues. (Ref: Para. A14)

Në qoftë se audituesi nuk është në gjendje të zbatojë procedurat 
e përcaktuara të auditimit, ose procedura alternative të 
përshtatshme mbi një element të përzgjedhur, audituesi duhet ta 
trajtojë atë element si një devijim nga kontrolli i parashikuar në 
rastin e testeve për kontrollin e brendshëm, ose si një anomali 
në rastin e testeve të të dhënave.

Audituesi duhet të hetojë natyrën dhe shkakun e çdo devijimi 
ose anomalie të identifi kuar dhe të vlerësojë ndikimin e tyre 
të mundshëm mbi qëllimin e procedurës së auditimit dhe mbi 
fushat e tjera të auditimit. (Ref: Para. A17)

Në situata jashtëzakonisht të rralla kur audituesi e gjykon 
një anomali ose devijim të gjendur në një zgjedhje të jetë 
një anomali, audituesi duhet të përdorë një shkallë të lartë 
sigurie që një anomali e tillë ose devijim nuk përfaqëson 
popullatën. Audituesi duhet ta arrijë këtë shkallë sigurie duke 
kryer procedura auditimi shtesë për të siguruar evidencë të 
përshtatshme e të mjaftueshme auditi që anomalia ose devijimi 
nuk ndikon në pjesën e mbetur të popullatës.

Për testet e të dhënave, audituesi duhet të përcaktojë anomalitë 
e gjetura në kampion lidhur me popullatën. (Ref: Para. A18-A20)

Audituesi duhet të vlerësojë:

(a) Rezultatet e kampionit; dhe (Ref: Para. A21-A22)

(b) Nëse përdorimi i zgjedhjes në auditim ka siguruar nje bazë të 
arsyeshme për konkluzionet rreth popullatës që është marrë 
në testim. (Ref: Para. A23)

Teksti i marrë nga SNA-të

530.7

530.8

530.9

530.10

530.11

530.12

530.13

530.14

530.15
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Ndërtimi i një themeli

Sa herë që teknikat statistikore ose jo statistikore të kampionëve jane duke u shqyrtuar, 
audituesi trajton dhe dokumenton çështjet në vijim.

Tabela 17.2-1

Faktorët për t’u 
konsideruar Komente

Pika fi llestare për hartimin e testit është vendosja e qëllimit të testit 
dhe çfarë pohimesh do të adresohen.

Cili është burimi kryesor i evidencës për çdo pohim që duhet 
adresuar, dhe cili është burimi dytësor? Ky diferencim do të 
ndihmojë për t’u siguruar që përpjekja e auditimit është drejtuar në 
vendin e duhur.

Cila ishte eksperienca (nëse ka) në kryerjen e testeve të ngjashëm 
në periudhat e mëparshme? Konsideroni efi kasitetin e testit, dhe 
ekzistencën dhe natyrën e devijimeve (gabimeve), nëse ka, të 
gjetura në kampionin e zgjedhur.

Sigurohuni që popullata e elementëve që do të testohen është e 
përshtatshme për të arritur objektivat e testit. Marrja e kampionit 
nuk do te identifi kojë ose testojë elementë që nuk janë të përfshirë 
tashmë në popullatë. Për shembull, një kampion i llogarive të 
arkëtueshme mund të përdoret për të provuar ekzistencën e 
llogarive të arkëtueshme, por një popullatë e tillë nuk do të ishte e 
përshtatshme për testimin e plotësisë së të arkëtueshmeve. 

Gjithashtu merrni në konsideratë madhësinë e popullatës. Në disa 
raste, një konkluzion statistikor nuk mund të nxirret nëse popullata 
për t’u testuar është shumë e vogël.

Konsideroni qëllimin e testit dhe pohimin e adresuar. Ky vendim do të 
përcaktojë se çfarë njësish do të zgjidhen për testim. Shembujt përfshijnë 
faturat e shitjes, urdhërat e shitjes, dhe gjendjet e llogarive të klientëve.

Konkluzionet statistikore mund të nxirren nga kampione 
statistikore. Konkluzionet bazuar në gjykimin profesional mund 
të nxirren nga kampione jo-statistikore të bazuara në gjykim. 
Kampionet jo-statistikore përdoren shpesh në kombinim me 
procedura të tjera të auditimit që trajtojnë të njëjtin pohim.

Dështimi në përcaktimin siç duhet të një devijimi do të rezultojë në 
kohë të humbur nga stafi  në shqyrtimin e përjashtimeve të vogla që 
mund të mos përbëjnë një shmangie. Gjithashtu, përcaktoni se si arsyet 
dhe implikimet e devijimeve të gjetura do të ndiqen nga stafi  i auditimit.

Nëse ka transaksione ose teprica të mëdha në popullatë që mund 
të vlerësohen veçmas, kjo mund të rezultojë në madhësi më të 
vogla kampioni të nxjerra nga njësitë e mbetura të popullatës. Në 
disa raste, të dhënat e fi tuara nga testimi i transaksioneve apo 
tepricave në vlera të mëdha mund të jenë të mjaftueshme për të 
eliminuar nevojën për marrjen e kampioneve në përgjithësi.

Qëllimi i 
testit?

Burimi 
kryesor i 
evidencës?

Eksperienca e 
mëparshme?

Cila popullatë?

Cilën njësi 
kampioni të 
përdor?

Statistikor apo 
jo- statistikor?

Përcaktimi i 
një devijimi?

A ka ndonjë 
njësi me vlerë 
të lartë që 
duhet hequr?
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Faktorët për t’u 
konsideruar Komente

Përdorimi i 
TAANK-ve

Munden teknikat e auditimit të asistuara nga kompjuteri (TAANK-
et) të sigurojnë një rezultat më të mirë apo më shumë të 
efektshëm? Për shumë teste, 100% e popullatës mund të testohet 
nga TAANK (në krahasim me vetem një kampion), dhe raporte 
të përshtatura mund  përgatiten që të identifi kojnë elemetë të 
pazakontë për t’u ndjekur.

Konsideroni nëse popullata mund të shtresëzohet duke e ndarë 
atë në nënpopullata diskrete të cilat kanë një karakteristikë 
identifi kuese.

Për shembull, nëse një popullatë përmban një numër 
transaksionesh me vlerë të lartë, popullata (për një test në detaje) 
do të mund të shtresëzohet me vlerë monetare. Kjo lejon që 
përpjekjet më të mëdha të auditimit të drejtohen tek njësitë me 
vlera të mëdha, pasi këto njësi mund të përmbajnë gabimin më të 
madh të mundshëm në terma mbivlerësimi.

Një popullatë mund të shtresëzohet sipas një karakteristike të 
veçantë që tregon një rrezik më të lartë të gabimit. Kur testohet 
mjaftueshmëria e provigjionit të llogarive të dyshimta (vlerësimi 
i llogarive të arkëtueshme), shumat e arkëtueshme mund të 
shtresëzohen sipas vjetërsisë.

Aty ku nënpopullatat janë testuar veç e veç, gabimet do të 
projektohen për çdo shtresë më vete. Anomalitë e parashikuara 
për çdo shtresë pastaj mund të kombinohen në mënyrë që të 
marrin në konsideratë efektin e mundshëm të gabimeve në gjendjen 
e llogarisë apo klasës së transaksioneve.

Materialiteti i performancës përdoret shpesh si bazë për anomalinë 
e tolerueshme. Ai gjithashtu përfaqëson saktësinë për një test 
statistikor. 

Materialiteti i performancës vendoset në një vlerë të tillë që të 
lejojë ekzistencën e mundshme të gabimeve të pazbuluara dhe 
jomateriale të përmblidhen në një vlerë materiale.

Besimi është niveli i rrezikut të pranueshëm (rreziku i moszbulimit) 
që testi nuk do të japë rezultate të sakta. A kërkohet një nivel i 
lartë i besimit (duke rezultuar në një kampion më të madh) apo 
një nivel më i ulët i besimit (duke rezultuar në një kampion më të 
vogël)? 

Niveli i kërkuar i besimit në një test të veçantë bazohet në faktorë 
të tillë si: 

• Evidencat e marra nga burime të tjera, siç janë rishikimi 
analitik, procedurat e tjera thelbësore, dhe testimi i efektivitetit 
operacional të kontrolleve të lidhura; dhe 

Ndonjë 
shtresëzim i 
mundshëm?

Çfarë saktësie 
kërkohet?

Çfarë nivel 
besimi 
kërkohet?



249

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Faktorët për t’u 
konsideruar Komente

Çfarë nivel 
besimi 
kërkohet? 
(Vazhdim)

• Rëndësia e pohimit të pasqyrave fi nanciare ose e elementit në 
krahasim me materialitetin e përgjithshëm. 

Për shembull, një nivel besimi në masën 95% tregon se në qoftë se 
një test i veçantë është bërë 100 herë (duke zgjedhur transaksione 
përfaqësuese në mënyrë të rastësishme), rezultatet do të jenë të sakta 
(brenda kufi rit të anomalisë)  për 95 herë nga 100 teste. Ekziston  
rreziku se 5 teste nga 100 do të prodhojnë rezultate të pasakta.

Kur planifi kohet marrja e kampioneve statistikore, adresohen gjithashtu anomalia e 
tolerueshme apo norma e devijimit.

Tabela 17.2-2

Faktorët për t’u 
konsideruar Komente

Çfarë është 
anomalia e 
tolerueshme 
apo norma e 
tolerueshme e 
devijimit?

Anomalia e tolerueshme përdoret në marrjen e kampioneve 
për testet e detajeve për të adresuar rrezikun që anomalitë 
individuale jomateriale të marra së bashku të bëjnë që pasqyrat 
fi nanciare të kenë anomali materiale, dhe për të siguruar një marzh 
për anomali të mundshme të pazbuluara. Anomalia e tolerueshme 
është aplikimi i materialitetit të performancës në një procedurë të 
veçantë të marrjes së kampionit. Anomalia e tolerueshme mund të 
jetë e barabartë ose më e ulët se materialiteti i performancës.

Norma e tolerueshme e devijimit përdoret për testet e 
kontrolleve ku audituesi përcakton një normë të devijimit nga 
procedurat e përshkruara të kontrollit të brendshëm për të marrë 
një nivel të përshtatshëm sigurie. Audituesi kërkon të marrë një 
nivel të përshtatshëm sigurie që norma e caktuar e devijimit nuk 
tejkalon normën aktuale të devijimit të popullatës.

17.3  Shtrirja e Procedurave Thelbësore (Duke përdorur marrjen 
 e kampioneve statistikore)

Sa më të mëdha rreziqet e anomalisë materiale, aq më e madhe shtrirja e procedurave 
thelbësore të kërkuara. Shtrirja e procedurave thelbësore mund të reduktohet duke 
testuar efektivitetin operativ të kontrollit të brendshëm. Megjithatë, nëse rezultatet janë 
të pakënaqshme, shtrirja e procedurave thelbësore mund ketë nevojë të rritet.

Përcaktimi i madhësisë së kampionit — Marrja e kampioneve në njësi monetare

Metoda më e zakonshme e marrjes së kampioneve për testet e detajeve është e bazuar 
në vlera monetare. Sipas kësaj metode, probabiliteti i nje elementi (për shembull, gjendja 
e një llogarie të arketueshme) për t’u zgjedhur për testim është në proporcion me vlerën 
monetare të tij. Kështu, një tepricë e një llogarie të arkëtueshme prej 6,000 € ka tre herë 
më shumë gjasa të përzgjidhet se një tepricë e një llogarie të arkëtueshme prej 2,000 €. 
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Sipas kesaj metode, nuk do të ishte e përshtatshme për të zgjedhur njësi fi zike të tilla si 
për shembull çdo faturë apo transaksion i 50-të.

Edhe pse selektimi në baza monetare mund të jetë forma më e zakonshme e marrjes 
së kampioneve e përdorur nga audituesit, ka një numër metodash të tjera të marrjes së 
kampioneve të cilat do të mund të ishin më të përshtatshme në rrethana të caktuara. Diskutimi i 
këtyre metodave të tjera të marrjes së kampioneve nuk është përfshirë në këtë udhëzues.

Zgjedhja e faktorëve të besimit

Kur harton një test thelbësor, audituesi mund ta gjykojë të dobishme përdorimin e tre 
niveleve të reduktimit të rrezikut të tillë si i lartë, i moderuar, dhe i ulët. Dallimi midis 
niveleve mund të bazohet në faktorin e besimit të përdorur për zgjedhjen e kampionit. Sa 
më i lartë faktori i besimit, aq më e madhe madhësia e kampionit dhe niveli i reduktimit 
të rrezikut. Kjo ilustrohet në pjesën në vijim, e cila tregon nivelet tipike të besimit për të 
arritur reduktim të lartë, të moderuar, dhe të ulët të rrezikut.

Tabela 17.3-1
Reduktimi 
i rrezikut i 
kërkuar

Niveli i 
Besimit

Niveli i 
Besimit

Faktorët e 
Besimit

Faktorët e 
Besimit

I Lartë 95% 3.0

Mesatar 80-90% 1.6–2.3

I ulët 65-75% 1.1–1.4

50% 0.7

55% 0.8

60% 0.9

65% 1.1

70% 1.2

75% 1.4

80% 1.6

85% 1.9

90% 2.3

95% 3.0

98% 3.7

99% 4.6

Një grup efektiv i procedurave të auditimit të hartuara për t’iu përgjigjur rreziqeve 
të vlerësuara dhe pohimeve të veçanta mund të përmbajë një përzierje të testeve të 
kontrolleve dhe procedurave thelbësore. 

Tabela e mëposhtme jep një listë të pjesshme të faktorëve të besimit për nivele 
të ndryshme të besimit. Për shembull, nëse një nivel i besueshmërisë 90% është i 
nevojshëm, faktori i besimit që do të përdoret do te jetë 2.3.

Tabela 17.3-2
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Zgjedhja e Kampionit 

Tabela17.3-3

Njësia Monetare Përshkrimi

Procesi i 
zgjedhjes së 
kampionit

Hiq elementët me vlerë të lartë dhe elementët kryesorë të 
popullatës

Llogarit intervalin e kampionit.

Zgjidh një pikë fi llimi të rastit për zgjedhjen e elementit të parë. 
Pika e rastësishme e fi llimit mund të jetë nga 1€ deri në intervalin 
e kampionit. Çdo përzgjedhje e njëpasnjëshme bëhet mbi vlerën e 
zgjedhjes së mëparshme plus një interval të marrjes së kampionit.

Shënim: Sigurohu që procesi i zgjedhjes së kampionit, duke përfshirë bazat për zgjedhjen 
e pikës së rastësishme të fi llimit (i realizuar nga një gjenerator i numrave rastësorë 
ose duke përdorur gjykimin profesional), është dokumentuar në mënyrë të 
përshtatshme.

Hapi 1 — Llogarit intervalin e kampionit 

Formula është si më poshtë:

Intervali i kampionit = Materialiteti i Performancës (Anomalia e tolerueshme) ÷ Faktorin e besimit

Nëse intervali i kampionit është 17,391€, llogaria e parë që do të zgjidhet mund të zgjidhet 
rastësisht si ajo që përmban vlerën prej 10,000€. Llogaria e dytë e zgjedhur do të jetë llogaria 
që përmban shumën kumulative prej 27,391€ (pikënisje + intervali i kampionit = 10,000€ + 
17,391€). Llogaria e tretë e zgjedhur do të jetë llogaria që përmban shumën kumulative prej 
44,782€ (27,391€ + 17,391€). Ky proces do të vazhdojë deri në përfundim të popullatës.

Hapi 2 — Llogarit madhësinë e kampionit

Madhësia e kampionit për marrjen e kampioneve monetare të njësive përfaqësuese 
përcaktohet zakonisht nga formula e mëposhtme.

Madhësia e kampionit = Popullatën që do të testohet ÷ Intervalin e kampionit

Popullata që do të testohet duhet të përjashtojë çdo element të veçantë të hequr për 
vlerësim të veçantë.

Hapi 3 — Zgjidh Kampionin

Hiq ndonjë vlerë të lartë dhe elementë kryesorë nga popullata (për shqyrtim të veçantë) 
dhe llogarit intervalin e kampionit (referoju Hapit 1 më lartë). Pastaj zgjidh një pikë fi llimi 
të rastit për zgjedhjen e elementit të parë. Pika rastësore e fi llimit mund të shkojë nga 1€ 
deri në intervalin e kampionit. Çdo zgjedhje e mëpasshme bëhet me vlerën e zgjedhjes së 
parë plus intervalin e kampionit. 

Tre shembujt vijues ilustrojnë këtë proces. 
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Shembulli 1 — Marrja e kampionit për tepricat e llogarive të arkëtueshme

Tabela 17.3-4

Pyetje    Përgjigje

Qëllimi i testit    Për të siguruar ekzistencën e llogarive të 
     arkëtueshme duke zgjedhur një kampion 
     të tepricave të llogarive të arkëtueshme 
     dhe duke dërguar letra konfi rmimi

Rreziqet e anomalisë materiale   Ekzistenca = rrezik i lartë
në pohimet përkatëse 

Popullata për t’u testuar  Tepricat e llogarive të arkëtueshme në 
     fund të periudhës

Vlera Monetare e Popullatës  177,203€

Elementë specifi kë, subjekt i   38,340€
një vlerësimi më vete 

Reduktim i rrezikut i përfi tuar   Asnjë
nga testet e kontrolleve 

Reduktim i rrezikut nga   E limituar 
procedura të tjera siç është 
Procedura e Vlerësimit të Rrezikut 

Faktori i besimit që do të perdoret  Nuk ka burime të tjera për reduktimin
(Reduktim i rrezikut i fi tuar   e rrezikut kështu që 95% ose
nga burime të tjera)   3.0 do të perdoret

Materialiteti i Performancës  15,000€

Devijime të pritshme në Kampion Asnjë

 Intervali i Kampionit = 15,000€/3.0 = 5,000€

 Madhësia e Kampionit = (177,203€-38,340€)/5,000€ = 28

Në këtë shembull, intervali i marrjes së kampioneve ka qenë 5,000 €. Prandaj, në qoftë se 
pika e parë e zgjedhur rastësisht ishte 436 €, pika e ardhshme do të jetë në transaksionin 
ose tepricën që përmban shumën kumulative të 5,436 €. Pika e tretë do të jetë një 
transaksion ose tepricë që përmban shumën kumulative të 10,436 €, dhe kështu me 
radhë derisa 28 njësitë të jenë zgjedhur. 

Shënim: Ka shumë mundësi që njësitë me vlerë më të lartë do të përzgjidhen për testim  
    (referojuni popullatës së pjesshme të tepricave të llogarive të arkëtueshme më  
   poshtë).
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Pyetje    Përgjigje

Tabela 17.3-5

Klienti A 4,750 4,750 436 Po

Klienti B 3,500 8,250 5,436 Po

Klienti C 1,800 10,050 10,436 Jo

Klienti D 2,700 12,750 10,436 Po

Klienti E 950 13,700 15,436 Jo

Klienti F 2,580 16,280 15,436 Po

Teprica 
e Llog. së 

Arkëtueshme
Shuma 

Kumulative
Intervali i 
Kampionit

Përfshihet në 
Kampion?

Shembulli 2 — Marrja e Kampionit për Tepricat e Llogarive të Arkëtueshme

Tabela 17.3-6

Qëllimi i testit

Rreziqet e anomalisë materiale në 
pohimet përkatëse

Popullata për t’u testuar

Vlera Monetare e Popullatës

Elementë specifi kë, subjekt i një 
vlerësimi më vete

Reduktim i rrezikut i përfi tuar nga 
testet e kontrolleve

Reduktim i rrezikut nga procedura të 
tjera siç është Procedura e Vlerësimit 
të Rrezikut

Faktori i besimit që do të perdoret 
(Reduktim i rrezikut i fi tuar nga burime 
të tjera)

Materialiteti i Performancës

Devijime të pritshme në Kampion

Për të siguruar ekzistencën e llogarive të 
arkëtueshme duke përzgjedhur një kampion 
të tepricave të llogarive të arkëtueshme dhe 
duke dërguar letra konfi rmimi

Ekzistenca = rrezik mesatar

Tepricat e llogarive te arkëtueshme në fund 
të periudhës

177,203€

38,340€

Një nivel i ulët i rrezikut të kontrollit është 
krijuar gjatë kontrolleve të lidhura me këtë zë.

I limituar

Në dritën e burimeve të tjera të evidencës, 
një faktor besimi prej 70% (1.2) do të 
përdoret

15,000€

Asnjë

 Intervali i kampionit = 15,000€/1.2 = 12,500€

 Madhësia e kampionit = (177,203€-38,340€)/12,500€ = 12
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Shembulli 3 — Marrja e Kampionit për Faturat e Blerjes

Tabela 17.3-7

Pyetje    Përgjigje

Hapat për projektimin e shtrirjes së anomalisë

Qëllimi i testit

Rreziqet e anomalisë materiale në 
pohimet përkatëse

Popullata për t’u testuar

Vlera Monetare e Popullatës

Elementë specifi kë, subjekt i një 
vlerësimi më vete

Reduktim i rrezikut i përfi tuar nga 
testet e kontrolleve

Reduktim i rrezikut nga procedura të 
tjera siç është Procedura e Vlerësimit 
të Rrezikut

Faktori i besimit që do të perdoret 
(Reduktim i rrezikut i fi tuar nga burime 
të tjera)

Materialiteti i Performancës

Devijime të pritshme në Kampion

Për të siguruar ekzistencën dhe saktësinë e 
blerjeve duke përzgjedhur një kampion nga 
faturat e blerjes

Ekzistenca = rrezik i ulët
Saktësia = rrezik i ulët

Faturat e blerjes për periudhën

879,933€

46,876€

Asnjë

Procedurat thelbësore analitike mesatarisht 
efektive

Në dritën e burimeve të tjera të evidencës, 
një faktor besimi prej 80% (1.6) do të 
përdoret

15,000€

Asnjë

 Intervali i Kampionit = 15,000€/1.6 = 9,375€ 

 Madhësia e kampionit = (879,933€–46,876€)/9,375€ = 89

Siç shihet më lart, madhësia e kampionit për testet thelbësore mund të bëhet shumë 
e madhe kur shqyrtohen volume të mëdha transaksionesh. Shpesh është më efi kase të 
testohen kontrollet e brendshme (ku madhësia e kampionit është më e vogël) ose të 
kryhen lloje të tjera të procedurave të auditimit për të marre evidencat e kërkuara.

Projektimi i Anomalive

Procesi paraqitet në tabelën në vijim.

Tabela 17.3-8

1. Llogarisni përqindjen e gabimit në çdo njësi. Nëse është gjetur që shuma është 
50€, por duhet të kishte qenë 60€, gabimi është 10€ ose 17% e totalit.

2. Mblidhni  përqindjet e gabimit, duke asnjëanësuar mbivlerësimet dhe 
nënvlerësimet.
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Hapat për projektimin e shtrirjes së anomalisë (vazhdim)

3. Llogarisni përqindjen mesatare të gabimit për njësi të testuar duke pjesëtuar 
përqindjet totale të gabimit me numrin e të gjithë elementëve të marrë si kampion 
(me dhe pa gabime).

4. Shumëzoni përqindjen mesatare të gabimit me vlerën totale monetare të 
popullatës përfaqësuese (duke përjashtuar elementët me vlerë të lartë dhe 
elementet kryesorë). Kjo rezulton në gabimin e parashikuar për kampionin. 
Natyrisht, kjo përjashton çdo anomali të gjetur në elementët me vlerë te lartë dhe 
kryesorë të hequr më parë nga kampioni.

Për shembull, një kampion prej 50 artikujsh të zgjedhur nga një popullatë prej 250,000 € 
përmbante tre anomalitë e mëposhtme.

Pjesa17.3-9

Vlera e duhur Vlera e audituar Gabimi     Gabimi%

500€          400€     100€       20.00%

350          200     150       42.86%

600          750     (150)        (25.00%)

Totali i % së gabimit (Shuma e % së gabimeve)         37.86%

Mesatarja e % së anomalisë: 37.86% ÷ 50 (madhësia e kampionit)       0.7572%

Anomalia e projektuar: 0.7572% × 250,000€ (popullata) =      1,893€

Anomalia e projektuar shpeshherë është quajtur “gabimi që ka më shumë gjasa të 
ndodhë” (GSHGJN).

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Anomalitë

Mund të ekzistojë tundimi për të konsiderur disa gabime/devijime (të zbuluar në një 
kampion) si një anomali (jo përfaqësuese e popullatës) dhe për t’i përjashtuar ato 
kur projektohen gabimet në popullatë. Megjithatë, punë shtesë audituese është e 
nevojshme, pavarësisht nëse gabimi/devijimi përfaqëson apo jo popullatën:

• Nëse devijimi është përfaqësues i popullatës, audituesi duhet të hetojë 
natyrën dhe shkakun, dhe të vlerësojë efektin e tij të mundshëm në qëllimin e 
procedurës së auditimit dhe në fusha të tjera të auditimit. 

• Nëse devijimi është konsideruar si një anomali, audituesi duhet të marrë një 
shkallë të lartë sigurie që gabime apo devijime të tilla nuk janë përfaqësuese të 
popullatës. Kjo kërkon kryerjen e procedurave të mëtejshme të auditimit për 
të marrë evidencë auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme që gabimet apo 
devijimet nuk ndikojnë në pjesën e mbetur të popullatës. 

Ki parasysh që SNA 530.13 citon që anomalitë ndodhin vetëm në rrethana 
jashtëzakonisht të rralla.
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17.4 Shtrirja e Procedurave Thelbësore Analitike
Procedurat thelbësore analitike do të jenë ose testi kryesor i gjëndjes së llogarisë, ose do 
të përdoren në kombinim me testet e tjera të detajeve të reduktuara paraprakisht për sa 
i përket shtrirjes. 

Vëllimi 1, Kapitulli 10 përshkruan dy nivele të reduktimit të rrezikut që mund të fi tohen 
nga kryerja e procedurave analitike thelbësore. Ky reduktim i rrezikut është shumë 
efektiv (p.sh., testi kryesor) dhe mesatarisht efektiv. 

Procedurat e thjeshta analitike (të tilla si një krahasim i rezultateve të vitit të kaluar 
me këtë vit) mund të ndihmojnë për të identifi kuar një çështje që duhet të ndiqet, por 
ofrojnë pak evidencë tjetër auditimi. Kjo lloj  procedure analitike mund të përdoret në 
procesin e njohjes së subjektit, në kryerjen e procedurave të rivlerësimit të rrezikut, dhe 
rishikimin e pasqyrave fi nanciare përfundimtare.

Gjatë hartimit të procedurave thelbësore analitike, audituesi do të: 

• Përcaktojë vlerën e diferencës nga pritshmëria, e cila mund të pranohet pa hetim të 
mëtejshëm. Kjo duhet të ndikohet kryesisht nga materialiteti dhe përputhshmëria me 
nivelin e dëshiruar të reduktimit të rrezikut; 

• Konsiderojë mundësinë që një kombinim i anomalive në tepricën e veçantë të 
llogarisë, të klasës së transaksioneve, ose të shënimeve shpjeguese mund të çojë në 
një vlerë të papranueshme; dhe 

• Rrisë nivelin e dëshiruar të reduktimit të rrezikut me rritjen e rreziqeve të anomalisë 
materiale. 

Pyetje    Përgjigje
Përshkruaj procedurën që duhet 
të kryhet dhe rezultatin e pritur.

Cila është vlera e shumës së 
regjistruar ose e raportit?

Çfarë pohimesh do të trajtohen?

Çfarë niveli materialiteti 
performance do të përdoret?

Çfarë vlere diference (mes 
shumave të regjistruara dhe 
vlerave të pritshme) është e 
pranueshme?

Rrezikun e mbetur të anomalisë 
materiale, pasi procedura është 
kryer (p.sh., i moderuar ose i ulët).

Shumëzo qiranë për njësi me numrin e njësive me qira 
për të parashikuar të ardhurat nga banesat, dhe pastaj 
krahaso rezultatin me të ardhurat e regjistruara në 
regjistrat e kontabilitetit të njësisë ekonomike.

278,000€

Plotësia, Ekzistenca dhe Saktësia

10,000€

1% 

I ulët 

Pjesa17.4-1

Shembull i një Procedure Thelbësore Analitike
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Pyetje    Përgjigje
Përshkruaj detajet e secilit 
element të dhënash të përdorur 
në llogaritjen e rezultatit të pritur 
(fi nanciare dhe jo-fi nanciare).

1. Njësitë me qira

2. Qiraja për njësi

3.

4.

Përshkruaj procedurat e kryera për të vlerësuar 
besueshmërinë e secilit element të përdorur 
(konsidero burimin, krahasueshmërinë, natyrën, 
rëndësinë dhe kontrollet mbi përgatitjen).

Ne shqyrtuam planet e katit dhe inspektuam 
fi zikisht ndërtesën për të verifi kuar ekzistencën e 
ndonjë ndryshimi të madh.

Ne shqyrtuam një kampion të kontratave të 
qirasë për të përcaktuar qiranë e pagueshme.

Shembull i një Procedure Thelbësore Analitike (Vazhdim)

Jep detajet e llogaritjes, të rezultatit të pritshëm, dhe rezultatet e krahasimit me 
shumat e kontabilizuara apo raportet:
Numri i njësive me qira = 26        Qiraja për njësi = 12,000€ në vit
Kalkulimi = 26 X 12,000 = 312,000€. Diferenca me vlerën e kontabilizuar është 34,000€.

Kur diferenca (mes shumave të regjistruara dhe vlerave të pritura) kalon vlerën e 
pranueshme, shpjegoni çfarë investigimi është kryer dhe rezultatet (p.sh., marrja 
në pyetje e drejtimit, marrja e evidencave shtesë dhe kryerja e procedurave të 
tjera të auditimit). 
Ne pyetëm për diferencën dhe vërtetuam se, mesatarisht, 2 njësi kanë qenë të lira 
(jo të njëjtat) çdo muaj gjatë vitit, dhe një njësi nuk është marrë me qira dhe është 
përdorur për qëllime takimesh dhe si një strehim i rastit për vizitorët. Kjo i referohet 
shumës prej 36.000 € të diferencës duke lënë 2,000 € të pashpjegueshme. Kjo shumë 
është nën nivelin e pranueshëm të përshkruar me sipër.

Konkluzion:
Testi u realizua me sukses.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Përdorimi i të dhënave “jo-fi nanciare” në një procedurë thelbësore analitike 
shpesh mund të përmirësojë rezultatin. Të dhënat jo-fi nanciare mund të përfshijnë 
informacione të tilla si numër personash, metrat katrorë për një dyqan me pakicë, 
apo numrin e produkteve të veçantë të dërguar.
Kur kryeni procedura analitike, është e domosdoshme që të përcaktohen pritshmëritë 
(p.sh., marrëdhënia me tepricat e lidhura, ndryshimet nga periudhat e mëparshme, 
etj.) dhe pastaj të krahasohen ato pritshmëri me informacionin e pasqyrave fi nanciare. 
Shmangni qasjen e kundërt që të fi lloni me informacionin fi nanciar dhe
pastaj të përpiqeni të shpjegoni ndryshimet duke përdorur njohuritë për klientin 
dhe mjedisin e tij. Procedurat analitike janë shumë më të forta, kur ato janë krijuar 
nga pritshmëri të bazuara në një njohje të njësisë ekonomike dhe të mjedisit të saj. 
Megjithatë, besueshmëria e të dhënave “jo-fi nanciare” duhet përcaktuar përpara 
përdorimit të tyre në një procedurë thelbësore analitike.
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17.5 Testet e Kontrolleve — Efektiviteti Operacional
Procedurat e auditimit të përdorura për të testuar kontrollet përbëhen nga një ose më 
shumë prej katër llojeve të përshkruar më poshtë.

Tabela 17.5-1

Testet e Kontrollit të Brendshëm Mbi Efektivitetin Operacional

Tipet e 
Procedurave

Marrja në pyetje e personelit të duhur. (Mos harro se vetem 
pyetjet nuk janë të mjaftueshme për të provuar efektivitetin 
operativ të kontrolleve.)

Inspektimi i dokumentacionit përkatës.

Vëzhgimi i operacioneve të njësisë ekonomike.

Ri-kryerja e zbatimit të kontrollit.

Kontrolle të Përhapur (në nivel entiteti)

Paragrafi  #

315.14 Audituesi duhet të ketë një njohje të mjedisit të kontrollit. Si 
pjesë e kësaj njohjeje, audituesi duhet vlerësojë nëse:

(a) Drejtimi, nën mbikqyrjen 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)

Teksti i marrë nga SNA-të

Testimi i kontrolleve të përhapur që ekzistojne në nivel entiteti ka tendencë të jetë 
më subjektiv (si p.sh testimi i përkushtimit ndaj kompetencës ose ndaj të kuptuarit të 
politikave të entitetit mbi sjelljet e pranueshme) sesa testimi i kontrolleve të veçantë të 
transaksioneve. Megjithatë, këto kontrolle në mënyre kolektive sigurojnë bazën e duhur 
për përbërësit e tjerë të kontrollit të brendshëm.

Tabela më poshtë tregon disa metoda të mundshme për testimin e kontrolleve të 
përhapur (në nivel entiteti).
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Mjedisi i 
Kontrollit

Testet e mundshme të kontrollit

Komunikimi 
dhe Përforcimi i 
Integritetit dhe 
Vlerave Etike

• Lexo deklaratën në faqen e internetit të entitetit dhe kodin e 
sjelljes ose dokumenta ekuivalente. 

• Shqyrto komunikimin me stafi n. 
• Kryej intervista me një pjesë të stafi t.

• Rishiko politikat e punësimit dhe pushimit nga puna. 
• Rishiko përshkrimet e punës dhe dokumentat që gjenden në 

dosjet e përzgjedhura të punonjësve.

• Rishiko ndonjë vetë-vlerësim të bërë. 
• Rishiko kualifi kimet e anëtarëve të bordit dhe proces-verbalet 

e mbledhjeve. 
• Merr pjesë në një takim si vëzhgues.

• Rishiko dokumentacionin përkatës, në dispozicion. 
• Kryej intervista me një pjesë të stafi t.

• Rishiko strukturën në dritën e praktikave më të mira për 
natyrën e entitetit.

• Rishiko çdo dokumentacion të tillë si përshkrimet e punës.

• Shqyrto politikat dhe praktikat dhe pajtueshmërinë me to. 
• Shqyrto dosjet e personelit për vlerësimet e personelit, 

programet e trajnimit të ndjekura, etj.

Tabela 17.5-2

Përkushtimi 
ndaj Aftësive

Pjesëmarrja e 
Atyre që janë 
të Ngarkuar me 
Qeverisjen

Filozofi a dhe 
Mënyra e 
Funksionimit të 
Drejtimit

Struktura 
organizative 

Caktimi i 
Autoritetit dhe 
Përgjegjësisë

Politikat dhe 
Praktikat e 
Burimeve 
Njerëzore

Lloje të ngjashme të testeve të kontrollit mund të hartohen për të trajtuar kontrolle të 
tjera të përhapur (në nivel entiteti) të tillë si: 

• Vlerësimi i rrezikut; 

• Sistemet e informacionit;

• Monitorimi; 

• Procesin e mbylljes të fundit të periudhës; dhe 

• Kontrollet e anti-mashtrimit.

Rezultatet e testeve të kontrolleve të përhapur të kryer mund të jenë më të vështira për 
t’u dokumentuar sesa kontrollet e brendshëm në nivel të procesit të biznesit (të tillë si 
kontrolli për të parë nëse një pagesë është e autorizuar, i cili mund të dokumentohet 
me një përgjigje të thjeshtë po/jo). Rrjedhimisht, vlerësimi kontrolleve të përhapur 
(në nivel entiteti dhe të përgjithshëm të sistemeve të TI) dokumentohet shpesh me 
memorandume në dosje shoqëruar me dëshmi mbështetëse.
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Për shembull, për të provuar nëse drejtimi ia komunikon nevojën për integritet dhe vlera 
etike të gjithë personelit, dhe detyron zbatimin e politikave të tij, mund të zgjidhet një 
kampion i punonjësve për intervista. Të punësuarit mund të pyeten për komunikimet që 
kanë marrë nga drejtimi, çfarë politikash dhe procedurash përkatëse ekzistojnë, çfarë 
vlerash shohin ata të demonstruar çdo ditë nga drejtimi, dhe nëse politikat zbatohen 
vërtet.

Nëse përgjigja e zakonshme midis të punësuarve është se drejtimi me të vërtetë ka 
komunikuar nevojën për integritet dhe vlera etike dhe ka raste ku janë ekzekutuar 
politikat, atëherë testi do të jetë i suksesshëm. Detajet e intervistës me çdo punonjës 
dhe dokumentacionin mbështetës (të tilla si politikat e njësisë ekonomike, të 
komunikimit, dhe veprimet e zbatimit) më pas do të regjistrohen në një memo për të 
dokumentuar konkluzionet e arritura.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Koha 

Është e preferueshme të testohen kontrollet e përhapur (në nivel entiteti) në 
fi llim të procesit të auditimit. Rezultatet e testimit të këtyre kontrolleve mund 
të ndikojnë në natyrën dhe shtrirjen e procedurave të tjera të planifi kuara 
të auditimit. Për shembull, në qoftë se është gjetur se qëndrimi i drejtimit 
ndaj kontrolleve nuk është aq i mirë sa pritej, do të jetë e nevojshme të 
kryhen procedura të mëtejshme në lidhje me gjendjet e llogarive dhe klasat e 
transaksioneve.

Planifi kimi

Merrni kohë për të përcaktuar mënyrën më të përshtatshme për të testuar 
kontrollet e përhapura (në nivelin e njësive). Konsideroni përdorimin e një 
kombinimi të përshtatshëm të hetimit, vëzhgimit, ri-performancës, dhe teste të 
inspektimit.

Bëj pyetje të hapura

Shmang pyetjet Po/Jo. Në vend të kësaj, bëj pyetje nga të cilat mund të nxirret një 
informacion që nuk ka mundësi ta dish. Për shembull, pyet, “A ju është kërkuar 
ndonjëherë t’i shmangeni një politike kontabël në fuqi ose të bëni diçka që ju bëri 
të mos ndjeheni rehat?” Gjithashtu mos harro të dëgjosh me kujdes përgjigjen e 
personit, dhe të shikosh gjuhën e lëvizjeve të trupit për shenja të mos-qënit rehat 
ose të ankthit.

Ndjekja e çështjeve të pazgjidhura 

Nëse drejtimi ose një anëtar i stafi t nuk pranon të japë informacionin e kërkuar 
ose ti merr informacion të papritur, sigurohu që ky informacion do të ndiqet në 
mënyrën e duhur, dhe ndryshimet e bëra nëse është e nevojshme në strategjinë e 
përgjithshme të auditimit dhe procedurat e planifi kuara.

Kontrollet monitoruese në entitete më të mëdha 

Disa entitete më të mëdha kanë zhvilluar kontrolle monitorimi në nivel entiteti që 
ofrojnë dëshmi rreth funksionimit të vazhdueshëm të kontrolleve në nivel entiteti. 
Kur kjo ndodh, konsideroni nëse mund të mbështeteni në këto kontrolle për të 
reduktuar nivelin e përgjithshëm të testimit tjetër të nevojshëm.
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Edhe pse kontrollet më të përhapur (në nivel entiteti) dhe kontrollet e përgjithshëm të 
TI do të testohen nëpërmjet ushtrimit të gjykimit profesional dhe të aplikuar në mënyrë 
objektive për rrethanat, ka disa situata ku përdorimi i një kampioni përfaqësues mund të 
jetë i zbatueshëm. Një shembull do të ishte vënia në dispozicion e provave që raportet 
fi nanciare mujore janë shqyrtuar dhe janë ndërmarrë veprimet e përshtatshme.

Kontrollet e transaksioneve — Kampioni i Cilësuar

Testet e kontrollit sigurojnë dëshmi që kontrolli funksionon në mënyre efektive gjatë 
gjithë periudhës së cilës i referohemi, e cila do të jetë një periudhë e specifi kuar si p.sh. 
një vit. 

Për arësye se kontrollet e transaksioneve funksionojnë ose jo në mënyrë efektive, nuk 
ia vlen testimi i funksionimit të tyre, i cili në fund të fundit do të dëshmojë nëse këto 
kontrolle janë ose jo të besueshëm. Kontrollet e dyshimta janë ato ku ka gjasa që do 
të ketë devijime. Madhësitë e kampionit për testet e kontrollit janë shpesh të vogla për 
arsye se ato bazohen në faktin që nuk do të gjenden përjashtime. Përndryshe, madhësitë 
e kërkuara të kampionit do të ishin shumë më të mëdha.

Disa nga faktorët për t’u marrë në konsideratë në vlerësimin e besueshmërisë së 
kontrolleve përshkruhen më poshtë.

Tabela 17.5-3

Hartimi i testeve  të kontrollit

Faktorë 
për t’u 
konsideruar

A është e mundur që procedurat e përcaktuara të jenë anashkaluar 
nga drejtimi (psh., anashkalimet e drejtimit)?

A ka nje element të rëndësishëm të përfshirë në kontroll, i cili 
kryhet manualisht, dhe që mund të jetë i prirur për t’u gabuar?

A ka një mjedis të dobët kontrolli?

Janë kontrollet e përgjithshme të TI të varfër?

A është monitorimi i vazhdueshëm i kontrollit të brendshëm i 
varfër?

A kanë ndodhur ndryshime në personel gjatë periudhës që kanë 
ndikuar në mënyrë të konsiderueshme në zbatimin e kontrollit?

A e bën numri i vogël i stafi t të përfshirë në operacionin e 
kontrollit, ndarjen e detyrave jo-praktike?

A kanë ndikuar rrethanat e ndryshueshme në nevojën për 
ndryshime në funksionimin e kontrollit?

Mbështetja në kontrolle të brendshme indirekte

Merrni në konsideratë nevojën për të siguruar evidencë auditimi që mbështet 
funksionimin efektiv të kontrolleve të brendshme të rëndësishme indirekte. Këto 
janë kontrollet nga të cilat varen kontrollet e tjera, të tilla si informacion jo-fi nanciar i 
prodhuar nga një proces i veçantë, trajtimi i përjashtimeve, dhe ekzaminimi periodik i 
raporteve nga drejtuesit. Në rastet kur vlerësohet e rëndësishme, evidencë e efektivitetit 
operativ të kontrolleve të brendshme të tërthorta do të ishte e nevojshme. Nëse 
ndonjë nga faktorët e mësipërm është i rëndësishëm, mund të jetë më efektive kryerja e 
procedurave thelbësore.
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Në hartimin e testeve të kontrollit, audituesi duhet të përqëndrohet në evidencat që do 
të marrë në lidhje me pohimet përkatëse të trajtuara (aspektet që mund të përmbajnë 
anomali në pasqyrat fi nanciare), në krahasim me natyrën e vetë kontrollit. Kontrollet 
hartohen për të zbutur rreziqet dhe për të siguruar, për shembull, plotësinë e shitjeve. 

Ka gjithashtu një numër avantazhesh praktike në hartimin e testeve të kontrollit që të 
përqëndrohen së pari në pohimin që do të adresohet. Për shembull:
• Kontrollet e testuar mund të jenë të lidhur direkt me rreziqet e anomalisë materiale 

në pasqyrat fi nanciare; 
• Për shkak se objektivi i testit nuk është i varur nga kontrollet specifi ke, kontrollet e 

tjera që adresojnë rreziqet e njëjtë (ose objektivat e kontrollit) mund të testohen. Kjo 
mundëson paparashikueshmërinë ose ndryshimin në testimin që do të përdoret; dhe 

• Kjo e bën më të lehtë për të vlerësuar dhe për të testuar kontrollet e reja të 
paraqitura nga subjekti që adresojnë të njëjtat pohime.

Testet e kontrollit hartohen shpesh për të siguruar një nivel të ulët ose të moderuar të 
rrezikut të kontrollit (nivel të lartë ose të moderuar të reduktimit të rrezikut (besimit)) 
dhe që kontrolli që testohet po funksionon në mënyrë efektive.

Kur projekton teste të kontrollit, audituesi mund ta mendojë të dobishme të marrë në 
konsideratë dy nivele të besimit që duhet të fi tohen nga testet e kontrolleve:
• Një nivel i lartë i besimit (niveli i ulët i rrezikut të mbetur). Kjo vlen kur provat 

primare vijnë nga testet e kontrolleve; dhe 
• Një nivel i moderuar i besimit (nivel i moderuar të rrezikut të mbetur). Kjo vlen 

kur testet e kontrolleve do të kombinohen me procedurat e tjera thelbësore për të 
trajtuar një pohim të veçantë.

Kampioni i Cilësuar përdoret shpesh për të testuar kontrollet. Kjo teknikë përdor 
madhësinë më të vogël të kampionit që është në gjendje të sigurojë një shans të caktuar 
për zbulimin e një norme devijimi që tejkalon normën e tolerueshme të devijimit.

Tabela 17.5-4

Avantazhet

Kampioni 
i Cilësuar /
Zbulues

Ideal për testimin e efektivitetit operativ të kontrolleve të 
brendshme të cilat tashmë janë vlerësuar si shumë të besueshme 
gjatë vlerësimit të hartimit të kontrollit dhe zbatimit.

Nësë ndonjë nivel devijimi pritet në kryerjen e një kontrolli, është 
e rekomandueshme që të merren parasysh metoda alternative të 
mbledhjes së evidencës së auditimit.

Nëse nuk ka devijime të gjetura në një kampion të tillë testesh 
kontrolli, audituesi mund të pohojë se kontrolli është duke vepruar 
në mënyrë efektive. Nëse një devijim gjendet, zakonisht është më 
efi kase të ndalohet procedura dhe të kryhen procedura thelbësore 
alternative auditimi. Vetëm një devijim i kontrollit ka të ngjarë 
të shkaktojë një rishikim në nivelin e vlerësuar të rrezikut të 
kontrollit. Për të vazhduar me një test pas gjetjes së një devijimi, 
do ishte e nevojshme një shtrirje e konsiderueshme e madhësisë së 
kampionit, dhe ndoshta në këtë mënyrë nuk do gjenden devijime të 
tjera. 
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Hapat për t’u ndërmarrë

Zgjedhja e 
Kampionit

Përcakto qëllimin e procedurës dhe evidencën që ajo do të sigurojë 
në lidhje me pohimet që nënvizojnë atributet e kontrollit që do të 
testohet.

Zgjidhni popullatën e duhur të elementeve për të arritur objektivin 
e testit. Kjo mund të ndryshojë bazuar në pohimin që trajtohet. 
Për shembull, mund të zgjidhen fatura për testimin e ekzistencës 
së shitjeve, por këto dokumente nuk do të sigurojnë dëshminë 
mbi plotësinë e shitjes. Në këtë rast, mënyra më e mirë mund 
të jetë gjurmimi i regjistrimit të urdhërit ose të dokumenteve të 
dërgesës për një faturë, dhe më pas i regjistrimit të saj në llogaritë 
e arkëtueshme.

Përcaktoni madhësinë më të vogël të kampionit të nevojshme për 
të siguruar nivelin e kërkuar të reduktimit të rrezikut. Kjo mund të 
jetë nivel i i moderuar ose i lartë i reduktimit të rrezikut.

Përdorni një gjenerator të numrave të rastit apo metodë tjetër 
të përshtatshme për të zgjedhur elementët individualë që do të 
kontrollohen. Çdo element në popullatë duhet të ketë një shans të 
barabartë për të qenë i përzgjedhur.

Përcaktimi i Madhësisë së Kampionit

Madhësitë e kampionit përcaktohen si më poshtë:

Madhësia e Kampionit  = Faktori i Besimit ÷ Normën e devijimit të tolerueshëm

Për testimin e efektivitetit operativ të kontrolleve duke u mbështetur minimalisht në 
punën tjetër të kryer, një nivel i besimit 90% (faktor besimi përkatës = 2.3) përdoret 
shpesh (shiko tabelën 17.3-2 për tabelën e faktorit të besimit). Shkalla maksimale e 
tolerueshme e devijimit mund te jetë 10%. Madhësia më e vogël e kampionit në këtë rast 
do të ishte 23, e llogaritur si më poshtë.

Faktori i Besimit (2.3) ÷ Normën e devijimit të tolerueshëm (0.1) = Madhësia e Kampionit 23

Aty ku evidencë tjetër (e tillë si evidencë nga procedurat thelbësore të auditimit) është 
marrë për një pohim të veçantë, faktori i besimit mund të reduktohet në mënyrë që 
vetëm një nivel i moderuar i reduktimit të rrezikut është siguruar nëpërmjet testimit të 
efektshmërisë operative të një kontrolli. Në një rast të tillë, një nivel besimi prej 80% 
(faktori i besimit përkatës = 1.61) do të mund të përdoret, duke rezultuar në madhësinë 
më të vogël të kampionit, 8. Disa fi rma përdorin faktorë pak më të lartë të besimit, duke 
rezultuar në madhësinë më të vogël të kampionit prej 10 njësish për një nivel mesatar të 
reduktimit të rrezikut dhe prej 30 për një nivel më të lartë të reduktimit të rrezikut.

Zgjedhja e Kampionit

Përzgjedhja e Kampionit është paraqitur më poshtë:

Tabela 17.5-5
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Procedurat e kontrollit që nuk kryhen çdo ditë

Për zgjedhjen e kampionëve në rastet ku kontrolli nuk kryhet çdo ditë, udhëzimet e 
mëposhtme mund të jenë ndihmë. 

Megjithatë, madhësitë aktuale të kampionit të përdorura gjithmonë duhet të bazohen në 
gjykimin profesional.

Tabela 17.5-6

Javore 10 19%

Mujore 2-4 25%

Tremujore 2 50%

Vjetore 1 100%

Përqindja e mbulimit 
të testit

Veprimi i 
Kontrollit

Kampioni Minimal 
i Sugjeruar

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Kur marrja e kampioneve statistikore është përdorur për testimin e efektivitetit 
operativ të kontrollit të brendshëm, madhësia e Kampionit të kërkuar nuk rritet 
ndërkohë që madhësia e popullatës rritet. Një kampion i rastësishem me jo më pak 
se 30 elementë, pa devijim të gjetur, mund të sigurojë një nivel të lartë të besimit 
që kontrolli funksionon në mënyre efektive.

Kur harton teste të kontrollit, shpenzo kohë për të percaktuar saktësisht se çfarë 
përbën një gabim apo përjashtim nga testi. Kjo do t’ju kursejë kohë gjatë kryerjes 
së testit ose gjatë vlerësimit të rezultateve, dhe do të shmangë dyshimet në 
përcaktimin se çfarë është një devijim i kontrollit. 

Nëse ndonjë nivel i devijimit pritet në efektivitetin operativ të një kontrolli, është 
e rekomandueshme që të merren parasysh metoda alternative të mbledhjes së 
evidencës audituese.

Një plan i thjeshtë që mund të përdoret për marrjen e kampionëve është si më 
poshtë:

Bazuar në një normë prej 95% të besimit (një normë devijimi 5%), sugjerohet që: 

• Një kampion prej 10 njësish pa devijime do të sigurojë një nivel të moderuar 
të reduktimit të rrezikut. Nëse një devijim është gjetur, nuk ka reduktim të 
rrezikut;

• Një kampion prej 30 njësish pa devijime do të sigurojë një nivel të lartë të 
reduktimit të rrezikut. Në qoftë se një devijim i vetëm është gjetur, vetëm një 
nivel i moderuar i reduktimit të rrezikut mund të fi tohet. Nëse më shumë se 
një devijim është gjetur, nuk ka reduktim të rrezikut; dhe 

• Një kampion prej 60 njësish dhe me një devijim do të sigurojë një nivel të lartë 
të reduktimit të rrezikut. Nëse dy devijime janë gjetur, mund të fi tohet vetëm 
një nivel i moderuar i reduktimit të rrezikut. Nëse më shumë se dy devijime 
janë gjetur, nuk ka reduktim të rrezikut nga testimi i kontrolleve.
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Hapat për t’u ndërmarrë

Vlerësimi i 
Devijimeve

Identifi ko devijimet. Vendos çdo element të kampionit në një nga 
dy klasifi kimet: “devijim” ose “jo devijim”. 

Natyra dhe shkaku i çdo devijimi duhet të konsiderohen me kujdes. 
Për shembull, a ka ndonjë tregues të anashkalimit të drejtimit ose 
të mashtrimit të mundshëm, apo problemi ishte thjesht rezultat i 
faktit që personi përgjegjës ishte me pushime?

Konsideroni rrezikun e marrjes së kampionit. Nese janë gjetur 
devijime, konsidero nëse mbështetja në efektivitetin e kontrollit 
duhet të reduktohet, madhësia e kampionit duhet të rritet (shiko 
më poshtë), ose procedura alternative duhet të kryhen. 

17.6 Vlerësimi i Devijimeve
Procesi për vlerësimin e devijimeve siç është përcaktuar më poshtë:

Tabela 17.6-1

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Siç u tha më lart, nuk ka kuptim testimi i kontrolleve nëse ka gjasa që devijime 
të gjenden. Kjo për shkak se e vetmja mënyrë për të fi tuar siguri, është rritja e 
madhësisë e kampionit. Pastaj, nëse një tjetër devijim gjendet, kampioni do të 
duhet të rritet përsëri, e kështu me radhë. Do të ishte shumë më mirë të kryhen 
procedura alternative në vend që të rritet madhësia e kampionit.

Një përjashtim i mundshëm do të ishte atëherë kur një arsye për një lloj të 
veçantë devijimi mund të identifi kohet qartë dhe të merret parasysh në hartimin e 
testit. Për shembull, devijimet gjatë një periudhe të caktuar, të tilla si në rastin kur 
personi që normalisht kryen kontrollin është me pushime, mund të trajtohen duke 
kryer disa procedura thelbësore.

Rezultatet e Kampionit mund të vlerësohen duke krahasuar normën maksimale të 
tolerueshme të devijimit për atë që quhet devijim i kufi rit të sipërm. Kufi ri i devijimit të 
sipërm është i përafruar nga formula më poshtë: 

Limiti më i lartë i devijimit = Faktori i Besimit i rregulluar ÷ Madhësinë e Kampionit
 

Një faktor besimi i përshtatur mund të bazohet në numrin e devijimeve të gjetura, siç 
ilustrohet në tabelën më poshtë.

Tabela 17.6-2

Faktori i Besimit i rregulluar për Numrin e Devijimeve të Gjetura

Niveli i Besimit i Kërkuar 1 2 3 4 5

95% 4.7 6.3 7.8 9.2 10.5

90% 3.9 5.3 6.7 8.0 9.3

80% 3.0 4.3 5.5 6.7 7.9

70% 2.4 3.6 4.7 5.8 7.0
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Për shembull, le të supozojmë një kampion prej 30 njësish (duke përdorur një nivel 
besimi 90% dhe 10% për normën maksimale të devijimit të tolerueshëm) dhe dy devijime 
u gjenden. Kufi ri i devijimit të sipërm do të llogaritet si më poshtë.

Faktori i Besimit i Rregulluar (5.3) ÷ Madhësinë e Kampionit (30) = Kufi ri i Sipërm i Devijimit 17%

Rezultati 17% është shumë më i lartë sesa norma maksimale e lejueshme e devijimit prej 
10%, që do të thotë se mbështetja në efektivitetin e kontrollit do të duhet të reduktohet. 
Nëse, megjithatë, u vendos për të rritur madhësinë e kampionit, ajo do të duhet të rritet 
në 60 njësi dhe pa devijime të mëtejshme të gjetura. Kjo do të zvogëlojë kufi rin e sipërm 
të devijimit (si më poshtë) për të llogaritur një nivel të pranueshëm (dmth, në afërsi të 
kufi rit origjinal prej 10%).

Faktori i Besimit i Rregulluar (5.3) ÷ Madhësinë e Kampionit (60) = Kufi ri i Sipërm i Devijimit 9%

Megjithatë, në qoftë se një devijim i mëtejshëm është gjetur, kjo do të kërkonte një 
tjetër shtrirje në kampion në përpjekje për të gjetur rezultatet e dëshiruara. Kjo ndoshta 
nuk do të jetë një përdorim efektiv i kohës së auditimit, pasi një devijim tjetër mund të 
gjendet.

Faktori i Besimit i Rregulluar (6.7) ÷ Madhësinë e Kampionit (75) = Kufi ri i Sipërm i Devijimit 9%

 

17.7 Raste Studimore — Shtrirja e Testimit

Për detaje në lidhje me rastet studimore, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 — Hyrje në 
Rastet Studimore.

Rast Studimor A — Dephta Furniture, Inc.

Përcaktimi i Shtrirjes së Testimit

Hartimi i Procedurave të Tjera — Llogaritë e Arkëtueshme

Më poshtë do të gjeni një përmbledhje të një programi auditimi për llogaritë e 
arkëtueshme. Ky program përmban një model statistikor të llogarive të arkëtueshme.
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Dephta Furniture,Inc.

Llogaritë e arkëtueshme — Procedurat e Auditimit

Klienti: Dephta Furniture, Inc.

Pohimet e 
Trajtuara

Puna e 
kryer nga:
(Inicialet)

Ref.
e
FP Komente

PROCEDURAT

1. Procedurat Analitike
Zhvillo pritshmëritë për tepricat 
e llogarive të arkëtueshme të 
fundit të periudhës, bazuar në 
informacionin e përfi tuar nga 
njohuritë mbi njësinë ekonomike.
Shqyrto ndryshimet apo prirjet e 
rëndësishme në:
• Tepricën e llogarive të 

arkëtueshme.
• Maturimin e llogarive të 

arkëtueshme për çdo klient.
• Ditët e shitjeve në llogaritë e 

arkëtueshme.
• Tepricat kreditore në llogaritë 

e arkëtueshme 
• Variacione të tjera të 

papritura. Shpjego.
• Të tjera (llogari te 

arkëtueshme jo të 
tregtueshme).

Gjetje nga dokumentat.

2. Listo
Merr një listë të detajuar (dhe 
të maturuar) të llogarive të 
arkëtueshme në fund të periudhës: 
a) Kontrollo saktësinë aritmetike 

dhe përputhjen me librin e madh.
b) Kontrollo emrat dhe sasitë me 

kartelat individuale.
c) Pyet stafi n që merret me 

llogaritë e arkëtueshme për 
ndonjë rast ku:
• Një klienti i është dhënë 

trajtim preferencial,
• Kushtet e shitjes janë 

modifi kuar,
• Ka pasur transaksione me 

palët e lidhura, ose
• Ku limitet e brendshme 

të kredive janë shkelur në 
mënyrë të ndjeshme.

PES PES PES Llogarite e arkëtueshme janë 
rritur me 60% nga periudha e 
mëparshme.

Ditët e debitorëve për llogaritë 
e arkëtueshme kanë pësuar 
edhe ato rritje nga 39 ditë në 
45 ditë.

E

E

S

MAG

MAG

MAG

C.110

Sipas diskutimit me Arjanin 
dhe Karlën, kushtet e shitjes 
variojnë nga një klient në 
tjetrin por janë të aprovuara 
nga Arjani.
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3. Provigjonet për borxhet 
e këqija

Sigurohu që provigjoni për 
borxhet e këqija lidhet me 
llogari specifi ke dhe është i 
përshtatshëm:

a) Shqyrto verifi kuesin e bilancit 
për llogaritë e arkëtueshme 
të maturuara dhe krahasoje 
me periudhat e mëparshme.

b) Shqyrto pagesat e marra pas 
fundit të periudhës (nese 
është e mundur, merr një 
verifi kues bilanci të maturuar 
në fund të periudhës 
me arkëtime pasuese të 
regjistruara në të).

4. Ndërprerja e periudhës

Kryej dhe dokumento 
procedurat e ndërprerjes së 
periudhës.

S1. Konfi rmimi i zgjeruar

Përzgjidh 15 konfi rmime 
llogarish siç përshkruhen në 
listën e plotë të konfi rmimeve 
të llogarive të arkëtueshme. 

Përmblidh rezultatet dhe heto 
diferencat duke shqyrtuar 
dokumentat mbështetës 
dhe nëpërmjet kërkesës për 
informacion.

PV

ES

PES

PES

C120

C.200

Llogaritë e arkëtueshme mbi 
60 ditë janë rritur si përqindje 
e shitjeve nga periudha e 
mëparshme.

Shqyrto listën e llogarive të 
prapambetura me Arjanin dhe 
merr detaje mbi lejueshmërinë 
e tyre.

Merr listën e kthimeve të 
shitjeve si pjesë e testimit 
të ndarjes së periudhës. Ka 
pasur disa kthime të mëdha 
vitin e kaluar. 

Kushtet për kthimet në 
kontratat e shitjeve të ripara 
si pjesë e testimeve të shitjeve. 
Shiko FP 503.1.

Të gjitha hyrjet në kartelën e 
llogarive rreth fundit të periudhës 
të ripara në FP 626.

PROCEDURAT THELBËSORE — ZGJEDHJA E KAMPIONIT

Pohimet e 
Trajtuara

Puna e 
kryer nga:
(Inicialet)

Ref.
e
FP Komente
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E1. Konfi rmimet e llogarive 
të arkëtueshme – (rreziku i 
mashtrimit)
a) Verifi ko një kampion të 

emrave, adresave, dhe 
numrave të faxit/telefonit 
të klientëve të përzgjedhur 
për t’u telefonuar apo 
drejtuesve të bizneseve për të 
verifi kuar nëse janë biznese që 
ekzistojnë.

b) Konsidero të kontrollosh 
faqe interneti apo informacion 
tjetër në web rreth klientëve, 
veç dërgimit të një konfi rmimi 
për të verifi kuar detaje 
të llogarisë dhe kushtet e 
shitjeve. Pyet për ndonjë 
marrëveshje dytësore apo 
kushte të veçanta.

c) Merr parasysh që vetem 
kopjet origjinale (të 
fi rmosura) të konfi rmimeve 
duhen pranuar.

E

S

MAG C.200 U verifi kuan 5 emra, adresa, 
numra faksi nga konfi rmimet 
e zgjedhura. Nuk u gjetën 
përjashtime.

U telefonuan 2 klientë për 
të verifi kuar dhe konfi rmuar 
detajet dhe kushtet e 
kontratave të shitjeve. Nuk u 
gjetën përjashtime.

Pohimet e 
Trajtuara

Puna e 
kryer nga:
(Inicialet)

Ref.
e
FP Komente

E2. Provigjonet për borxhet 
e këqija
a) Testo një kampion me 10 

pagesa të njëpasnjëshme në 
depozitat bankare.

b) Rishiko gjithë 
memorandumet e kreditit të 
bëra pas datës së raportimit. 
Konsidero të shqyrtosh 
dosjet e klientëve apo 
dokumentat mbështetës 
sipas rastit. 

c) Shqyrto të gjitha fshirjet 
nga bilanci të llogarive të 
arkëtueshme pas periudhës 
së raportimit për t’u 
siguruar që këto nuk ishin 
llogari të dyshimta në 
periudhën paraardhëse.

V MAG C.121 Nuk u gjetën përjashtime.

Ka 2 memorandume krediti 
të nxjerra pas periudhës 
së raportimit, por nuk ishin 
materiale. Klientët i kthyen 
artikujt duke qenë se ishin 
të dëmtuar kur ata i kishin 
marrë. Nuk është e qartë 
nëse artikujt ishin dëmtuar 
gjatë transportit apo ishin të 
dëmtuar që në momentin që 
kishin dalë nga fabrika.

TESTET E KONTROLLEVE    Asnjë

PROCEDURA SHTESË — për rreziqet specifi ke të mashtrimit të identifi kuara

Ref. e FP = Referenca e Fletës së Punës
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Procedurat Thelbësore — Zgjedhja e kampionit

Më poshtë do të gjeni të ilustruar hartimin e testimit të një kampioni statistikor për të 
përcaktuar ekzistencën dhe saktësinë e tepricave të llogarive të arkëtueshme.

Faturat janë zgjedhur si dokumentacioni burimor për klientët e përzgjedhur për 
konfi rmimet, meqë disa shitës me pakicë kanë deklaruar që nuk do t’i konfi rmojnë 
tepricat aktuale të periudhës së raportimit. 

Zgjedhja e kampionit (duke përdorur zgjedhje kampioni në njësi monetare) do të kryhet 
për të përcaktuar ekzistencën dhe saktësinë e llogarive të arkëtueshme. 

Pyetje    Përgjigje
Qëllimi i testit

RAM në pohimet përkatëse

Popullata për t’u testuar

Vlera monetare e popullatës

Elementë specifi kë që i 
nënshtrohen vlerësimit të veçantë

Ulje e rrezikut si rrjedhojë e 
testimit të efektivitetit operacional 
të kontrollit të brendshëm

Ulja e rrezikut nga procedura të 
tjera si procedurat e vlerësimit të 
rrezikut.

Faktori i besimit që do të përdoret 
(reduktuar për uljen e rrezikut të 
fi tuar nga burime të tjera)

Materialiteti

Devijimet e pritshme në kampion

Të përcaktojë ekzistencën dhe saktësinë e llogarive të 
arkëtueshme nëpërmjet përzgjedhjes të një kampioni të 
tepricave të llogarive të arkëtueshme dhe duke dërguar 
letra konfi rmimi.

Ekzistenca=Rrezik mesatar

Saktësia=Rrezik i ulët

Teprica e llogarive të arkëtueshme në periudhën e 
raportimit

177,203€

38,340€

Mesatar

I limituar

Testi për kontrollet e brendshme i planifi kuar për të 
ardhurat/llogaritë e arkëtueshme/faturat; rrjedhimisht, 
një interval besimi prej 75%, apo 1.4, do të përdoret.

15,000€

Asnjë

Vlerësimi i Madhësisë së Kampionit

Elementë specifi kë do të testohen më vete. Ka dy llogari të arkëtueshme të palëve 
të lidhura me vlerë 28,340€ dhe 10,000€ nga Kalyani Dephta dhe Vinjay Sharma 
respektivisht që duhet të konfi rmohen më vete.

Pjesa e mbetur e tepricës së llogarive të arkëtueshme të tregëtueshme me vlerë 
138,863€ (177,203€ - 38,340€) do duhet të testohet për ekzistencë dhe saktësi duke 
përdorur konfi rmimet e llogarive të arkëtueshme. Meqënëse disa klientë nuk mund të 
konfi rmojnë tepricat pas periudhës së raportimit, konfi rmimet e llogarive të arkëtueshme 
do të bazohen në faturat e konfi rmuara dhe: 
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• Intervali i zgjedhjes së kampionit:
Saktësia (materialiteti) ÷ faktori i besimit
15,000€ ÷ 1.4 (75%)=10,714€

• Madhësia e kampionit:
Popullata që do të testohet ÷ intervali i zgjedhjes së kampionit
Përjashto elementë specifi kë të hequr për t’u testuar veçmas
138,340€ ÷ 10,714€ = 13

Meqënëse njësitë e zgjedhjes së kampionit në këtë popullatë janë faturat, kampioni 
përbëhet nga 13 fatura që duhen përzgjedhur për konfi rmim, plus dy tepricat e 
transaksioneve me palët e lidhura të identifi kuara më sipër. 

Përzgjedhja e Faturave që Duhen Testuar 

Për të përzgjedhur faturat dhe klientët për konfi rmim, faturat do të zgjidhen duke 
përdorur zgjedhjen e kampionit në bazë monetare. Për tepricën e mbetur të llogarive 
të arkëtueshme në vlerën 138,340€, një vlerë fi llestare prej 913€ u përzgjodh. Duke 
përdorur intervalin e zgjedhjes së kampionit prej 10,714€, 13 fatura u përzgjodhën.

Rasti Studimor B — Kumar & Co.

Përcaktimi i shkallës së testimit

Parashikimi i Procedurave të  Tjera — Llogaritë e Arkëtueshme

Programi për procedurat e auditimit për Kumar: 

Teprica — Llogaritë e Arkëtueshme 

Procedurat bazë:

Procedurat Analitike

Kryej procedura analitike për 
tepricën e LLA, maturimin dhe 
raportet kryesore, dhe krahaso 
tendencat dhe rezultatet me 
periudhën e mëparshme.

PES C.110

LP

Ditët e shitjeve të LLA janë 
rritur në 106 ditë nga 58 ditë 
dy vite më parë. Rritja kryesore 
duket se vjen nga rritja e LLA të 
Dephta.

Procedura

Puna e Kryer 
nga dhe Ref. 

e FP KomentePohimet

Lista

Merr listën e LLA të maturuara dhe 
kontrollo saktësinë matematike, 
rakordo me librin e madh dhe 
shqyrto listën me Ruby-n për 
tepricat e palëve të lidhura.

Kontrollo saktësinë e maturimit 
duke parë 5 fatura, të zgjedhura 
subjektivisht dhe sigurohu që 
raporti i maturimit të jetë i saktë.

S C.105

LP

C.105

LP

Lista e detajuar rakordon me 
librin e madh dhe nuk u gjetën 
gabime në lidhje me maturimin 
apo kontrollin aritmetik.  

Nuk u gjet asnjë evidencë. 
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Provigjonet

Merr detaje për provigjonet 
nga Raj dhe shqyrto maturimin. 
Diskuto arkëtueshmërinë e 
llogarive mbi 90 ditë. Merr një 
listë të pagesave të mëvonshme 
të kryera deri në fund të 
testimit tonë për ngjarjet e 
mëvonshme.

V C.120

LP

Lista e detajuar u shqyrtua me 
Raj. Vetem dy llogari janë mbi 
90 ditë. Faturat mbi 90 ditë 
të Dephta kishin një total prej 
10,590€. Sipas Raj, këto janë 
të gjitha të arkëtueshme dhe do 
të paguhen së shpejti. Disa prej 
faturave u paguan direkt pas 
periudhës së raportimit.

Procedura

Puna e Kryer 
nga dhe Ref. 

e FP KomentePohimet

Ndarja e Periudhës

Shqyrto një kampion prej 
3 faturash përpara dhe pas 
periudhës së raportimit dhe 
dokumento procedura të tjera 
për ndarjen e periudhës për 
t’u siguruar që transaksionet 
ishin regjistruar në periudhën 
e duhur. Ekzamino evidenca që 
mallrat ishin dërguar përpara 
periudhës së raportimit për 
transaksionet e përzgjedhura.

S C.122

LP

Nuk u vunë re gabime këtu dhe 
u krye testimi i të ardhurave në 
lidhje me ndarjen e periudhës.

Të gjitha regjistrimet në llogari 
rreth fundit të periudhës së 
raportimit janë shqyrtuar në FP 
626.

Konfi rmimet

Konfi rmo të gjitha llogaritë e 
palëve të lidhura.

Përzgjidh në bazë të gjykimit 
tepricat e llogarive të 
arkëtueshme (përveç tepricave 
të palëve të lidhura të 
përmendura më sipër) për një 
mbulim prej 60%.

Kontrollo një kampion emrash 
dhe adresash përpara dërgimit 
të konfi rmimeve për t’u 
siguruar që informacioni i dhënë 
nga kompania është i saktë. 
Ndiq konfi rmimet e faksuara 
nëpërmjet një telefonate për të 
verifi kuar detajet e konfi rmimit.

Kryej procedura alternative 
për konfi rmimet që nuk kanë 
ardhur.

ES C.130

LP

Llogaria e arkëtueshme e 
Dephta u konfi rmua dhe 
gjthashtu u ra dakord për 
tepricën në FP të Dephta-s.

Konfi rmimet e llogarive të 
arkëtueshme patën nje shkallë 
përgjigjeje vetëm prej 45%, si 
rrjedhim procedura alternative u 
ndërmorrën. 
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Procedurat Thelbësore — Zgjedhja e kampionit

Kampioni i konfi rmimeve u zgjerua për një nivel mesatar të rrezikut. Procedurat 
thelbësore janë të besueshme.

Procedurat thelbësore të zgjeruara/të tjera

Duke marrë parasysh rrezikun e anashkalimit të drejtimit, emrat dhe adresat u 
kontrolluan për një kampion të konfi rmimeve të dërguara. Për çdo konfi rmim të marrë 
me faks, detajet e konfi rmimit u kontrolluan nëpërmjet një telefonate për t’u siguruar për 
saktësinë e tyre. 
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18. Dokumentimi i Punës së Kryer

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime mbi dokumentimin e duhur dhe të përshtatshëm 
të përgjigjes së audituesit ndaj rrezikut në dosjen e fl etëve 
të punës. 

SNA-ja përkatëse
230

Përcakto reagimet 
e përgjithshme dhe 

procedurat 
e mëtejshme

Zbato reagimet për 
RAM1  të vlerësuar

Zhvillo reagimet e 
duhura kundrejt RAM1 
të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM1 
të vlerësuar me  procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zvogëlo rrezikun e 
auditimit deri në një nivel 
të ulët të pranueshëm

Puna e kryer
Gjetjet e auditimit
Mbikëqyrja e stafi t
Rishikimi i fl etëve të punës
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Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi
Tabela 18.0-1

Shënim:
1.   RAM =  Rreziqet e anomalisë materiale.

Përcakto reagimet 
e përgjithshme dhe

procedurat 
e mëtejshme

Zhvillo reagimet e
duhura kundrejt RAM1

të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM1

të vlerësuar me  procedurat e 
mitmëtejshme të auditimitmit

Kufi zimet Teksti i marrë nga SNA-të

Audituesi përgatit dokumentacionin e auditimit në kohën e duhur. 
(Ref: Para. A1)

Audituesi përgatit dokumentimin e auditimit në mënyrë të atillë 
që bën të mundur që një auditues me eksperiencë, por pa lidhje të 
mëparshme me auditimin në fjalë, të arrijë të kuptojë: (Ref: Para. 
A2-A5, A16-A17)
(a) Natyrën, afatet dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të 

kryera në zbatim të SNA-ve dhe të kërkesave të tjera ligjore e 
rregullatore; (Ref: Para. A6-A7) 

(b) Rezultatet e procedurave të auditimit dhe evidencën e audimit 
të siguruar; dhe

(c) Çështjet e rëndësishme që kanë lindur gjatë auditimit dhe 
konkluzionet e arritura në lidhje me këto çështje dhe gjykimet 
profesionale të rëndësishme të bëra për këto konkluzione. (Ref: 
Para. A8-A11)

230.7

230.8
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Kufi zimet 

Konsiderata të Dokumentimit   Po/Jo

Teksti i marrë nga SNA-të

Gjatë dokumentimit të natyrës, afateve dhe shtrirjes së 
procedurave të auditimit të kryera, audituesi duhet të regjistrojë:

(a) Karakteristikat identifi kuese të zërave apo çështjeve të testuara; 
(Ref: Para. A12)

(b) Personat që kanë kryer punën audituese dhe datën e 
përfundimit të kësaj pune; dhe

(c) Personat që kanë rishikuar punën e auditimit të kryer dhe datën 
e shtrirjen e këtij rishikimi. (Ref: Para. A13)

Audituesi dokumenton diskutimet e bëra me drejtimin, me ata 
që janë ngarkuar me qeverisjen dhe me të tjerët, duke përfshirë 
çështjet e rëndësishme të diskutuara si dhe kohën kur dhe me cilët 
janë bërë diskutimet. (Ref: Para. A14)

230.9

230.10

18.1 Përmbledhje
Dokumentimi i dosjes luan një rol kritik në planifi kimin dhe performancën e auditimit. 
Ai na siguron që puna është kryer, dhe formon bazën për raportin e audituesit. Do të 
përdoret gjithashtu për shqyrtime të kontrollit të cilësisë, monitorimin e pajtueshmërisë 
me SNA-të dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullative, dhe ndoshta inspektime 
të bëra nga palët e treta.

Kërkesat specifi ke dhe natyra e dokumentimit të auditit janë paraqitur më gjerësisht në 
Vëllimin 1, Kapitulli 16 dhe nuk janë përsëritur këtu. Tabela e mëposhtme jep një listë të 
disa prej çështjeve që do të trajtohen në plotësimin e dosjes. 

Tabela 18.1-1

A ështe dokumentuar pajtueshmëria me kërkesat për dokumentim 
të kompanisë, siç përshkruhet në manualin e kontrollit të cilësisë së 
fi rmës?  

Dokumentimi i auditimit a është i mirëorganizuar dhe i plotë, duke përfshirë 
referime të qarta aty ku çështje të rëndësishme janë trajtuar?  

Dokumentimi i dosjes a tregon: 

• Kush e kreu punën audituese dhe datat kur kjo punë u krye? 

• Kush e kontrolloi punën audituese të kryer dhe data e shtrirja e këtij 
kontrolli?

• Rezultatet e çështjeve të rëndësishme të diskutuara me drejtimin, me 
personat e ngarkuar me qeverisjen, dhe të tjerë, duke përfshirë natyrën e 
çështjeve të diskutuara, dhe kur e me kë u zhvillua diskutimi?  
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Konsiderata të Dokumentimit   Po/Jo

A mundet një auditues me eksperiencë, i cili nuk ka pasur asnjë lidhje të 
mëparshme me auditimin, të kuptojë:
• Natyrën, kohëzgjatjen, dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të 

kryera në përputhje me kërkesat ligjore, rregullatore dhe profesionale të 
kërkuara?

• Rezultatet e procedurave të auditimit dhe evidencën e auditimit të marrë? 
• Natyrën e çështjeve të rëndësishme që kanë dalë, përfundimet e nxjerra, 

dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të bëra për të arritur këto 
konkluzione?  

A përmban dosja dokumentacionin që trajton:  
• Praninë e parakushteve të auditimit dhe vendimin për të pranuar apo 

vazhduar me angazhimin?
• Strategjinë e përgjithshme të auditimit?
• Diskutimet ndërmjet grupit të angazhimit? 
• Elementët kryesorë të njohjes së entitetit, dhe çdonjërin prej pesë 

elementëve të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë dhe burimin nga i 
cili është marrë informacioni?

• Rezultatet e kryerjes së procedurave të vlerësimit të rrezikut? 
• Reziqet e anomalisë materiale të identifi kuar dhe të vlerësuar në nivel 

pasqyrash dhe pohimesh. 
• Planin e detajuar të auditimit në përgjigjje të rrezikut të vlerësuar. 
• Rezultatet e kryerjes së procedurave të auditimit, duke përfshirë 

përshtatshmërinë dhe besueshmërinë e evidencës së marrë si dhe 
trajtimin e përjashtimeve të gjetura, duke përfshirë dhe ndonjë ndryshim 
të nevojshëm në rreziqet e vlerësuar?

• Informacione dhe procedura të kryera për të trajtuar ndonjë tregues 
mashtrimi të identifi kuar gjatë auditimit?

• Ndryshime në materialitet si rezultat i informacioneve të reja të marra? 
• Informacion të mjaftueshëm për të ri-kryer çdo procedurë në qoftë se 

kjo ka qenë ndonjëherë e nevojshme? 
• Ndryshime të mëdha të bëra gjatë angazhimit të auditimit në strategjinë 

apo planin e përgjithshëm të auditimit, dhe arsyet e këtyre ndryshimeve. 
• Detaje të çështjeve të rëndësishme dhe zgjidhjes së tyre, si për shembull 

pasiguri materiale, shqetësime për çmuarjet e drejtimit, ngjarje të 
mëvonshme, dhe çështje të tjera që mund të çojnë në një raport të 
audituesit të modifi kuar?  

A janë dokumentuar konsultimet brenda-për-brenda fi rmës si dhe me 
ekspertë të angazhuar nga audituesi dhe drejtimi?

Në rastin kur një ekspert është angazhuar, a është dokumentuar 
përshtatshmëria e punës së tij si evidencë auditimi? 

A është dokumentuar pajtueshmëria me SNA 600 në lidhje me komunikimet 
me audituesit e entitetit të kontrolluar? 

A janë trajtuar të gjitha kërkesat për dokumentim të çdo SNA-je përkatëse? 
(Shiko Vëllimin1, Kapitulli 16 për një listë të SNA-ve me kërkesat specifi ke 
për dokumentim.) 
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Pronësia e Dosjes 

Nëse nuk specifi kohet ndyshe nga legjislacioni apo rregulloret në fuqi, dokumentacioni i 
auditimit është pronë e fi rmës audituese.

Kopje të Regjistrimeve të Subjektit 

Përmbledhje apo kopje të regjistrimeve të subjektit (si p.sh. kontrata dhe marrëveshje 
të rëndësishme dhe të veçanta) mund të përfshihen në dokumentimin e auditimit, në 
qoftë se konsiderohen të përshtatshme. Mirëpo, kopje të regjistrave kontabël të njësisë 
ekonomike nuk mund të jenë zevendësues për një dokumentim të duhur të auditimit.

ÇËSHTJE PËR TU KONSIDERUAR

Përpikmëria e përgatitjes

Përgatitja e dokumentimit të auditimit në kohën e duhur ndihmon për të 
përmirësuar cilësinë e auditimit, dhe lehtëson shqyrtimin efektiv dhe vlerësimin 
e evidencave të marra të auditimit si dhe përfundimeve të nxjerra përpara se 
raporti i auditimit të përfundojë. Dokumentimi i përgatitur pasi puna e auditimit 
ka përfunduar ka gjasa të jetë më pak i saktë se sa dokumentimi i përgatitur gjatë 
kohës kur auditimi është ende në proces.      

A mundet dosja e auditimit “të fl asë vetë”?

Aty ku është e mundur, dokumentimi i auditimit duhet të jetë i qartë dhe i 
kuptueshëm pa qenë nevoja e një shpjegimi gojor shtesë. Shpjegimi gojor në 
vetvete nuk përfaqëson një suport të përshtatshëm për punën e kryer apo 
përfundimet e marra. Gjithsesi, ai mund të përdoret për të shpjeguar apo 
qartësuar informacionet që përfshihen në dokumentimin e auditimit. 

Papajtueshmëritë

Në qofte se evidenca e auditimit e marrë është në kundërshtim me konkluzionin 
fi nal të një çështjeje të rëndësishme, sigurohu që të dokumentosh në dosjen 
e auditimit se si audituesi e trajtoi këtë papajtueshmëri. Kjo nuk do të 
thotë që audituesi duhet të mbajë dokumentacionin që është i pasaktë apo i 
zëvëndësueshëm.  
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19. Deklarimet me Shkrim

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime mbi marrjen e konfi rmimeve me shkrim të 
deklarimeve të drejtuesve. 

SNA-ja përkatëse
580

Përcakto reagimet 
e përgjithshme dhe 

procedurat 
e mëtejshme

Zbato reagimet për 
RAM1  të vlerësuar

Zhvillo reagimet e 
duhura kundrejt RAM1 
të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM1 
të vlerësuar me  procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zvogëlo rrezikun e 
auditimit deri në një nivel 
të ulët të pranueshëm

Puna e kryer
Gjetjet e auditimit
Mbikëqyrja e stafi t
Rishikimi i fl etëve të punës
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Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi
Tabela 19.0-1

Shënim:
1.   RAM =  Rreziqet e anomalisë materiale.

Përcakto reagimet 
e përgjithshme dhe

procedurat 
e mëtejshme

Zhvillo reagimet e
duhura kundrejt RAM1

të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM1

të vlerësuar me  procedurat e 
mitmëtejshme të auditimitmit

Paragrafi  #

580.6 Objektivat e audituesit janë:
(a)  Të sigurojë deklarime me shkrim nga drejtimi dhe, kur është 

e përshtatshme, nga personat e ngarkuar me qeverisjen 
lidhur me faktin qe ata (drejtimi/personat e ngarkuar me 
qeverisjen) besojnë se i kanë përmbushur përgjegjësitë e tyre 
për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare dhe për plotësinë e 
informacionit që i është dhënë audituesit. 

(b)  Të  mbështesë evidencë tjetër të auditimit që ka të 
bëjë me pasqyrat fi nanciare ose me pohime specifi ke në 
pasqyrat fi nanciare me anë të deklarimeve me shkrim, nëse 
përcaktohet si e nevojshme nga audituesi ose kërkohet nga 
SNA-të e tjera; dhe

(c)  Ti përgjigjet në mënyrën e duhur deklarimeve me shkrim të 
dhëna nga drejtimi dhe kur është e përshtatshme, personat 
e ngarkuar me qeverisjen, ose në rastin kur drejtimi ose, kur 
është e përshtatshme, personat e ngarkuar me qeverisjen 
nuk japin deklarimet me shkrim të kërkuara nga audituesi.

Objektivi(at) e SNA-ve 
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Paragrafi  #

580.9 Audituesi duhet të kërkojë deklarime me shkrim nga drejtimi 
i cili ka përgjegjësitë e duhura për pasqyrat fi nanciare dhe 
njohuritë për çështjet e lidhura me to. (Ref.: Para.A2-A6)

Audituesi duhet ti kërkojë drejtimit të japë një deklarim me 
shkrim se ai (drejtimi) ka përmbushur përgjegjësinë e tij për 
përgatitjen e pasqyrave fi nanciare në pajtim me kuadrin e 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar, përfshirë, kur është e 
nevojshme, paraqitjen e sinqertë, siç përcaktohet në kushtet e 
angazhimit të auditimit. (Ref.: Para.A7-A9, A14, A22)

Audituesi duhet t’i kërkojë drejtimit të japë një deklarim me 
shkrim që:

(a) Ai (drejtimi) i ka siguruar audituesit të gjithë informacionin e 
nevojshëm dhe të drejtat e hyrjes në të siç është rënë dakort 
në kushtet e angazhimit të auditimit, dhe

(b) Të gjitha transaksionet janë regjistruar dhe janë refl ektuar në 
pasqyrat fi nanciare. (Ref.: Para.A7-A9, A14, A22)

Përgjegjësitë e Drejtimit duhet të shprehen në deklarimet 
me shkrim të kërkuara në paragrafët 10 dhe 11 në të njëjtën 
mënyrën siç janë shprehur në kushtet e angazhimit te auditimit.

Edhe SNA të tjera i kërkojnë audituesit që të kërkojë deklarime 
me shkrim. Nëse, përveç deklarimeve të kërkuara më sipër, 
audituesi e percakton si të nevojshme marrjen e një ose me 
shumë deklarimeve të tjera me shkrim për të mbështetur 
evidencën tjetër të auditimit që ka të bëjë me pasqyrat fi nanciare 
ose me një apo më tepër pohime specifi ke në to, audituesi 
duhet t’i kërkojë këto deklarime të tjera me shkrim. (Ref.: Para.
A10-A13, A14, A22)

Data e deklarimeve me shkrim duhet të jetë sa më afër që të 
jetë e mundur, por jo më pas, datës së raportit të audituesit mbi 
pasqyrat fi nanciare. Deklarimet me shkrim duhet të bëhen për 
gjithë pasqyrat fi nanciare dhe për periudhën (at) e përfshirë (a) 
në raportin e audituesit. (Ref.: Para.A15-A18)

Deklarimet me shkrim duhet të jenë në formën e një letre 
deklarimi në adresë të audituesit. Nëse ligji apo rregulli e 
kërkojnë që drejtimi të japë deklarata publike me shkrim 
lidhur me përgjegjësitë e tij dhe audituesi vendos që deklarata 
të tilla sigurojnë një ose të gjitha deklarimet e përcaktuara në 
paragrafet 10 ose 11, çështjet e mbuluara nga deklarata të tilla 
nuk është e nevojshme të përfshihen në letrën e deklarimit. 
(Ref.: Para.A19-A21)

Objektivi(at) e SNA-ve 

580.10

580.11

580.12

580.13

580.14

580.15
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Paragrafi  #

580.16

Objektivi(at) e SNA-ve 

Nëse audituesi ka dyshime për aftësinë, ndershmërinë, vlerat 
etike dhe kujdesin e drejtimit, ose për përkushtimin e tij 
ndaj tyre apo zbatimit të tyre, audituesi duhet të përcaktojë 
efektin që këto dyshime mund të kenë mbi besueshmërinë e 
deklarimeve (verbale ose me shkrim) dhe evidencës së auditimit 
në përgjithësi. (Ref.: Para.A24-A25)

Nëse drejtimi nuk jep një ose më shumë nga deklarimet me 
shkrim të kërkuara, audituesi duhet:

(a) Të diskutojë çështjen me drejtimin;
(b) Të rivlerësojë ndershmërinë e drejtimit dhe vlerësojë efektin 

që kjo mund të ketë mbi besueshmërine e deklarimeve 
(verbale ose me shkrim) dhe evidencës së audimit në 
përgjithësi, dhe

(c) Të ndërmarrë veprimet e duhura, përfshirë përcaktimin e 
efektit të mundshëm në raportin e audituesit në pajtim me 
SNA 705, duke patur parasysh kërkesën në paragrafi n 20 të 
këtij SNA.

Audituesi duhet të refuzojë dhënien e opinionit mbi pasqyrat 
fi nanciare në pajtim me SNA 705 nëse:
(a) Audituesi arrin në konkluzionin që ka dyshim të mjaftueshëm 

lidhur me ndershmërinë e drejtimit saqë deklarimet me 
shkrim të kërkuara në paragrafët 10 dhe 11 nuk janë të 
besueshme; ose 

(b) Drejtimi nuk i jep deklarimet me shkrim të kërkuara në 
paragrafët 10 dhe 11. (Ref.: Para.A26-A27)

580.19

580.20

19.1 Përmbledhje
Deklarimet me shkrim kërkohen prej audituesit nga ata që janë përgjegjës (zakonisht 
drejtimi por, në varësi të entitetit dhe ndonjë ligji apo rregulli përkatës, mund të 
zgjerohet deri tek ata që janë ngarkuar me qeverisjen) për përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare. Një nga përgjegjësitë e drejtimit kur fi rmos letrën e angazhimit (shiko Vëllimin 
2, Kapitulli 4) është të konfi rmojë pritshmërinë e audituesit për të marrë konfi rmime me 
shkrim në lidhje me deklarimet e bëra në lidhje me auditimin. 

Gjatë auditimit, drejtimi do t’i bëjë disa deklarime verbale audituesit, të cilat mund të 
përdoren si evidenca auditimi për të plotësuar procedura të tjera auditimi. Në fund të 
angazhimit, këto deklarime verbale duhen përfshirë në një deklarim me shkrim të marrë 
nga drejtimi dhe, aty ku është e përshtashme, nga ata që janë ngarkuar me qeverisjen. 

Shënim: Disa SNA përmbajnë kërkesa specifi ke për audituesin për marrjen e 
deklarimeve me shkrim. 

Deklarimet me shkrim do të përmbajnë deklarime të nevojshme specifi ke, dhe besimin e 
drejtimit që:
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• Ka plotësuar përgjegjësitë e tij për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare; dhe 

• Informacioni që i është dhënë audituesit është i plotë. 

Deklarimet me shkrim 

Letra e deklarimit do të merret sa më afër të jetë e mundur, por jo pas, datës së raportit 
të audituesit për pasqyrat fi nanciare. Deklarimet me shkrim do të mbulojnë të gjitha 
pasqyrat fi nanciare dhe periudhën(at) që referohen në raportin e audituesit. 

Deklarimet me shkrim të drejtimit nuk duhen përdorur si:

• Zëvendësues për kryerjen e procedurave të tjera të auditimit; ose

• Burim i vetëm evidencash në çështje të rëndësishme auditimi.

ÇËSHTJE PËR TU KONSIDERUAR

Kush e fi rmos letrën?

Për angazhime që konsiderohen të jenë me rrezik të lartë, mendo të marrësh 
më tepër se një fi rmë në letrën e deklarimit. Për shembull, letra e deklarimit 
mund të fi rmoset nga pronari-drejtues dhe anëtarë të tjerë kryesorë të grupit të 
drejtuesve.

Deklarimet si evidenca

Deklarimet me shkrim më vete nuk japin evidencë auditimi të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për çdo çështje me të cilën ato kanë lidhje. As fakti që drejtimi ka 
dhënë deklarime me shkrim të besueshme nuk ndikon në natyrën apo shtrirjen e 
evidencave të tjera që audituesi merr për përmbushjen e përgjegjësive të drejtimit, 
ose për disa pohime specifi ke.   

19.2 Objekti

Deklarimet e drejtimit mund të jenë:

• Verbale, të kërkuara ose jo

Këto lloj deklarimesh merren zakonisht gjatë angazhimit të auditimit. 

• Me shkrim

Në fund të angazhimit, audituesi duhet t’i kërkojë drejtimit një deklarim me shkrim 
për të konfi rmuar disa çështje si për shembull:

– Deklarimin verbal të përmendur më sipër, 

– Drejtimi ka përmbushur përgjegjësitë e tij për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare 
sipas kuadrit të kërkuar të raportimit fi nanciar,

– Të gjitha transaksionet janë regjistruar dhe refl ektuar në pasqyrat fi nanciare, dhe 

– Deklarime të tjera janë të nevojshme për të mbështetur evidencën e marrë të 
auditimit. 
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Tabela 19.2-1

Çështje të komunikuara në diskutime.

Çështje të komunikuara në mënyrë elektronike, si e-mailet, 
mesazhe zanore të regjistruara, ose sms.

Skedula, analiza, dhe raporte të përgatitur nga entiteti, dhe shënime 
e komente të drejtimit të përfshira aty.

Memorandum ose korespondenca të brendshme dhe të jashtme.

Minutat e takimeve të personave të ngarkuar me qeverisjen dhe 
komisionet e kompesimit.

Kopje e fi rmosur e pasqyrave fi nanciare.

Letra e deklarimit nga drejtimi.

Format e 
Deklarimeve 
të Drejtimit

19.3 Konsiderata në kryerjen e Auditimit

Çështjet e mëposhtme duhet të konsiderohen gjatë vlerësimit të deklarimeve të drejtimit. 

Tabela 19.3-1

Vlerësimi i Deklarimeve të Drejtimit

Çështje për t’u 
konsideruar

A mundet personi që bën deklarimin të jetë objektiv dhe të ketë 
njohuri për çështjen në fjalë? 

A është deklarimi i arsyeshëm në dritën e: 
• Njohjes që audituesi ka ndaj subjektit dhe mjedisit të tij? 
• Evidencës tjetër të siguruar, duke përfshirë deklarime të tjera 

të marra nga drejtimi? 
• Evidencës tjetër të siguruar nëpërmjet kryerjes së procedurave 

të auditimit për të arritur qëllime të tjera të auditimit? 

Çfarë procedura të tjera auditimi kërkohen për të vërtetuar 
deklarimet?
Për të vërtetuar qëllimin e drejtimit, konsidero burime evidence si 
minutat e bordit, minutat e komitetit të investimeve, dokumentat 
ligjore, ose korespodenca të brendshme dhe e-mail-e. Për 
shembull, si pjesë e konsiderimeve të audituesit për vijimësinë, 
evidenca “thelbësore” përfshin inspektimin e minutave të bordit, 
dokumentat ligjore, dhe disponueshmërinë e informacionit të 
fi nancimit, etj. 
Aty ku evidenca vërtetuese nuk është e disponueshme, a përbën 
kufi zim të qëllimit? 
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Vlerësimi i Deklarimeve të Drejtimit

Çështje për t’u 
konsideruar 
(vazhdim)

Aty ku deklarimet e drejtimit janë kundërshtuar nga evidenca të 
tjera auditimi të marra:
• A ka arsye për të dyshuar tek ndershmëria dhe integriteti 

i drejtimit? Nëse po, audituesi duhet ta diskutojë këtë gjë 
me personat e ngarkuar me qeverisjen, dhe të konsiderojë 
impaktin në vlerësimin e rrezikut dhe nevojën për procedura 
të tjera auditimi.

• A është besueshmëria e vazhdueshme në ndonjë nga 
deklarimet e tjera të drejtimit e përshtatshme dhe e 
justifi kuar?

Konsidero mënyrat më të përshtatshme të dokumentimit të 
deklarimeve. Për shembull:
• Një memorandum të krijuar nga audituesi; 
• Një memorandum me shkrim i krijuar nga drejtimi i subjektit; 
• Përfshirje në letrën e deklarimit të drejtimit. 

19.4 Deklarimet me shkrim

Deklarimet me shkrim janë një burim i rëndësishëm i evidencës se auditimit, për arsyet e 
mëposhtme:

• Kur drejtimi ndryshon ose nuk jep deklarimin me shkrim të kërkuar, mund ta 
njoftojë audituesin për mundësinë që një ose me tepër çështje të rëndësishme 
ekzistojnë; dhe 

• Kërkesa për një deklarim me shkrim (në vend të atij verbal) mund ta shtyjë drejtimin 
të konsiderojë këto çështje në mënyrë më rigoroze, në këtë mënyrë të rrisë cilësinë 
e deklarimit. 

Deklarimet me shkrim kërkohen nga personat përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin 
e pasqyrave fi nanciare dhe që kanë njohuri për çështjet në fjalë. Shpesh, ky person është 
drejtori i përgjithshëm ekzekutiv dhe drejtori i përgjithshëm i fi nancës të subjektit, ose 
persona të tjerë ekuivalentë si për shembull pronari-drejtues. 

Audituesi duhet t’i këkojë drejtimit t’i japë një deklarim me shkrim që:

• Ka përmbushur përgjegjësinë e tij për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare sipas kuadrit 
të raportimit fi nanciar të zbatueshëm;

• I ka dhënë audituesit gjithë informacionin e rëndësishëm dhe akses siç është rënë 
dakord në kushtet e angazhimit të auditimit; 

• Gjithë transaksionet janë regjistruar dhe janë pasqyruar në pasqyrat fi nanciare. 

Nëse drejtimi nuk jep deklarimet e kërkuara, ose audituesi konkludon që ka dyshim të 
mjaftueshëm në lidhje me ndershmërinë e drejtimit të tillë që këto deklarime nuk janë të 
besueshme, atëherë audituesi nuk duhet të lëshojë një opinion mbi pasqyrat fi nanciare. 
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Deklarimet me shkrim mbështesin gjithashtu evidenca të tjera të rëndësishme për 
pasqyrat fi nanciare (siç kërkohet nga SNA të tjera) ose një apo me tepër pohime 
specifi ke në pasqyrat fi nanicare. 

SNA-të specifi ke që kërkojnë deklarimet me shkrim janë të përshkruara më poshtë.

Tabela 19.4-1

SNA    Titulli              Paragrafi 

240 Përgjegjësitë e Audituesit Lidhur me Mashtrimin në një Auditim   39
 të Pasqyrave Finnaciare 

250 Mbajtja Parasysh e Ligjeve dhe e Rregullave në një Auditim   16
 të Pasqyrave Financiare 

450 Vlerësimi i Anomalive të Identifi kuara gjatë Auditimit   14

501 Evidenca e Auditimit — Konsiderata të Veçanta për Zëra të Zgjedhur 12

540 Auditimi i Çështjeve Kontabël, Përfshirë Çmuarjen Kontabël të   22
 Vlerës së Drejtë si dhe Shpjegimet Përkatëse

550 Palët e lidhura       26

560 Ngjarjet e Mëvonshme      9

570 Vijimësia        16(e)

710 Informacionet Krahasuese — Shifrat Korresponduese 
 dhe Pasqyrat Financiare Krahasuese     9 

Deklarimet me shkrim parashtrojnë çështje si ato të listuara më poshtë: 

Tabela 19.4-2

Drejtimi i ka:

Përgjegjësitë e 
Drejtimit 

• Përmbushur përgjegjësitë e tij për përgatitjen e pasqyrave 
fi nanciare sipas kuadrit të raportimit fi nanciar të zbatueshëm 
(duke përfshirë, aty ku është e përshtatshme, prezantimin 
e tij të drejtë, siç është përcaktuar në kushtet e angazhimit 
të auditimit), dhe për plotësinë e informacionit të dhënë 
audituesit, dhe 

• Në disa raste (si për shembull aty ku kushtet e angazhimit 
ishin pranuar nga palë të tjera), drejtimit mund t’i kërkohet të 
rikonfi rmojë njohjen dhe të kuptuarin e tij për përgjegjësitë e 
deklarimeve me shkrim.

Dhënë audituesit të gjithë informacionin përkatës dhe akses siç 
është rënë dakort në kushtet e angazhimit të auditimit.

Regjistruar të gjithë transaksionet në regjistrimet kontabël, dhe i ka 
refl ektuar këto transaksione në pasqyrat fi nanciare.
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Drejtimi pohon që:

 Komente:

Deklarimet

Specifi ke 

Gjuhë 
Justifi kuese

Zgjedhja dhe zbatimi i politikave kontabël është e përshtatshme 
dhe në pajtim me kuadrin e raportimit fi nanciar të zbatueshëm.

Çështjet e mëposhtme, aty ku është e përshtatshme sipas kuadrit 
të raportimit fi nanciar të zbatueshëm, janë njohur, matur, paraqitur, 
ose shpjeguar sipas kuadrit:
• Planet apo qëllimet që mund të ndikojnë vlerën kontabël apo 

klasifi kimin e aktiveve dhe të detyrimeve; 
• Detyrimet, aktuale dhe të kushtëzuara së bashku; 
• Pronësia ose kontrolli mbi aktivet;  
• Barra mbi aktivet apo aktive të vendosura si kolateral; dhe 
• Aspektet ligjore, rregullat, dhe kontratat që mund të ndikojnë 

pasqyrat fi nanciare, duke përfshirë mos-pajtueshmërinë. 

Ka komunikuar të gjithë mangësitë e njohura në kontrollin e 
brendshëm për të cilat drejtimi është në dijeni. 

Të gjitha arsyet e subjektit për zgjedhjen e një mënyre veprimi të 
caktuar janë komunikuar.  

Qëllimet e tij në lidhje me [specifi ko çështjen] janë si më poshtë: 
[përshkruaj qëllimet apo synimet e entitetit].

Në disa raste, drejtimi mund të përfshijë gjuhë justifi kuese rreth 
faktit që deklarimet janë bërë duke u bazuar në më të mirën e 
njohurive dhe besimit të tij.

Një formulim i tillë mund të pranohet nëse audituesi është i kënaqur 
me faktin që deklarimet janë bërë nga ata me përgjegjësitë dhe 
njohuritë e duhura lidhur me çështjet e përfshira në këto deklarime.

Tabela 19.4-3

Konsiderata të tjera

Tabela 19.4-4

Anomali të 
Parëndë-
sishme

Kur merren deklarime rreth anomalive, mund të krijohet një kufi  
sasior nën të cilin anomalitë individuale mund të konsiderohen si të 
parëndësishme.

Data e Letrës Raporti i audituesit nuk do të datohet para datës së deklarimeve 
me shkrim, pasi deklarimet janë pjesë e evidencave të auditimit.

Adreso Letrën  
Audituesit

Deklarimet me shkrim të kërkuara do të përfshihen në një letër 
adresuar audituesit. 

Raportoji 
Personave të 
Ngarkuar me 
Qeverisjen

SNA 260 i kërkon audituesit të diskutojë me personat e ngarkuar 
me qeverisjen për deklarimet me shkrim të cilat audituesi ja ka 
kërkuar drejtimit. 
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 Komente:

Përgjigjet e Nevojshme të Audituesit

Kërkesat e 
Drejtimit për 
të Tjerë

Deklarimet e 
Kërkuara nuk 
Janë Dhënë

Nëse drejtimi nuk ka njohuri të mjaftueshme ku të bazojë 
deklarimet me shkrim, mund të vendosë që t’u kërkojë informacion 
të tjerëve që morën pjesë në përgatitjen / paraqitjen e pasqyrave 
fi nanciare dhe të pohimeve në to. Kjo do të përfshijë individë të 
cilët kanë njohuri të specializuara.

• Diskuto çështjen me drejtimin; 

• Rivlerëso integritetin e drejtimit dhe vlerëso efektin që kjo 
mund të ketë në besueshmërinë e deklarimeve (me gojë ose 
me shkrim) dhe evidencës së auditimit në përgjithësi; dhe

• Ndërmerr veprimet e duhura, duke përfshirë përcaktimin e një 
efekti të caktuar në opinionin e raportit të audituesit.

• Kryej procedura auditimi shtesë për të tentuar të zgjidhësh 
çështjen. 

• Nëse çështja mbetet e pazgjidhur, rikonsidero vlerësimin e 
kompetencës, ndershmërisë, vlerave etike, ose kujdesin e 
drejtimit (shiko pikën më poshtë), ose të angazhimit të tij për 
të ose në zbatimin e tyre, dhe percakto efektin që kjo mund të 
këtë në besueshmërinë e deklarimeve (me gojë ose me shkrim) 
dhe të evidencës së auditimit në përgjithësi.

Për efektin që këto shqetësime mund të kenë mbi besueshmërinë 
e deklarimeve (verbale ose të shkruara) dhe evidencës së auditimit 
në përgjithësi. 

Audituesi do të japë një opinion mbi pasqyrat  fi nanciare ku:

• Audituesi konkludon që ka dyshim të mjaftueshëm mbi 
ndershmërinë e drejtimit të tillë që deklarimet e kërkuara me 
shkrim nuk janë të besueshme; ose

• Drejtimi nuk jep deklarimet e kërkuara me shkrim. 

Dyshime rreth deklarimeve të dhëna ose jo

Nëse ka dyshime për besueshmërinë e deklarimeve me shkrim, apo deklarimet me 
shkrim të kërkuara nuk janë dhënë, audituesi do të marrë në konsideratë natyrën e 
shqetësimit dhe të veprojë në përputhje me rrethanat.

Pjesa19.4-5

Dyshime

Mospërputhje 
të 
Identifi kuara

Paaftësia e 
Drejtimit;

Mungesa e 
Ndershmërisë 
dhe Vlerave 
Etike
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Deklarimet Shtesë

Përveç deklarimeve me shkrim të kërkuara, audituesi mundet të konsiderojë të 
nevojshme për të kërkuar: 

Deklarime Shtesë me Shkrim rreth Pasqyrave Financiare

Këto deklarime me shkrim mund të jenë plotësuese, por nuk janë pjesë e deklarimeve 
me shkrim të kërkuara nga SNA 580.10. Ato mund të përfshijnë deklarime për sa më 
poshtë:

• Nesë janë zgjedhur metodat kontabël të përshtatshme dhe ato janë zbatuar siç 
duhet; dhe 

• Nëse çështjet si ato në vijim, janë njohur, janë matur, janë paraqitur ose janë 
shpjeguar në pajtim me kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi naciar: 

– Plane ose synime që mund të ndikojnë vlerën e mbartur ose klasifi kimin e 
aktiveve dhe detyrimeve,

– Detyrime, si ato faktike ashtu edhe ato të mundshme,

– Pronësia ose kontrolli mbi aktivet, pretendimet ligjore ose barrat mbi aktivet e 
shoqërisë dhe aktivet e vëna si kolateral, dhe

– Aspekte të ligjeve, të rregulloreve dhe të marrëveshjeve kontraktuale që mund 
të ndikojnë mbi pasqyrat fi nanciare, duke përfshirë mospajtueshmërinë. 

Deklarime Shtesë me Shkrim

Përveç deklarimeve me shkrim të kërkuara nga SNA 580.11, audituesi mund ta vlerësojë 
të nevojshme të kërkojë deklarime me shkrim si:

• Konfi rmime që drejtimi ka komunikuar të gjitha mangësitë në kontrollin e 
brendshëm për të cilat drejtimi është në dijeni; dhe  

• Pohime Shtesë.

Në disa raste, nuk është e mundur që të merret evidencë e saktë dhe e mjaftueshme 
auditimi pa një deklarim me shkrim nga drejtimi ku konfi rmohen arsyet, gjykimet, apo 
qëllimet në lidhje me pohimet specifi ke në pasqyrat fi nanciare. Çështjet që duhen 
marrë në konsideratë përfshijnë:

– Historikun e kaluar të entitetit në përmbushjen e qëllimeve të shpallura prej tij, 

– Arsyet e entitetit për zgjedhjen e një rrjedhe veprimi te caktuar,

– Aftësinë e entitetit për të ndjekur një rrjedhë veprimi të caktuar, dhe

– Ekzistencën ose mungesën e ndonjë informacioni tjetër që mund të jetë vënë re 
gjatë zhvillimit të auditimit, që mund të jetë jokoherent me gjykimin ose synimin 
e drejtimit. 

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Merrni pak kohë për t’u takuar me drejtimin për t’i shpjeguar natyrën e 
deklarimeve të kërkuara, dhe të siguroheni që drejtimi është në dijeni të plotë të 
informacionit që ka rënë dakord të fi rmosë.  
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19.5 Shembuj Deklarimesh me Shkrim

Shembulli i një letre deklarimi nga drejtimi që përfshihet në materialet e rastit studimor 
ndjek formatin e përmbajtur në SNA 580.

19.6 Rast Studimor — Deklarimet e Drejtimit

Për detaje mbi rastet studimore, referoju Vëllimit 2, Kapitulli 2 — Hyrje ne Rastet 
Studimore.

Rasti StudimorA — Dephta Furniture,  Inc.

Deklarimet e Drejtimit

Më poshtë janë shembuj të deklarimeve të drejtimit nga Suraj, dhe disa procedura të 
tjera të auditimit që mund të zbatohen.

VlerësimiDeklarimet e Drejtimit

Nuk ka asnjë zhvlerësim në mjetet qe 
janë zëvendësuar nga makineri të reja. Kjo 
për shkak se makineritë prishen; për këtë 
arsye, ato më të vjetrat do të nevojiten kur 
makineritë e tjera janë duke u riparuar.

Pyet menaxherin e prodhimit dhe të tjerët  
për të përcaktuar nëse mjetet dhe pajisjet, të 
reja  apo të vjetra, janë aktualisht në përdorim 
dhe ende funksionale. Kjo do të mund të 
përcaktohet nga ekzaminimi fi zik dhe rishikimi i 
të dhënave të mirëmbajtjes.

Nuk ka asnjë provigjon shtesë të 
kërkuar për mallrat pak të dëmtuara të 
identifi kuara gjatë numërimit të inventarit.

Kontrollo nëse mallrat e dëmtuara në fakt 
janë shitur pas periudhës së raportimit. 
Pyet menaxherin e prodhimit nëse mallrat e 
dëmtuara janë shitur siç janë, ose janë riparuar 
(nëse po, me çfarë çmimi) ose janë shitur me 
një çmim të ulur.

Në përfundim të auditimit, deklarime të rëndësishme do të dokumentohen në një letër 
deklarimi të drejtimit e cila do të fi rmoset nga Suraj Dephta dhe Jawad Kassab.

Këto deklarime mund të përfshihen në një letër siç tregohet më poshtë.  
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Dephta Furniture, Inc. (Letër me Kokë)

Mars 15, 20X3

 

Për: Jamel, Woodwind&Wing, LLP

55 Kingston St.

Cabetown, United Territories

123-50004

I dashur Z. Lee:

Kjo letër e deklarimeve jepet në lidhje me auditimin tuaj të pasqyrave fi nanciare të 
shoqërisë Dephta Furniture, Inc. për vitin që përfundon më Dhjetor 31, 20X2, me 
qëllimin e shprehjes së një opinioni nëse pasqyrat fi nanciare paraqesin në mënyrë të 
sinqertë, në të gjitha aspektet materiale në pajtim me Standardet Ndërkombetare të 
Raportimit Financiar. 

Ne konfi rmojmë që:

Pasqyrat Financiare

• Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona, të përcakuara në kushtet e angazhimit 
të auditimit me datë 15 Tetor, 20X2, për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare 
në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar; veçanërisht 
pasqyrat fi nanciare paraqesin në mënyrë të sinqertë, në pajtim me këto 
standarde.

• Supozimet e rëndësishme që kemi përdorur në bërjen e çmuarjeve kontabël, 
përfshirë ato të ëmuara me vlerën e drejtë, janë të arsyeshme.

• Marrëdhëniet dhe transaksionet me palët e lidhura janë kontabilizuar në 
mënyrën e duhur dhe janë paraqitur në pajtim me kërkesat e Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

• Të gjitha ngjarjet e mëvonshme pas datës së pasqyrave fi nanciare dhe për të 
cilat Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar kërkojnë rregullim ose 
paraqitje, janë rregulluar ose janë paraqitur në pasqyrat fi nanciare.

• Efekti i anomalive të pakorrigjuara, më vete ose bashkarisht, mbi pasqyrat 
fi nanciare si një e tërë është jo material. Një listë me anomalitë e pakorrigjuara 
do ta gjeni bashkangjitur letrës së deklarimit.

• Shoqëria është në pajtueshmëri me të gjitha aspektet e marrëveshjeve 
kontraktuale, që mund të kenë një ndikim material në pasqyrat fi nanciare në 
rastin e mospajtueshmërisë me këto marrëveshje.

• Nuk ka pasur mospajtueshmëri me kërkesat e autoriteteve rregullatore, 
që mund të kenë një ndikim material në pasqyrat fi nanciare në rastin e 
mospajtueshmërisë me këto kërkesa

• Shoqëria ka pronësi të kënaqshme për të gjitha aktivet, dhe nuk ka premtime 
ose barra mbi këto aktive, përveç atyre të paraqitura në Shënimin X të 
pasqyrave fi nanciare.
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• Ne nuk kemi plan të braktisim linja produktesh ose plane apo qëllime të tjera që 
do të rezultojnë në një inventar të tepërt apo të vjetëruar, dhe nuk ka inventar 
të deklaruar me një vlerë më të madhe se vlera e realizueshme neto.  

• Nuk ka pasur zhvlerësim në vlerën neto të realizueshme të aktiveve fi kse 
(mjeteve) përdorimi i të cilave është zëvëndësuar tashmë nga makineri të reja.

Infomacioni i Dhënë

• Ne ju kemi dhënë juve:

− Të  drejta hyrjeje në të gjithë informacionin që ne e mendojmë të lidhur 
me përgatitjen e Pasqyrave Financiare, si për shembull regjistrimet, 
dokumentacion dhe çështje të tjera;

− Informacion shtesë të kërkuar nga ju për qëllime të auditimit; dhe

− Të drejta hyrjeje të pakufi zuara tek persona brenda entitetit prej të cilëve ju 
e përcaktuat si të rëndësishme marrjen e evidencës së auditimit.

• Të gjitha transaksionet janë hedhur në regjistrat kontabël dhe janë paraqitur në 
pasqyrat  fi nanciare.

• Ne ju kemi paraqitur juve rezultatet e vlerësimit tonë për rrezikun që pasqyrat 
fi nanciare të përmbajnë anomali materiale si pasojë e mashtrimit.

• Ne ju kemi paraqitur juve të gjithë infomacionin lidhur me mashtrimin ose 
dyshimin për mashtrim  për të cilën ne jemi në dijeni dhe që ka ndikim mbi 
entitetin dhe që përfshin:

− Drejtimin;

− Punonjës që kanë rol të rëndësishëm në kontrollin e brendshëm; ose

− Të tjerë punonjës ku mashtrimi mund të ketë një efekt material mbi 
pasqyrat fi nanciare.

• Ne ju kemi paraqitur juve të gjithë informacionin lidhur me supozime apo 
dyshime për mashtrim që kanë ndikim mbi pasqyrat fi nanciare të entitetit të 
raportuar nga punonjësit, ish-punonjësit, analistë, rregullatorë ose të tjerë.

• Ne ju kemi paraqitur juve të gjitha situatat e njohura të mospajtueshmërisë 
ose dyshimit për mospajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret, efektet e të cilave 
duhen patur parasysh gjatë përgatitjes së pasqyrave fi nanciare.

• Ne ju kemi paraqitur juve identitetin e palëve të lidhura të entitetit dhe të gjitha 
marrëdhëniet dhe transaksionet me palët e lidhura, për të cilat ne jemi në dijeni.

Me respekt,

________________________

Suraj Dephta

________________________

Jawad Kassab
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Rast studimor B — Kumar&Co.

Deklarimet e Drejtimit

Më poshtë janë shembuj të deklarimeve të drjetimit nga Raj, dhe disa procedura të tjera 
të auditimit që mund të zbatohen.

VlerësimiDeklarimet e Drejtimit

Nuk është e nevojshme të llogariten 
provigjone shtesë për llogaritë e dyshimta. 
Llogaria Dephta është plotësisht e 
arkëtueshme dhe llogatitë e arkëtueshme 
të tjera nuk janë aq të rëndësishme sa për 
të llogaritur një provigjon për to.

Dërgo konfi rmimin për llogaritë e arkëtueshme 
të Dephta. 

Pyet Raj-in dhe Ruby-in për të kuptuar llogaritë 
e ndryshme të arkëtueshme nga klientët si dhe 
historinë pagesave të tyre, dhe kërko për prirjet 
e mundshme. 

Vërteto se pjesa tjetër e llogarive të 
arkëtueshme përvec tyre të Dephta-s nuk është 
e rëndësishme, ashtu siç sugjeron klienti. 

Rishiko pagesën vijuese për të mbështetur 
arketuëshmërinë e shumës. 

Konsidero çdo informacion të përshtatshëm nga 
auditimi i Dephta.

Dephta vazhdon të jetë e kënaqur me 
cilësinë e mallrave që ne i shesim atyre.

Rishiko historinë e kthimeve nga shitjet dhe 
kërko për prirjet e mundshme. 

Rishiko rezultat e konfi rmimeve të llogarive 
të arkëtueshme të Dephta për të gjetur 
ndonjë koment mbi cilësinë e mallrave ose 
arkëtueshmërinë e shumave. 

Kryej vëzhgimin e inventarit dhe kërko për 
artikuj të vjetëruar të inventarit dhe për artikuj 
që nuk qarkullojnë. 

Pyet Ruby-in lidhur me cilësine e mallrave dhe 
kërkoji çdo komunikim që ajo mund të ketë 
marrë nga Dephta lidhur cilësinë e mallrave që 
ata kanë blerë deri më sot.

Në përfundim të auditimit, deklarimet e rëndësishme do të dokumentohen nga një letër 
e deklaratave të drejtimit që do të nënshkruhet nga Raj Kumar. 

Deklarime të tilla mund të përfshihen në një letër ashtu siç u ilustrua më parë në Rastin 
Studimor A - Dephta Furniture, Inc.
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20. Raportimi – Vështrim i Përgjithshëm

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko 
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të 

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e 
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes 
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të 
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përcakto reagimet 
e përgjithshme 

dhe procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zbato reagimet për 
RAM3 të vlerësuar

Zhvillo reagimet e 
duhura kundrejt RAM 
të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM3 
të vlerësuar me procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zvogëlo rrezikun e 
auditimit deri në një nivel 
të ulët të pranueshëm

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

R
ea

gi
m

i n
da

j R
re

zi
ku

t

1 Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2 Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.
3 RAM – Rreziqet e anomalisë materiale.

R
ap

o
rt

im
i

Vlerëso evidencën e 
siguruar

Përcakto se çfarë pune 
auditimi shtesë kërkohet 
(nëse është e nevojshme)

Faktorët e rinj/të rishikuar të 
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të 
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e 
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë?

Kryej veprimtaritë 
paraprake të 
angazhimit

Planifi ko
auditimin

Kryej procedurat 
e vlerësimit të

rrezikut

Merr vendim nëse 
do ta pranosh 
angazhimin

Listo faktorët e rrezikut
Pavarësia
Letra e angazhimit

Zhvillo një strategji 
auditimi të përgjithshme 
dhe një plan auditimi2

Materialiteti
Diskutimet në grupin e auditimit
Strategjia e përgjithshme e
auditimit

Identifi ko/vlerëso 
RAM 3 përmes njohjes
së entitetit

Rreziqet e biznesit dhe të
mashtrimit, përfshirë rreziqet e 
rëndësishëm

Hartimi/zbatimi i kontrolleve të 
brendshëm të përshtatshëm

Vlerësimi i RAM3  në nivel të:
• PF
• Pohimit

V
le

rë
si

m
i i

 r
re

zi
ku

t

Përcakto reagimet
e përgjithshme 

dhe procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zbato reagimet për 
RAM3 të vlerësuar

Zhvillo reagimet e 
duhura kundrejt RAM 
të vlerësuar

Aktualizo strategjinë e përgjithshme
Reagimet e përgjithshme
Plani i auditimit që lidh RAM3

të vlerësuar me procedurat e 
mëtejshme të auditimit

Zvogëlo rrezikun e 
lauditimit deri në një nivelll

të ulët të pranueshëm

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

R
ea

gi
m

i n
da

j R
re

zi
ku

t

Tabela 20.0-1

Po

Jo
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Paragrafi  #

200.11 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, cka do të bëjë 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 konstatimet e 
audituesit.

Në të gjitha rastet kur nuk mund të arrihet siguria e arsyeshme 
dhe kur dhënia e një opinioni me rezervë në raportin e 
audituesit është e pamjaftueshme në rrethanat për qëllimet 
e raportimit për përdoruesit e pasqyrave fi nanciare, SNAtë 
kërkojnë që audituesi të refuzojë të japë një opinion ose të 
tërhiqet (ose të japë dorëheqjen)3 nga angazhimi, kur tërheqja 
është e mundur sipas ligjit ose rregullit të zbatueshëm.

Teksti i marrë nga SNA-të

200.12

Faza e fundit e auditimit përfshin si më poshtë.

Tabela 20.0-2

Vlerësoni evidencën e marrë

Kryej të gjitha 
rishikimet e 
nevojshme të 
dosjes

Konsidero 
anomalitë e 
gjetura

Zgjidh çështjet 
me drejtimin

Komuniko
 gjetjet me PNQ

Plotëso 
dokumentacionin 
e audituesit

Dokumento 
vendimet e 
rëndësishme

Formo një 
opinion

Lësho opinionin 
e auditimit 

Përgatitja e raportit të audituesit

*PNQ = personat e ngarkuar me qeverisjen

R
ap

o
rt

im
i

Konceptet bazë që trajtohen në fazën e raportimit janë si më poshtë.

Tabela 20.0-3
Vëllimi dhe 

Kapitujt
Ngjarjet e Mëvonshme    V1–13

Vijimësia    V1–14

Dokumentimi i Auditimit  V1–16

Komunikimi i Gjetjeve të Auditimit V2–22

Raporti i Audituesit    V1–17
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21. Vlerësimi i Evidencës së Auditimit

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime mbi vlerësimin e mjaftueshmërisë dhe 
përshtatshmërisë së evidencës së auditimit në mënyrë 
që të arrihet në konkluzione të arsyeshme mbi të cilat të 
mbështetet opinioni i audiuesit.

SNA-të Përkatëse
220, 330,

450, 520, 540

Shënime:
1. Referojuni SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit të kërkuar.
2. Planifi kimi (SNA 300) eshte nje proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit. 

R
ap

o
rt

im
i

Vlerëso evidencën e 
siguruar

Përcakto se  çfarë pune 
shtesë auditimi kërkohet 
(nëse është e nevojshme)

Faktorët e rinj/të rishikuar të 
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të 
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e 
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë?

Tabela 21.0-1

Mbrapsht në 
vlerësimin e 

rrezikut2

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Paragrafi  #

220.15 Ortaku i angazhimit duhet të mbajë përgjegjësi për:
(a) Drejtimin, mbikëqyrjen dhe kryerjen e angazhimit të auditimit 

në përputhje me standardet profesionale dhe kërkesat ligjore 
dhe rregulloret përkatëse; dhe (Ref: Para. A13-A15, A20)

(b) Përshtatshmërinë e raportit të audituesit në rrethanat 
përkatëse.

Teksti i marrë nga SNA-të

Po

Jo

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

J



295

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Paragrafi  #

220.16 Ortaku i angazhimit duhet të mbajë përgjegjësi për rishikimet që 
kryhen në përputhje me politikat dhe procedurat e fi rmës për 
rishikimet. (Ref: Para. A16- A17, A20)

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)

Ortaku i angazhimit duhet:
(a) Të mbajë përgjegjësi 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,
(c) duke përfshirë ato të identifi kuara gjatë rishikimit të kontrollit 

të cilësisë së angazhimit, me rishikuesin e kontrollit të cilësisë së 
angazhimit; dhe

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

Rishikuesi i kontrollit të cilësisë së angazhimit duhet të kryejë një 
vlerësim objektiv të gjykimeve të rëndësishme të kryera nga grupi 
i angazhimit, dhe të konkluzioneve të arritura në formulimin e 
raportit të audituesit. Ky vlerësim duhet të përfshijë:
(a) Diskutimin e çështjeve të rëndësishme me ortakun e angazhimit;
(b) Rishikimin e pasqyrave fi nanciare dhe të raportit të propozuar 

të audituesit;
(c) Rishikimin e dokumentimit të përzgjedhur të auditimit në lidhje 

me gjykimet e rëndësishme të kryera nga grupi i angazhimit dhe 
konkluzionet e arritura; dhe

(d) Vlerësimin e konkluzioneve të arritura në formulimin e raportit 
të audituesit dhe konfi rmim të përshtatshmërisë së raportit të 
propozuar të audituesit.

Teksti i marrë nga SNA-të

220.17

220.18

220.19

220.20
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21.1 Përmbledhje

Pasi procedurat e planifi kuara të auditimit janë kryer do të bëhet një vlerësim i 
rezultateve. Kjo do të përfshijë një rishikim të dokumentacionit të audituar dhe të 
diskutimeve të grupit të angazhimit si dhe ndonjë ndryshim të planeve të auditimit si 
rezultat i procedurave të kryera. Disa nga çështjet kryesore janë si më poshtë. 

Tabela 21.1-1

Kontrolli i 
cilësisë

Materialiteti 

Është përgjegjësia e partnerit të angazhimit për të siguruar 
që rishikimi i dosjeve kryhet në përputhje me politikat dhe 
procedurat e rishikimit të fi rmës, dhe se opinioni i audituesit është 
i përshtatshëm.

Partneri i Angazhimit është përgjegjës për të siguruar që: 
• Grupi i angazhuar ka kërkuar konsultimin e duhur (si brenda 

Firmës ashtu dhe jashtë saj nga palë të treta) për çështje të 
vështira ose të diskutueshme; dhe 

• Përfundimet që dalin nga konsultimet e tilla janë të 
dokumentuara dhe të zbatuara.

Kur politika e Firmës kërkon një RKCA, partneri i angazhimit do të: 
• Sigurohet që një rishikues i KCA i kualifi kuar për këtë gjë 

është emëruar; 
• Diskutojë çështjet e rëndësishme të auditimit me rishikuesin e 

KCA; dhe 
• Vendos datën e raportit vetëm pas përfundimit të RKCA.

A janë vlerat fi llestare për materialitetin e përgjithshëm dhe të 
performancës akoma të duhurat në kontekstin e rezultateve aktuale 
fi nanciare të subjektit? 

Nëse një materialitet më i ulët (për pasqyrat fi nanciare në tërësi) 
është më i përshtatshëm se ai i përcaktuar në fi llim, audituesit i 
kërkohet të përcaktojë: 
• Nëse është e nevojshme për të rishikuar materialitetin e 

performancës; dhe 
• Nëse koha, natyra dhe shtrirja e procedurave të mëtejshme të 

auditimit mbeten të përshtatshme.

Në dritën e gjetjeve të auditimit, a janë vlerësimet e rreziqeve të 
anomalisë materiale në nivel të pohimit ende të përshtatshme? 
Nëse jo, vlerësimi i rrezikut do të rishikohet dhe procedurat e 
mëtejshme të planifi kuara të auditimit do të modifi kohen

Konsultimet

Rishikimi i 
Kontrollit të 
Cilësisë së 
Angazhimit 
(RKCA)

Qëllimi i audituesit është që të jetë i kënaqur që është marrë evidencë auditimi e 
mjaftueshme dhe e përshtatshme për të mbështetur konkluzionet e arritura si dhe për të 
lëshuar një raport të formuluar në mënyrë të përshtatshme.

Vlerësimi i provave të marra gjatë auditimit do të trajtojë çështjet e paraqitura më poshtë.

Tabela 21.1-2

Rreziku
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Anomalitë A është konsideruar efekti mbi auditimin e anomalive të identifi kuara 
dhe anomalive të pakorrigjuara? 
A është konsideruar arsyeja e anomalive/devijimeve? Ato mund të 
tregojnë një rrezik të paidentifi kuar ose një mangësi të rëndësishme 
në kontrollin e brendshëm. 
A duhet që strategjia e përgjithshme e auditimit dhe plani i auditimit 
të rishikohet? Kjo do të zbatohet kur: 
• Natyra e anomalive të identifi kuara dhe rrethanat e ndodhjes 

së tyre tregojnë se anomali të tjera mund të ekzistojnë të cilat 
kur bashkohen me ato të akumuluara gjatë auditimit mund të 
përbëjnë një anomali materiale; ose

• Bashkimi i anomalive të akumuluara gjatë auditimit i afrohet 
materialitetit. 

A janë kryer procedurat shtesë të auditimit për të përcaktuar nëse 
ka ende anomali (në klasat e transaksioneve, tepricat e llogarive, apo 
dhënien e informacioneve shpjeguese) pasi drejtimit i është kërkuar 
t’i korrigjojë? 

A tregon informacioni i marrë nga kryerja e procedurave të tjera 
të vlerësimit të rrezikut dhe aktiviteteve përkatëse se një ose më 
shumë faktorë të rrezikut të mashtrimit janë të pranishëm?
A treguan procedurat analitike të kryera pranë fundit të auditimit 
një rrezik të panjohur më parë të anomalisë materiale për shkak të 
mashtrimit?
A janë vlerësuar anomalitë e identifi kuara për të përcaktuar nëse një 
anomali e tillë është tregues i mashtrimit?
Nëse po, vlerësoni implikimet e anomalive në lidhje me aspekte 
të tjera të auditimit, veçanërisht besueshmërinë e deklarimeve të 
drejtimit. Një rast mashtrimi nuk mund të jetë një ngjarje e izoluar.
A ka ndonjë arsye për të besuar se drejtimi është i përfshirë në 
anomalitë e identifi kuara, materiale ose jo, si rezultat i mashtrimit?
Nëse po, ri-vlerësoni rreziqet e anomalisë materiale si pasojë e 
mashtrimit dhe ndikimin e tyre mbi natyrën, kohën dhe shtrirjen e 
procedurave të auditimit për t’ju përgjigjur rreziqeve të vlerësuara. 
Gjithashtu konsideroni nëse rrethanat apo kushtet tregojnë ndonjë 
marrëveshje të fshehtë që përfshin punonjësit, drejtimin, ose palët e 
treta kur rishqyrtoni besueshmërinë e evidencës të marrë më parë.
Nëse rreziqet e mashtrimit janë të identifi kuar atëherë mund të 
konfi rmohet që pasqyrat fi nanciare nuk janë me anomali materiale 
si rezultat i mashtrimit. Nëse nuk është e mundur, përcaktoni 
pasojat për auditimin, duke përfshirë këtu faktin nëse kjo gjë e vë në 
pikëpyetje aftësinë për të vazhduar kryerjen e auditimit.

A është marrë evidencë e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të 
reduktuar rreziqet e anomalisë materiale në pasqyrat fi nanciare në 
një nivel të ulët të pranueshëm? Konsideroni nevojën për kryerjen e 
procedurave të mëtejshme.

A mundën procedurat analitike të kryera në fazën fi nale të rishikimit 
të auditimit të: 
• Vërtetojnë gjetjet e auditimit; ose 
• Identifi kojnë rreziqe të panjohur më parë të anomalisë materiale?

Mashtrimi

Evidenca

Procedurat 
Analitike
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21.2 Rivlersoni Materialitetin

21.3 Ndryshimet në vlerësimet e rrezikut

Paragrafi  #

Paragrafi  #

450.10

330.25

Para se të vlerësojë efektin e anomalive të pakorrigjuara, 
audituesi duhet të rivlerësojë materialitetin e përcaktuar në 
përputhje me SNA 320 për të konfi rmuar nëse ai vazhdon të 
jetë i duhuri në kontekstin e rezultateve aktuale fi nanciare të 
entitetit. (Ref: Para. A11-A12)

Bazuar në procedurat e auditimit të kryera dhe në evidencën 
e auditimit të siguruar, përpara konkluzioneve të auditimit, 
audituesi duhet të vlerësojë nëse vlerësimet për rreziqet e 
anomalisë materiale në nivel pohimi mbeten të përshtatshme. 
(Ref: Para. A60-A61)

Teksti i marrë nga SNA-të

Teksti i marrë nga SNA-të

Para se audituesi të vlerësojë rezultatet e kryerjes së procedurave dhe çdo anomali që 
del prej tyre, hapi i parë është rivlerësimi i shumave të përcaktuara për materialitetin 
e përgjithshëm dhe të performancës. Kjo është e nevojshme për shkak se përcaktimi 
fi llestar i materialitetit shpesh do të bazohet në vlerësimet e rezultateve fi nanciare të 
entitetit, dhe rezultatet aktuale mund të jenë të ndryshme. Faktorët që mund të çojnë në 
një ndryshim përfshijnë:
• Përcaktimi fi llestar i materialitetit nuk është më i përshtatshëm në kontekstin e 

rezultateve fi nanciare aktuale të entitetit; 
• Informacion i ri që bëhet i disponueshëm (p.sh. pritshmëritë e përdoruesit), që do të 

bënte që audituesi të përcaktonte një shumë tjetër nga ajo fi llestare; dhe 
• Anomalitë e papritura që mund të shkaktojnë tejkalim të shumës së materialitetit 

për klasa të veçanta të transaksioneve, teprica llogarish, ose dhënie informacioni.
Sa herë që një rishikim është i nevojshëm, audituesit i kërkohet të marrë në konsideratë 
dhe të dokumentojë ndikimin në rreziqet e vlerësuara si dhe natyrën, kohën dhe 
shtrirjen e procedurave të mëtejshme të auditimit.
Nëse një materialitet më i ulët është i nevojshëm për pasqyrat fi nanciare, si një e tërë, 
atëherë duhet përcaktuar nëse duhet rishikuar edhe materialiteti i performancës. Nëse 
po, përcaktoni nëse natyra, koha dhe shtrirja e procedurave të tjera të auditimit mbeten 
të përshtatshme.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR
Nëse materialiteti duhet të rishikohet mos prisni deri në fund të auditimit për të 
bërë ndryshimin. Nëse  materialiteti është ulur, ai mund të kërkojë ndryshime 
në vlerësimet e rrezikut dhe zbatimin e procedurave shtesë ose të mëtejshme të 
auditimit.
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Vlerësimi i rrezikut në nivelin e pohimit shpesh do të bazohet në evidencën e auditimit 
që është në dispozicion para kryerjes së procedurave të mëtejshme të auditimit. Gjatë 
kohës që këto procedura janë duke u kryer, mund të merret informacion i ri, i cili do të 
kërkojë që të modifi kohet vlerësimi fi llestar i rrezikut.  

Për shembull, niveli i vlerësuar i rrezikut për pohimin e plotësisë në auditimin e 
inventarëve mund të jetë i ulët duke u bazuar në pritjen që kontrolli i brendshëm vepron 
në mënyrë efektive. Në qoftë se një test i kontrolleve konstaton se kontrolli i brendshëm 
nuk është efektiv, vlerësimi i rrezikut duhet të ndryshojë dhe procedura të mëtejshme 
auditimi duhet të kryhen për të zvogëluar rrezikun në një nivel të pranueshëm. E njëjta 
gjë ndodh për secilën nga procedurat e auditimit të kryera kur rezultatet nuk përputhen 
me pritshmëritë.

Disa çështje që duhen marrë në konsideratë për përcaktimin nëse vlerësimi fi llestar i 
rrezikut ka ndryshuar apo jo paraqiten në tabelën e mëposhtme.

Tabela 21.3-1

Kontrolli i 
Brendshëm

Testet e kontrollit

• A mbështesin rezutatet e dala nga testet e kontrollit nivelin 
e planifi kuar të reduktimit të rrezikut bazuar në efektivitetin 
operativ të tyre?

Anashkalimi i drejtimit

• A ka ndonjë evidencë që kontrollet aktuale të brendshme janë 
anashkaluar nga drejtimi?

Mangësitë e kontrollit

• A ka anomali të rëndësishme që vijnë nga një mangësi në 
kontrollin e brendshëm dhe që duhet t’i bëhen të ditura 
menjëherë drejtimit?

Faktorët e rinj të rrezikut

• A identifi kon evidenca rreziqe të rinj biznesi, faktorë të 
rrezikut të mashtrimit ose anashkalime të drejtimit?

Evidencë kontradiktore

• A është në kontradiktë evidenca e marrë me burimet e tjera të 
informacionit që janë në dispozicion?

Evidencë që bie në konfl ikt

• A bien në konfl ikt evidenca e marrë me njohjen aktuale që 
audituesi ka për entitetin?

Politikat kontabël

• A ka ndonjë evidencë që tregon që politikat kontabël të 
entitetit nuk zbatohen gjithmonë në mënyrë të njëjtë?

Marrëdhënie të paparashikuara

• A vërteton evidenca marrëdhëniet midis informacioneve 
fi nanciare dhe jo-fi nanciare?

Natyra e 
Evidencës së 
Marrë gjatë 
Auditimit
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Natyra e 
anomalisë

Mashtrimi

• A ka ndonjë evidencë të çdo lloji, fakte të dyshimtë, 
përjashtime apo devijime të gjetura gjatë kryerjes së testimeve 
që mund të jenë tregues i ndonjë mashtrimi të mundshëm 
(duke përfshirë këtu dhe anashkalimet e drejtimit)?

Besueshmëria e deklaratave

• A ka ndonjë evidencë që vë në dyshim besueshmërinë e 
deklaratave të bëra nga drejtimi apo personat e ngarkuar me 
qeverisjen?

Paragjykime në çmuarje

• A mundet që anomalitë e gjetura në çmuarjet kontabël dhe 
në matjet me vlerën e drejtë të tregojnë një anshmëri të 
mundshme të drejtimit?

Anomalitë

• A munden anomalitë si individualisht ashtu edhe të bashkuara 
me pjesën tjetër të anomalive të pakorrigjuara të përbëjnë një 
anomali në pasqyrat fi nanciare të marra në tërësi?

Kur vlerësimi fi llestar i rrezikut ndryshon, të dhënat duhet të dokumentohen dhe një 
vlerësim i rishikuar i rrezikut duhet përcaktuar. Gjithashtu, duhet të ketë detaje se si ka 
ndryshuar plani i detajuar auditimit për të adresuar vlerësimin e rishikuar të rrezikut. 
Ky mund të jetë një ndryshim në natyrën, kohën, ose shtrirjen e procedurave të tjera të 
auditimit të planifi kuara apo në kryerjen e procedurave të mëtejshme të auditimit.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Buxhetoni kohën e auditimit që do t’i duhet grupit të angazhimit për të diskutuar 
gjetjet e tyre (në grup), menjëherë pasi puna të ketë përfunduar. Çështjet e 
paraqitura në tabelën e mësipërme mund të formojnë rendin e ditës. Mos harroni 
se zbulimi i mashtrimit shpesh vjen nga bashkimi i informacionit në lidhje me 
çështjet e vogla dhe në dukje të parëndësishme.

21.4 Vlerësimi i efektit të anomalisë

Paragrafi  #

450.3 Objektivi i audituesit është që të vlerësojë:

(a) Efektin e anomalive të identifi kuara në auditim; dhe 

(b) Efektin e anomalive të pakorrigjuara, nëse ka të tilla, në 
pasqyrat fi nanciare.

Objektivi(at) e SNA-ve
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Paragrafi  #

450.5 Audituesi duhet të akumulojë anomalitë e identifi kuara gjatë auditimit, 
përveç atyre që janë krejt të parëndësishme. (Ref: Para. A2-A3)

Audituesi duhet të përcaktojë nëse strategjia e përgjithshme e 
auditimit dhe plani i tij kanë nevojë të rishikohen në qoftë se:
(a) Natyra e anomalive të identifi kuara dhe rrethanat e ndodhjes 

së tyre tregojnë se mund të ekzistojnë anomali të tjera, 
të cilat kur bashkohen me anomalitë e akumuluara gjatë 
auditimit, mund të jenë materiale, ose (Ref: Para. A4)

(b) Totali i anomalive të akumuluara gjatë auditimit i përafrohet 
materialitetit të përcaktuar në përputhje me SNA 320. (Ref: 
Para. A5)

Në qoftë se, me kërkesën e audituesit, drejtimi ka shqyrtuar një 
klasë të transaksioneve, tepricat në llogari ose informacionin 
shpjegues dhe ka korrigjuar anomalitë e zbuluara, audituesi 
duhet të kryejë procedura auditimi shtesë për të përcaktuar 
nëse anomalitë mbeten. (Ref: Para. A6)

Audituesi duhet të komunikojë në kohë të gjitha anomalitë e 
akumuluara gjatë auditimit me nivelin e duhur të drejtimit, nëse 
nuk ndalohet me ligj ose rregullore. Audituesi do t’i kërkojë 
drejtimit të korrigjojë këto anomali. (Ref: Para. A7-A9)

Në qoftë se drejtimi refuzon të korrigjojë disa ose të gjitha 
anomalitë e komunikuara nga audituesi, atëhere ai duhet të 
arrijë të njihet me arsyet e drejtimit për të mos bërë korrigjimet 
dhe do t’i ketë parasysh kur të bëjë vlerësimin nëse pasqyrat 
fi nanciare në tërësi janë pa anomali materiale. (Ref: Para. A10) 

Audituesi duhet të përcaktojë nëse anomalitë e pakorrigjuara 
janë materiale, individualisht ose në total. Për të bërë 
përcaktimin, audituesi merr parasysh:
(a) Madhësinë dhe natyrën e anomalive, si në lidhje me 

klasat e veçanta të transaksioneve, tepricat në llogari ose 
informacionet shpjeguese dhe pasqyrat fi nanciare në tërësi, 
dhe rrethanat e veçanta të kryerjes së tyre; dhe (Ref: Para. 
A13-A17, A19 -A20) 

(b) Efektin e anomalive të pakorrigjuara, në lidhje me periudhat 
e mëparshme, në klasat përkatëse të transaksioneve, tepricat 
në llogari ose informacionet shpjeguese, si dhe pasqyrat 
fi nanciare në tërësi. (Ref: Para. A18)

Audituesi duhet t’ua komunikojë personave të ngarkuar 
me qeverisjen anomalitë e pakorrigjuara dhe efektin që ato, 
individualisht ose në total, mund të kenë në opinionin e 
shprehur në raportin e audituesit, nëse nuk ndalohet nga ligji ose 
regullimi. Në komunikimin që bën, audituesi duhet të identifi kojë 
individualisht anomalitë materiale të pakorrigjuara. Ai duhet të 
kërkojë që këto anomali të korrigjohen. (Ref: Para. A21-A23)

Teksti i marrë nga SNA-të

450.6

450.7

450.8

450.9

450.11

450.12
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Paragrafi  #

450.13 Gjithashtu, audituesi duhet t’u komunikojë personave të 
ngarkuar me qeverisjen, efektin e anomalive të pakorrigjuara 
në lidhje me periudhat e mëparshme në klasat përkatëse të 
transaksioneve, tepricat në llogari ose informacionet shpjeguese, 
dhe pasqyrat fi nanciare në tërësi.

Audituesi do të kërkojë një deklaratë me shkrim nga drejtimi 
dhe, nëse është e përshtatshme, nga personat e ngarkuar 
me qeverisjen nëse ata besojnë se efektet e anomalive të 
pakorrigjuara janë jomateriale, individualisht dhe në total, në 
pasqyrat fi nanciare në tërësi. Një përmbledhje e këtyre zërave, 
do të përfshihet ose do t’i bashkangjitet deklarimit të shkruar. 
(Ref: Para. A24)

Audituesi duhet të vlerësojë, mbi bazën e evidencës së auditimit, 
nëse çmuarjet kontabël në pasqyrat fi nanciare janë ose jo të 
arsyeshme në kontekstin e kuadrit të zbatueshëm të raportimit 
fi nanciar (Ref: Para.A116-A119).

Teksti i marrë nga SNA-të

450.14

540.18

Vlerësimi i anomalive ka si objektiv përcaktimin e efektit mbi auditimin dhe nëse është e 
nevojshme që të kryhen procedura auditimi shtesë. 

Rishikimet e strategjisë së auditimit dhe planeve të detajuara të auditimit mund të jenë të 
nevojshme kur:

• Natyra ose rrethanat e anomalive të identifi kuara tregojnë se anomali të tjera 
mund të ekzistojnë, të cilat të bashkuara me anomalitë e njohura mund të kalojnë 
materialitetin e performancës; ose 

• Shumatorja e anomalive të identifi kuara dhe të pakorrigjuara i afrohet ose e tejkalon 
materialitetin e performancës.

 

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Mos harroni se do të ketë gjithmonë një rrezik që pasqyrat fi nanciare të kenë 
anomali të pazbuluara. Kjo ndodh për shkak të kufi zimeve të vetvetishme të një 
auditimi të përshkruara në Vëllimin 1, Kapitulli 4.1 të këtij Udhëzuesi.
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Anomalitë mund të lindin në zonat e përcaktuara në tabelën e mëposhtme.

Tabela 21.4-1

Përshkrimi

Pasaktësi ose 
Mashtrim

Gabimet mund të bëhen nga personeli i entitetit gjatë grumbullimit 
apo përpunimit të të dhënave mbi të cilat janë përgatitur pasqyrat 
fi nanciare. Kjo do të përfshijë edhe gabimet e bëra në fund 
të periudhës (në ndarjen me periudhën pasardhëse). Përveç 
identifi kimit të anomalive specifi ke, audituesi mundet gjithashtu:
• Të përcaktojë nga pikëpamja sasiore gabimet në një popullatë 

të caktuar (p.sh shitjet) nëpërmjet marrjes së kampioneve 
monetare. Një shumatore e anomalive që kanë të ngjarë 
të ndodhin mund të projektohet kur përdoret një kampion 
përfaqësues; dhe

• Të konsiderojë natyrën e anomalive të identifi kuara. Nëse ka 
shumë anomali që ndikojnë në një tepricë të veçantë apo në 
një vendndodhje të biznesit atëherë ato mund të jenë tregues 
të një rreziku për anomali materiale për shkak të mashtrimit. 

Disa transaksione mund të mos jenë regjistruar, qoftë gabimisht 
apo me qëllim, por nëse është me qëllim ky fakt përbën një 
mashtrim.

Mungesa e llogjikës së biznesit në transaksionet e rëndësishme (të 
pazakonshme apo jashtë rrjedhës normale të biznesit) mund të 
ketë si qëllim manipulimin e pasqyrave fi nanciare apo fshehjen e 
shpërdorimit të aseteve.

Regjistrime të papërshtatshme ose të paautorizuara në ditar mund 
të kenë ndodhur gjatë periudhës ose në fund të periudhës. Këto 
mund të përdoren për të manipuluar shumat e raportuara në 
pasqyrat fi nanciare.

Çmuarjet e drejtimit mund të llogarisin gabim, të mos nxjerrin 
në pah ose të keqinterpretojnë fakte të caktuara, të bazohen 
në supozime të gabuara, ose të përmbajnë disa elementë të 
paragjykimit, nëse vlerësimi i entitetit është jashtë një intervali të 
pranueshëm. Çmuarjet mund të jenë vlerësuar qëllimisht të tilla për 
të manipuluar rezultatet e pasqyrave fi nanciare.

Mund të ketë mosmarrëveshje për sa i përket gjykimit të drejtimit 
në lidhje me vlerën e drejtë të disa aktiveve, detyrimeve, dhe 
komponentëve të kapitalit që kërkohet të maten ose që të 
pasqyrohen me vlerën e drejtë në pajtim me kuadrin fi nanciar.

Mund të ketë mosmarrëveshje me drejtimin lidhur me zgjedhjen 
dhe përdorimin e disa politikave kontabël.

Burimi

Fshehje ose 
Mashtrim

Transaksione 
të 
Rëndësishme

Regjistrimet 
në Ditar

Gabimet në 
Çmuarje

Gabimet 
në Vlerën e 
Drejtë

Përzgjedhja 
dhe Zbatimi 
i Politikave 
Kontabël
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Përshkrimi

Impakti i Anomalive të Mbledhura

Anomalitë e 
Pakorrigjuara 
në Tepricën 
e Çeljes të 
Kapitalit 

Konsideroni 
Ndikimin e 
Anomalive të 
Pakorrigjuara 
në:

Burimi

Anomalitë e pakorrigjuara nga periudhat e mëparshme do të 
refl ektohen në tepricën e celjes të kapitalit. Nëse nuk rregullohen 
ato mund të shkaktojnë një anomali në pasqyrat fi nanciare të 
periudhës aktuale.

Zmadhimi apo zvogëlimi i të ardhurave (p.sh. njohja e parakohshme 
e të ardhurave, duke regjistruar të hyra fi ktive, ose kalimi i të 
ardhurave në një periudhë të mëvonshme).

Anomalitë mund të rezultojnë nga mangësi të papritura në 
kontrollin e brendshëm. Këto do të diskutohen apo raportohen tek 
drejtimi, dhe duhet të konsiderohet nëse duhet punë shtesë për të 
identifi kuar anomalitë e tjera që mund të ekzistojnë.

Disa informacione të pasqyrave fi nanciare të kërkuara nga kuadri 
i kontabilitetit mund të jenë harruar, ose mund të jenë dhënë të 
paplota apo të pasakta.

Çdo tepricë të veçantë ose klasë transaksionesh
Totalin e aktiveve afatshkurtra dhe detyrimeve afatshkurtra
Totalin e aktiveve dhe detyrimeve
Totalin e të ardhurave dhe shpenzimeve (fi timin para tatimit)
Të ardhurat neto

Njohja e të 
Ardhurave

Dobësitë e 
Kontrollit të 
Brendshëm

Prezantimi 
Pasqyrave 
Financiare 
dhe Dhënia e 
Informacioneve

Përmbledhja e anomalive të identifi kuara

Anomalitë e identifi kuara gjatë auditimit, përveç atyre që janë qartësisht të 
parëndësishme, duhet të mblidhen së bashku. Gjithashtu ato mund të klasifi kohen në 
anomali faktike, anomali të bazuara në gjykim dhe anomali të projektuara.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Shumica e anomalive sasiore mund të mblidhen në mënyrë që të vlerësohet 
ndikimi i përgjithshëm i tyre në pasqyrat fi nanciare. Megjithatë, disa anomali (si 
shënime shpjeguese të paplota ose të pasakta në pasqyrat fi nanciare) dhe gjetje 
cilësore (si ekzistenca e mundshme e mashtrimit) nuk mund të mblidhen. Këto 
anomali duhet të dokumentohen dhe të vlerësohen në mënyrë individuale.

Për të bërë të mundur vlerësimin e efektit total të anomalive të pakorrigjuara që do të 
vlerësohen, ato mund të dokumentohen në një fl etë pune të përqëndruar. Kjo do të 
sigurojë një përmbledhje të të gjitha anomalive të pakorrigjuara që janë të parëndësishme 
të identifi kuara gjatë auditimit.

Ka një numër fazash në procesin e mbledhjes ku ndikimi i anomalive totale mund të 
konsiderohet si më poshtë.

Tabela 21.4-2
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Më poshtë është ilustruar një metodë që mund të përdoret për mbledhjen e anomalive.

Shënim: Për këtë shembull, anomalitë deri në 100€ janë konsideruar të parëndësishme 
dhe për këtë arsye nuk do të mblidhen.

Tabela 21.4-3

Përmbledhje e anomalive të identifi kuara
Shumat e mbi/nën deklaruara

Përshkrimi
FP 

Ref.Rrethanat e ndodhisë Aktive Detyrime

Fitimi 
para 

tatimit Kapitali
I 

korrigjuar?

Dështim në mbledhjen e 
detyrimit të qirasë

Faktike — Që rezulton 
nga mbikëqyrja

(5,500) 5,500 4,125 Po

Shitje të paregjistruara Projektimi nga kampioni 
përfaqësues

(12,500) (12,500) (9,375) Po

Të arkëtueshmet 
janë netuar me të 
pagueshmet

Faktike — Gabim  në 
klasifi kim

(5,500) (5,500) Po

Pajisje kapitale e trajtuar 
si shpenzim

Gjykimi — Gabim në 
aplikimin e politikave 
kontabël

(13,500) (13,500) (10,125) Po

Totali i anomalive të gjetura gjatë auditimit (31,500) (11,000) (20,500) (15,375)

Anomalitë e korrigjuara nga drejtimi 31,500 11,000 20,500 15,375

Totali i anomalive të pakorrigjuara 0 0 0 0

Anomalitë e identifi kuara duhet të diskutohen me drejtimin në kohën e duhur së bashku 
me kërkesën për t’i korrigjuar ato. Korrigjimet mund të kenë efekt në tepricat e pasqyrave 
fi nanciare ose të ndreqin shënimet shpjeguese të papërshtatshme të dhëna në pasqyrat 
fi nanciare. Hapat që duhen marrë për të trajtuar mangësitë e identifi kuara janë si më poshtë.

Tabela 21.4-4

Trajtimi i anomalive të identifi kuara

Ri-vlerësoni
Materialitetin

Konsideroni nëse është i nevojshëm rishikimi i materialitetit 
të përgjithshëm përpara se të vlerësoni efektin e anomalive të 
pakorrigjuara, bazuar në rezultatet aktuale fi nanciare.

Konsideroni arsyet për anomalitë e identifi kuara gjatë auditimit. 
Këtu përfshihen:
• Treguesit e mundshëm të mashtrimit;
• Ekzistenca e mundshme e anomalive të tjera;  
• Ekzistenca e një rreziku të paidentifi kuar; ose
• Një mangësi e rëndësishme në kontrollin e brendshëm.
Duke u bazuar dhe në gjetjet e mësipërme, përcaktoni nëse 
strategjia e përgjithshme e auditimit dhe plani i auditimit duhet të 
rishikohen. Kjo do të jetë e nevojshme kur:
• Anomali të tjera mund të ekzistojnë, të cilat të mbledhura 

në total me anomalitë e akumuluara gjatë auditimit mund të 
bëhen materiale; ose 

• Shumatorja e anomalive të akumuluara gjatë auditimit i afrohet 
materialitetit.

Konsideroni 
arsyet dhe 
impaktin 
në Panin e 
Auditimit 
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Trajtimi i anomalive të identifi kuara

Konsidero

Kërkojini 
drejtimit që të 
bëjë korrigjime

A ka anomali 
materiale?

Kërkojini drejtimit që të korrigjojë të gjitha anomalitë e 
identifi kuara, përveç atyre që janë të parëndësishme.

Nëse shuma e saktë e anomalive në një popullatë nuk është e 
njohur (si p.sh në një projektim të anomalive të identifi kuara në një 
kampion të auditimit), kërkojini drejtimit që të kryejë procedura 
për të përcaktuar shumën e anomalive aktuale, dhe që më pas të 
bëjë rregullimet e duhura në pasqyrat fi nanciare. Kur kjo ndodh, 
nevojiten procedura të tjera auditimi për të përcaktuar nëse ka 
mbetur ndonjë anomali.

Nëse drejtimi refuzon të korrigjojë disa ose të gjitha anomalitë:

• Merrni një shpjegim për arsyet përse drejtimi nuk ka bërë 
korrigjimet dhe merrini parasysh këto shpjegime kur të 
vlerësoni nëse pasqyrat fi nanciare janë me anomali materiale;

• Komunikoni anomalitë e pakorrigjuara personave të ngarkuar 
me qeverisjen duke përfshirë këtu dhe efektin e tyre në 
opinionin e raportit të audituesit (përveç se kur është e 
ndaluar me ligj ose me rregullore); dhe

• Kërkoni nga personat e ngarkuar me qeverisjen të korrigjojnë 
anomalitë që nuk janë korrigjuar nga drejtimi.

Madhësinë dhe natyrën e anomalive, në lidhje me:
• Pasqyrat fi nanciare si një e tërë; 
• Klasa të veçanta të transaksioneve, tepricave të llogarive, 

dhe shënimeve shpjeguese; dhe 
• Rethanat e vecanta të ndodhjes së tyre.

Kufi zimet e natyrshme në testimin e bazuar në gjykim ose në 
testimin statistikor. Ekziston gjithmonë mundësia që disa anomali 
të mos gjenden.

Sa afër materialitetit është niveli i mundshëm i pakorrigjuar i 
anomalive?

Rreziqet e anomalisë materiale rriten ndërsa anomalia totale i 
afrohet pragut të materialitetit.

Konsideratat sasiore ose mundësinë e mashtrimit aty ku anomalitë 
e një vlere relativisht të vogël mund të kenë një efekt material në 
pasqyrat fi nanciare.

Efektin e gabimeve të pakorrigjuara që lidhet me periudhat e 
mëparshme.

Kërkojini 
drejtimit 
që të kryejë 
procedura 
shtesë

Drejtimi 
refuzon te 
korrigjojë disa 
ose të gjitha 
anomalitë

Në formimin e një konkluzioni nëse anomalitë e pakorrigjuara (individualisht apo 
së bashku) do të shkaktonin një anomali materiale për pasqyrat fi nanciare në tërësi, 
audituesi duhet të marrë në konsideratë faktorët e listuar në tabelën më poshtë. 

Tabela 21.4-5
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Eshte përgjegjësi e drejtimit për të bërë rregullime në pasqyrat fi nanciare me 
qëllim korrigjimin e anomalive materiale (përfshirë këtu shënimet shpjeguese jo të 
përshtatshme), dhe për të zbatuar veprime të tjera të kërkuara. 

 

Konsideratat Cilësore

Disa anomali mund të vleresohen si materiale (individualisht ose kur konsiderohen së 
bashku me anomali të tjera të akumuluara gjatë auditimit) edhe në qoftë se ato janë me 
të vogla se materialiteti i përgjithshëm. Disa shembuj të tillë janë dhënë më poshtë. 

Tabela 21.4-6

Përshkrimi

Ndikon në 
pajtueshmëri

Anomali që: 

Mosrespektimi i kërkesave rregullatore, marrëveshjeve të borxhit, 
apo kërkesave të tjera kontraktuale.

Për shembull, ndryshimet në fi time apo në prirjet e tjera, sidomos 
në kontekstin e kushteve të përgjithshme ekonomike dhe të 
industrisë.

Anomali që jep siguri për faktin që janë përmbushur kërkesat për 
bonuse dhe stimuj të tjerë.

Për shembull, palët e jashtme dhe palët e lidhura.

Fshehja e informacionit (që nuk është kërkuar në mënyrë specifi ke) 
por që në gjykimin e audituesit është i rëndësishëm për të 
kuptuar nga ana e përdoruesve pozicionin fi nanciar, performancën 
fi nanciare, ose fl ukset e parasë të entitetit. 

Zgjedhja ose zbatimi i gabuar i një politike kontabël që ka një 
efekt jo material në pasqyrat fi nanciare të periudhës aktuale por 
që ka të ngjarë që të ketë efekt material në pasqyrat fi nanciare të 
periudhave të ardhshme.

Një sasi relativisht e vogël mund të jetë shumë materiale për 
entitetin nëse ajo rezulton në një shkelje të një marreveshjeje 
bankare ose kredie.

Ndikon në raportet e përdorur për të vlerësuar pozicionin e 
entitetit, rezultatet e operacioneve, ose fl ukset e parasë.

Maskon 
ndryshimet

Rrit pagesën e 
drejtimit

Ndikon mbi 
palët e tjera

Ndikon në 
mendimin e 
përdoruesve

Është jo 
materiale 
tani, por e 
rëndësishme 
në të ardhmen

Ndikon në 
marrëveshjet 
me bankën

Ndikon në 
rapotet e 
performancës

Deklarimet me shkrim

Përgjegjësia që ka drejtimi duhet të evidentohet duke marrë një deklaratë me shkrim nga 
drejtimi. Kjo deklaratë duhet të konstatojë se anomalitë e pakorrigjuara (bashkangjitur 
ose të përfshira në listë) janë sipas drejtimit jomateriale si individualisht ashtu edhe në 
total. Nëse drejtimi nuk bie dakort me vlerësimin e anomalive, mund të shtojë me shkrim 
fjali të tilla si:

“Ne nuk biem dakort që zërat…dhe… përbëjnë anomali sepse [përshkrimi i arsyeve]”
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Shënim: Kur audituesi komunikon gjetjet me personat e ngarkuar me qeverisjen,   
     kërkohet që të identifi kohen të gjitha anomalitë materiale të pakorrigjuara     
   individualisht.

Kur anomalitë e pakorrigjuara nga drejtimi raportohen tek personat e ngarkuar me 
qeverisjen dhe korrigjimet nuk janë bërë ende, audituesi duhet të marrë një deklaratë 
të ngjashme. Në të duhet të citohet që personat e ngarkuar me qeverisjen gjithashtu 
besojnë se efektet e anomalive të pakorrigjuara janë jomateriale, si individualisht dhe në 
total, në pasqyrat fi nanciare në tërësi. Një përmbledhje e këtyre elementëve gjithashtu 
duhet përfshirë në ose duhet t’i bashkëngjitet deklaratës me shkrim.

21.5 Evidencë Auditimi e mjaftueshme dhe e përshtatshme

Paragrafi  #

330.26 Audituesi duhet të arrijë në përfundimin se është siguruar 
evidencë e nevojshme e auditimit. Në formimin e një opinioni, 
audituesi duhet të marrë në konsideratë të gjithë evidencën 
përkatëse të auditimit, pavarësisht nëse ajo duket se konfi rmon 
ose kundërshton pohimet e pasqyrave fi nanciare. (Ref: Para. 
A62)

Në qoftë se audituesi nuk ka siguruar evidencën e nevojshme të 
auditimit në lidhje me një pohim material të pasqyrave fi nanciare, 
ai duhet të përpiqet të marrë evidencë auditimi të mëtejshme. 
Nëse audituesi nuk është në gjendje të sigurojë evidencën e 
nevojshme të auditimit, ai duhet të shprehë një opinion me 
reserve ose të mos japë opinion mbi pasqyrat fi nanciare.

Teksti i marrë nga SNA-të

330.27

Objektivi kryesor i audituesit është që të sigurojë evidencë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të reduktuar rreziqet e anomalisë materiale në pasqyrat fi nanciare në 
një nivel të pranueshëm.

Çfarë përbën evidencë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për auditimin është në fund 
të fundit një çështje e gjykimit profesional. Ajo do të bazohet kryesisht në përmbushjen 
e procedurave të mëtejshme të auditimit të hartuara për të trajtuar rreziqet që vinë nga 
anomalitë materiale. Këtu përfshihen të gjitha procedurat shtesë ose të modifi kuara që 
janë kryer për të trajtuar ndryshimet e identifi kuara në vlerësimin fi llestar të rrezikut. 
Disa nga faktorët që duhen marrë në konsideratë për vlerësimin e mjaftueshmërisë dhe 
përshtatshmërisë së evidencës së auditimit përfshijnë faktorët e theksuara në tabelën më 
poshtë.
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Paragrafi  #

520.6 Audituesi duhet të hartojë dhe të kryejë procedura analitike në 
prag të përfundimit të auditimit, të cilat e ndihmojnë audituesin 
kur formon një konkluzion të përgjithshëm për faktin nëse 
pasqyrat fi nanciare janë në koherencë me njohjen e entitetit nga 
ana e audituesit. (Ref.: Para A17-A19)

Teksti i marrë nga SNA-të

Vlerësimi i Mjaftueshmërisë dhe Përshtatshmërisë së Evidences së Auditimit
Faktorë për t’u 
konsideruar

Materialiteti i Anomalive

• Sa e rëndësishme është një anomali në pohimin që po 
trajtohet dhe cilat janë gjasat që ajo të ketë një efekt material 
(individualisht ose e bashkuar me anomalitë e tjera potenciale) 
në pasqyrat fi nanciare?

Reagimi i Drejtimit

• Sa reagues është drejtimi ndaj gjetjeve të audituesit, dhe sa 
efektiv është kontolli i brendshëm në trajtimin e faktorëve të 
rrezikut?

Eksperienca e mëparshme

• Cila ka qënë eksperienca e mëparshme gjatë kryerjes së 
procedurave të ngjashme, dhe a janë identifi kuar anomali?

Rezultatet e procedurave të kryera nga audituesi

• A mbështesin rezultatet e  procedurave të kryera nga audituesi 
objektivat e vëna, dhe a ka ndonjë indikacion për mashtrim ose 
gabim?

Sasia e informacionit

• A janë burimet dhe informacioni i disponueshëm të 
përshtatshëm për të mbështetur konkluzionet e auditimit?

Bindja

• Sa bindëse është evidenca e auditimit?

Njohja (të kuptuarit) e entitetit

• A i mbështet apo i kundërshton evidenca e marrë rezultatet e 
procedurave të vlerësimit  të  rrezikut (të cilat janë kryer për 
të njohur (kuptuar) entitetin dhe mjedisin e tij, duke përfshirë 
këtu edhe kontrollin e brendshëm)?

Tabela 21.5-1

Nëse nuk është e mundur për të marrë evidencë të mjaftueshme dhe të përshtatshme 
për auditimin, audituesi duhet të japë një opinion të kualifi kuar ose të refuzojë dhënien e 
opinionit.

21.6 Procedurat Përfundimtare Analitike
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Përveç kryerjes së procedurave analitike për vlerësimin e rrezikut dhe më vonë edhe si 
procedura thelbësore, audituesi duhet të kryejë procedura analitike në/ose pranë fundit 
të auditimit gjatë formimit të një konkluzioni të përgjithshëm (SNA 520).

Këto procedura analitike përfundimtare kryhen për të:

• Identifi kuar ndonjë rrezik të ndonjë anomalie materiale të panjohur më parë;

• Siguruar që konkluzionet e formuara gjatë auditimit të elementëve ose 
komponentëve individuale të pasqyrave fi nanciare mund të vërtetohen; dhe 

• Ndihmuar në arritjen e një konkluzioni të përgjithshëm për arsyeshmërinë e 
pasqyrave fi nanciare.

Nëse rreziqe të reja apo marrëdhënie të papritura ndërmjet të dhënave janë identifi kuar, 
audituesit mund t’i duhet të ri-vlerësojë procedurat e auditimit të planifi kuara apo të 
kryera. 

21.7 Çështjet dhe Gjetjet e Rëndësishme

Hapi i fundit në procesin e vlerësimit është që të regjistrojë të gjitha gjetjet ose çështjet 
në një dokument të përfundimit të angazhimit. Ky dokument mund të përfshijë:

• Të gjitha informacionet e nevojshme për të kuptuar gjetjet ose çështjet e 
rëndësishme; ose 

• Referenca-kryq, si të jetë e përshtatshme, me dokumentacionin tjetër mbështetës në 
dispozicion të auditimit.

Ky dokument duhet të përfshijë edhe përfundimet për informacionin që ka identifi kuar 
audituesi në lidhje me çështjet e rëndësishme që janë në kundërshtim me konkluzionet 
përfundimtare të audituesit. Megjithatë, kjo kërkesë nuk shtrihet në mbajtjen e 
dokumentacionit që është i pasaktë ose i zëvendësueshëm, si p.sh. drafte të pasqyrave 
fi nanciare që mund të kenë qenë të paplota. 

21.8 Raste Studimore — Vlerësimi i Evidencës së Auditimit

Për detaje të rasteve studimore, referojuni Vëllimit 2, Kapitulli 2 - Hyrje në Rastet 
Studimore. 

Si rezultat i kryerjes së procedurave të planifi kuara të auditimit, janë vërejtur anomalitë 
dhe çështjet e pakorrigjuara si më poshtë.  



311

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Rasti Studimor A — Dephta Furniture, Inc.

18 Shkurt, 20X3

Pjesë nga përmbledhja e rregullimeve të mundshme – Dephta

Shumat e mbi/nën deklaruara

Përshkrimi
FP 

Ref.Rrethanat e ndodhisë Aktive Detyrime

Fitimi 
para 

tatimit Kapitali
I 

korrigjuar?

Llogaritjet e gabuara në 
vlerësimin e inventarit 
valuation calculation.

Nënpunësi i ri bëri disa 
gabime.

(19,000) (19,000) (15,200) Po

Shpenzimet personale 
të paguara nëpërmjet 
Dephta dhe që nuk janë 
shtuar në llogarinë e 
aksionerëve.

Gjetur gjatë testimit të 
shpenzimeve. Kjo kërkoi 
punë shtesë për të gjetur 
artikuj të ngjashëm.

(4,800) (4,800) (3840) Po

Llogari Klienti mbi 90 ditë 
dhe akoma s’janë marrë 
pagesat e mëparshme

Rishikim i maturimit dhe 
pagesave të mëpasshme. 

12,000 12,000 9,600 Po

Totali i anomalive të identifi kuara gjatë auditimit (7,000) (4,800) (11,800) (9,440)

Anomalitë e korrigjuara nga drejtimi (7,000) (4,800) (11,800) (9,440)

Totali i anomalive të pakorrigjuara 0 0 0 0

C.305

550.8

D.300

Një referencë e kryqëzuar gjithashtu do të jepet në listën e mësipërme, aty ku është bërë 
punë shtesë për t’u siguruar që anomali të tjera të ngjashme nuk ekzistojnë ose që anomalia 
nuk është tregues i një çështje më serioze siç është manipulimi nga ana e drejtimit.

Pjesë nga Memo në Dosjen për Vlerësimin e Evidencës së Auditimit

Përgjigjet e Planifi kuaraGjetjet e Auditimit
Një numër gabimesh shkrimi në vlerësimin 
e inventarit rezultuan në një paraqitje të 
inventarit me një vlere 19.000 € poshtë 
vlerës reale.

Natyra e gabimeve duhet të rishikohet për 
të identifi kuar ndonjë dobësi në kontrollin e 
brendshëm. 

Punë shtesë duhet të kryhet për të siguruar që 
të gjitha gabimet e rëndësishme janë zbuluar 
tashmë. 

Përfshi një koment në letrën e drejtimit.

Gjatë testimit të shpenzimeve, u zbulua 
se shuma 4,800 € për shpenzime të 
mirëmbajtjes së pajisjeve ishte e lidhur me 
kostot e shërbimit për makinën personale 
Mercedes-Benz SUV të Suraj-it.

Punë shtesë duhet të kryhet për të identifi kuar 
ndonjë transaksion tjetër të paidentifi kuar 
që ka të bëjë me përdorimin personal. Nëse 
transaksione të tjerë gjenden, konsidero nëse ky 
është një lapsus në integritetin e drejtimit apo 
tregues i ndonjë mashtrimi të mundshëm.
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Përgjigjet e Planifi kuaraGjetjet e Auditimit
Gjatë testimit të llogarive të arkëtueshme  
ne vërejtëm se disa llogari ishin mbi 90 
ditë dhe asnjë pagesë nuk u bë për këto 
llogari gjatë kohës që ne i testuam ato. 
Edhe pse Suraj na siguroi se këto llogari 
janë të arkëtueshme (duke qënë se klienti 
ka konfi rmuar tepricën), arkëtimi duket 
i pamundur. Regjistruar si një gabim i 
parregulluar.

Vazhdo të monitorosh mandat arkëtimet e 
bëra deri në datën e punës së kryer për ngjarjet 
e mëvonshme. Rishiko historikun e kryerjes 
së pagesave nga klientët në të kaluarën dhe 
përpiqu të marrësh më shumë informacion në 
lidhje me kompanitë.

Disa nga mjetet dhe pajisjet që fi gurojnë 
në regjistrimet në kontabilitet me sa duket 
nuk përdoren më. Janë blerë makineri 
që bëjnë të njëjtë punë në më pak kohë. 
Drejtimi mendon se aktivet kanë ende 
vlerë, pasi ato mund të përdoren në rast 
të ndonjë avarie në makineri.

Pyesni nëse mjetet dhe pajisjet janë përdorur në 
periudhën e kaluar. 

Përcaktoni koston e kapitalit të mjeteve dhe 
pajisjeve dhe nëse është e nevojshme që ato të 
zhvlerësohen.

Rasti Studimor B — Kumar & Co.

Pjesë nga Memo mbi Permbledhjen e Rregullimeve të Mundshme

Inventari

Lista e inventarit sipas numërimit tonë nuk përputhet me listën përfundimtare – inventar 
i nënvlerësuar me 1,800€ dhe e ardhura me 1,800€; Shiko FP D.108.

Përgjigja e Auditimit

Gabimi është bërë nga Ruby e cila nuk ka përdorur listën përfundimtare të inventarit. 
Procedurat tona thelbësore do të shtrihen për të siguruar që të gjitha rregullimet e 
diskutuara janë refl ektuar në listën përfundimtare.

Gabim në regjistrimin e periudhës në Llogaritë e Pagueshme

Ruby nuk ka regjistruar një riparim dhe shërbim në vlerë të madhe që i është bërë 
tornos. Gabimi u kap gjatë testimit të pagesave të mëvonshme. Shiko FP CC.110. 
Ka ndikim tek detyrimet dhe tek e ardhura para tatimit me një vlerë prej 900€.

Përgjigja e Auditimit

Do të jetë e nevojshme që të shtrijmë qëllimin e testimit të ndarjes së periudhës. 
Ruby ka qene shumë e zënë këtë periudhë për të përgatitur një listë të të gjitha 
shpenzimeve të paguara në fund të periudhës që i përkasin vitit fi skal 20X2. Kufi ri 
i testimit është ulur në vlerën 400€.

Drejtimi ka rënë dakort që të korrigjojë këto anomali.

Përgatitur nga: FJ Datë: 24 Shkurt, 20X3

Rishikuar nga: LF Datë: 5 Mars, 20X3
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22.  Komunikimi me personat e 
 ngarkuar me qeverisjen

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime lidhur me mënyrën se si të promovohet një 
komunikim i dyanshëm midis audituesit dhe personave të 
ngarkuar me qeverisjen, dhe mbi/për cilat fakte të gjetura 
dhe çështje të auditimit duhet komunikuar. 

SNA-të Përkatëse
260, 265, 450

Shënime:
1) Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2) Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.

R
ap

o
rt

im
i

Vlerëso evidencën e 
auditimit të marrë

Përcakto se çfarë pune 
auditimi shtesë kërkohet 
(nëse është e nevojshme)

Faktorët e rinj/të rishikuar të 
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të 
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e 
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinioni të auditimit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë?

Tabela 22.0-1

Mbrapsht në 
vlerësimin e 

rrezikut2

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Po

Jo

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinioni të auditimit

J
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Paragrafi  #

Paragrafi  #

260.9

260.10

Objektivat e audituesit janë: 
(a) Të komunikojë në mënyrë të qartë me personat e ngarkuar 

me qeverisjen përgjegjësitë e audituesit në lidhje me 
auditimin e pasqyrave fi nanciare dhe një përmbledhje të 
objektit dhe afateve të auditimit;

(b) Të marrë nga personat e ngarkuar me qeverisjen 
informacionin e përshtatshëm për auditimin;

(c) T’u japë në kohën e duhur personave të ngarkuar me 
qeverisjen informacione mbi vëzhgimet që rrjedhin nga 
auditimi, të cilat janë të rëndësishme dhe domethënëse për 
përgjegjësitë e tyre në mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
fi nanciar; dhe

(d) Të promovojë një komunikim efektiv dypalësh mes audituesit 
dhe personave të ngarkuar me qeverisjen. 

Për qëllime të SNA-së, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

(a) Personat e ngarkuar me qeverisjen – janë të gjithë personat 
ose organizatat, (për shembull, administratori i besuar i një 
korporate) të cilët kanë përgjegjësinë për të mbikqyrur 
drejtimin strategjik të entitetit dhe detyrimet lidhur me 
përgjegjshmërinë e entitetit. Kjo përfshin mbikëqyrjen e 
procesit të raportimit fi nanciar. Në disa entitete, personat e 
ngarkuar me qeverisjen mund të përfshijnë edhe personelin 
drejtues, për shembull, anëtarët ekzekutivë të një bordi 
qeverisës të entitetit në sektorin publik ose privat, ose 
një pronar-drejtues. Për të diskutuar rreth diversitetit të 
strukturave të qeverisjes shiko paragrafi n A1-A8. 

(b) Drejtimi – Personat që kanë përgjegjësi ekzekutive për 
kryerjen e veprimtarive 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 të qeverisjes ose një pronar-drejtues.

Audituesi duhet të përcaktojë personat e përshtatshëm të 
ngarkuar me qeverisjen brenda strukturës qeverisëse të 
entitetit, me të cilët ai duhet të komunikojë. (Ref: Para. A1-A4)

Nëse audituesi komunikon me një nëngrup të personave të 
ngarkuar me qeverisjen, për shembull, me një komitet auditimi, 
ose një individ, audituesi duhet të përcaktojë gjithashtu, nëse 
ai duhet të komunikojë edhe me organin qeverises. (Ref: Para. 
A5-A7)

Objektivi (at) i SNA-ve

Teksti i marrë nga SNA-të

260.11

260.12
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Paragrafi  #

260.13

Teksti i marrë nga SNA-të

Në disa raste të gjithë personat e ngarkuar me qeverisjen janë të 
përfshirë në drejtimin e entitetit, për shembull, në një biznes të 
vogel ku një pronar menaxhon entitetin dhe asnjë tjetër nuk e ka 
rolin qeverises. Në këtë rast, nëse çështjet e kërkuara nga SNA i 
komunikohen personit me përgjegjësi drejtuese dhe ky person ka 
gjithashtu, përgjegjësi për qeverisjen, nuk është më e nevojshme 
që këto çështje t’i komunikohen përsëri të njëjtit person në 
rolin e tij qeverisës. Këto çështje janë shtjelluar në paragrafi n 
16(c). Megjithatë, audituesi duhet të jetë i bindur që komunikimi 
me personat që kanë përgjegjësi drejtuese informon në mënyrë 
të përshtatshme të gjithë ata me të cilët audituesi duhet të 
komunikonte në rolin e tyre qeverises. (Ref: Para. A8)

Audituesi duhet të komunikojë me personat e ngarkuar me 
qeverisjen përgjegjësitë e tij në lidhje me auditimin e pasqyrave 
fi nanciare, duke përfshirë faktin që:
(a) Audituesi është përgjegjës për formimin dhe shprehjen e një 

opinioni për pasqyrat fi nanciare që janë përgatitur nga drejtimi 
dhe janë mbikëqyrur nga personat e ngarkuar me qeverisjen;

(b) Auditimi i pasqyrave fi nanciare nuk e çliron drejtimin ose 
personat e ngarkuar me qeverisjen nga përgjegjësitë e tyre. 
(Ref: Para. A9-A10)

Audituesi duhet t’u komunikojë personave të ngarkuar me 
qeverisjen një përmbledhje të objektit të planifi kuar dhe afatin e 
auditimit. (Ref: Para. A11-A15)

Audituesi duhet t’u komunikojë personave të ngarkuar me 
qeverisjen: (Ref: Para. A16)
(a) Pikëpamjet e audituesit rreth aspekteve të rëndësishme cilësore 

të praktikave kontabël të entitetit, duke përfshirë politikat 
kontabël, çmuarjet kontabël dhe informacionet shpjeguese 
të dhëna në pasqyrat fi nanciare. Kur kjo është e zbatueshme, 
audituesi duhet t’iu shpjegojë personave të ngarkuar me 
qeverisjen përse ai e konsideron një praktikë kontabël të 
rëndësishme, e cila është e pranueshme sipas kuadrit të 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar, si jo më të përshtatshmen 
për rethanat e veçanta të entitetit; (Ref: Para.A17)

(b) Vështirësitë e mëdha, nëse ka, të hasura gjatë auditimit; (Ref: 
Para. A18)

(c) Përveç nëse të gjithë personat e ngarkuar me qeverisjen janë 
të përfshirë në drejtimin e entitetit:

• Çështjet e rëndësishme, nëse ka, që kanë dalë nga 
auditimi të cilat ishin diskutuar ose kanë qënë çështje të 
korespondencave me drejtimin; (Ref: Para. A19)

• Deklarimet me shkrim që ka kërkuar audituesi; 

260.14

260.15

260.16
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Paragrafi  #

260.18

Teksti i marrë nga SNA-të

(d) Çështje të tjera, nëse ka, që kanë dalë nga auditimi, të cilat 
sipas gjykimit profesional të audituesit, janë të rëndësishme 
për mbikëqyrjen e procesit të raportimit fi nanciar.

Audituesi duhet t’u komunikojë personave të ngarkuar me 
qeverisjen, formën, afatet dhe përmbajtjen e përgjithshme të 
pritshme të komunikimit. (Ref: Para. A28 – A36)

Audituesi duhet të komunikojë me shkrim me personat e 
ngarkuar me qeverisjen në lidhje me konkluzionet e rëndësishme 
të dala nga auditimi, nëse në gjykimin profesional të audituesit, 
komunikimi me gojë nuk do ishte i mjaftueshëm. Në komunikimet 
me shkrim nuk nevojitet të përfshihen të gjitha problemet që dalin 
gjatë kryerjes së auditimit. (Ref: Para. A37 – A39)

Audituesi duhet të komunikojë me personat e ngarkuar me 
qeverisjen në mënyrë të vazhdueshme. (Ref: Para. A40 – A41)

Audituesi do të vlerësojë nëse komunikimi dy palësh midis tij 
dhe personave të ngarkuar me qeverisjen ka qënë i mjaftueshëm 
për qëllimet e auditimit. Nëse jo, audituesi duhet të përcaktojë 
efektet, nëse ka, në vlerësimin e audituesit për rreziqet e 
anomalisë materiale dhe të mundësisë së tij për të siguruar 
evidencën e nevojshme të auditimit dhe të ndërmarrë veprimin e 
duhur. (Ref: Para. A42 – A44)

Kur çështjet që kërkohet të komunikohen sipas këtij SNA-je, 
janë komunikuar me gojë, audituesi duhet t’i përfshijë ato në 
dokumentet e auditimit, dhe gjithashtu, të sqarojë se kur dhe kujt 
i janë komunikuar ato. Kur çështjet janë komunikuar me shkrim, 
audituesi duhet të mbajë një kopje të komunikimeve si pjesë e 
dokumenteve të auditimit. (Ref: Para. A45)

Audituesi duhet t’i komunikojë në kohë dhe me shkrim mangësitë 
e konsiderueshme në kontrollin e brendshëm, të cilat janë 
identifi kuar gjatë auditimit, personave të ngarkuar me qeverisjen. 
(Ref: Para. A12–A18, A27)

Audituesi duhet t’ua komunikojë personave të ngarkuar 
me qeverisjen anomalitë e pakorrigjuara dhe efektin që ato, 
individualisht ose në total, mund të kenë në opinionin e 
shprehur në raportin e audituesit, nëse nuk ndalohet nga ligji ose 
regullimi. Në komunikimin që bën, audituesi duhet të identifi kojë 
individualisht anomalitë materiale të pakorrigjuara. Ai duhet të 
kërkojë që këto anomali të korrigjohen. (Ref: Para. A21-A23)

Gjithashtu, audituesi duhet t’u komunikojë personave të ngarkuar 
me qeverisjen, efektin e anomalive të pakorrigjuara në lidhje me 
periudhat e mëparshme në klasat përkatëse të transaksioneve, 
tepricat në llogari ose informacionet shpjeguese, dhe pasqyrat 
fi nanciare në tërësi.

260.19

260.21

260.22

260.23

265.09

450.12

450.13
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22.1 Vështrim i përgjithshëm

Komunikimi efektiv i dyanshëm midis audituesit dhe personave të ngarkuar me qeverisjen 
është një element i rëndësishëm i çdo auditimi. Ai bën të mundur që:

• Audituesit të komunkojnë për çështjet që kërkohen dhe për çështje të tjera; dhe

• Personat e ngarkuar me qeverisjen t’i japin audituesit informacione të cilat mund 
të mos ju jenë dhënë më parë. Këto informacione mund të jenë të dobishëm për 
audituesin për planifi kimin dhe vlerësimin e rezultateve.

22.2. Qeverisja

Strukturat e qeverisjes ndryshojnë sipas juridiksioneve dhe sipas entiteteve, duke 
refl ektuar infl uenca të tilla siç janë diferencat kulturore dhe kuadrot ligjore, madhësia 
dhe karakteristikat e pronësisë. Në shumicën e entiteteve, qeverisja është një përgjegjësi 
kolektive e organit qeverisës, siç është bordi i drejtorëve, një bord mbikëqyrës, ortakët, 
pronarët, një komitet i drejtimit, një këshill i qeverisjes, të besuarit e administrimit 
(trustees) apo persona të tjerë ekuivalentë.

Në entitetet e vogla me qeverisjen mund të ngarkohet vetëm një person - për shembull 
pronari menaxher, kur nuk ka pronarë të tjerë ose një administrator i besuar i vetëm. 
Në këto raste, nëse çështjet duhet të komunikohen me drejtimin, ato nuk ka nevojë të 
komunikohen përsëri me të njëjtët persona në rolin e tyre qeverisës. Megjithatë, kur ka 
më shumë se një person të ngarkuar me qeverisjen e entitetit (siç mund të jenë anëtarët 
e tjerë të familjes), audituesi duhet të ndërmarrë veprimet e duhura për t’u siguruar se 
çdo person është informuar si duhet.

Në entitete të tjera, ku qeverisja është një përgjegjësi kolektive, komunikimet e 
audituesit mund të drejtohen tek një nëngrup i personave të ngarkuar me qeverisjen, siç 
është komiteti i auditimit. Në këto raste, audituesi duhet të përcaktojë nëse ai gjithashtu, 
duhet të komunikojë me të gjithë organin qeverisës. Ky vendim duhet të bazohet në:

• Përgjegjësitë respektive të nëngrupit të organit qeverisës;

• Natyrën e çështjes që do të komunikohet;

• Kërkesat përkatëse ligjore ose rregullatore; dhe

• Faktin nëse nëngrupi ka autoritetin të ndërmarrë veprime në lidhje me informacionin 
e komunikuar, dhe nëse ai mund të japë informacione dhe shpjegime të mëtejshme 
që i duhen audituesit.

Kur personi (at) i përshtatshëm, me të cilin duhet të bëhet komunikimi, nuk mund të 
jetë qartësisht i identifi kueshëm nga kuadri i zbatueshëm ligjor ose nga rrethanat e tjera 
të angazhimit, audituesi mund të ketë nevojë të diskutojë dhe të bjerë dakord me palën 
e angazhimit lidhur me personat e duhur, me të cilët duhet të bëhet komunikimi. Për të 
përcaktuar se me kë duhet të komunikojë, audituesit i vjen në ndihmë njohja që ai ka për 
strukturën dhe proceset e qeverisjes. Gjithashtu, personat e duhur me të cilët duhet të 
komunikojë, mund të ndryshojnë në varësi të çështjeve që duhet të komunikohen.

Kur entiteti është një përbërës (komponent) i grupit, personat e duhur me të cilët 
audituesi i komponentit komunikon do të varen nga rrethanat e angazhimit dhe nga 
çështjet që duhet të komunikohen. Në disa raste, disa komponentë mund të kryejnë të 
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njëjtin biznes brenda të njëjtit sistem të kontrollit të brendshëm, dhe mund të përdorin 
të njëjtat praktika kontabël. Kur personat e ngarkuar me qeverisjen e këtyre entiteteve 
janë të njëjtë (për shembull, një Bord drejtorësh i njëjtë), dublimi i komunikimit mund të 
shmanget duke u marrë me këta komponentë, për qëllime të komunikimit, në mënyrë të 
njëkohëshme.

22.3. Çështjet që duhet të komunikohen

Çështjet e auditimit me interes për qeverisjen perfshijnë:

• Përgjegjësitë e audituesit në lidhje me auditimin e pasqyrave fi nanciare;

• Objektin e planfi kimit dhe afatet e auditimit; dhe

• Gjetjet e rëndësishme që dalin nga auditimi.

Audituesi nuk kërkohet të hartojë procedura të auditimit që në mënyrë specifi ke synojnë 
të identifi kojnë çështjet me interes për qeverisjen, perveç nëse kjo kërkohet në mënyrë 
specifi ke nga standardet e veçanta të auditimit që përdoren nga një vend i veçante ose 
nga legjislacioni.

Në disa rate, kërkesat lokale, ligjet ose rregullat mund të imponojnë detyrime për 
konfi dencialitetin, të cilat kufi zojnë komunikimin e audituesit. Përpara se të komunikohet 
me personat e ngarkuar me qeverisjen audituesi duhet t’ju referohet këtyre kërkesave.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Gjej kohë të zhvillosh marrëdhënie pune konstruktive me personat e ngarkuar me 
qeverisjen. Kjo do t’ju ndihmojë të përmirësoni efektivitetin e komunikimit midis 
palëve.

Përgjegjësitë e audituesit 

Personat e ngarkuar me qeverisjen duhet të informohen për çështje të rëndësishme që 
lidhen me rolin e tyre të mbikëqyrjes së procesit të raportimit fi nanciar. Kjo përfshin 
komunikimin e faktit që: 

• Auditimi i pasqyrave fi nanciare nuk e çliron nga përgjegjësia drejtimin ose personat e 
ngarkuar me qeverisjen; dhe 

• Përgjegjësitë e audituesit përfshijnë: 

— Formimin dhe shprehjen e një opinioni për pasqyrat fi nanciare, ku tregohet 
se ato janë përgatitur nga drejtimi me mbikëqyrjen e personave (organeve) të 
ngarkuar me qeverisjen, dhe 

— Komunikimin e çështjeve të rëndësishme që dalin nga auditimi i pasqyrave 
fi nanciare.

Kjo kërkesë, shpesh mund të plotësohet duke ju dhënë personave të ngarkuar me 
qeverisjen një kopje të letrës së angazhimit të auditimit. Kjo letër do të informojë 
personat e ngarkuar me qeverisjen lidhur me çështjet e parashtruara më sipër.
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Tabela 22.3-1

Natyra e Komunikimit 

Përshkrimi

Të japë një 
kopje të Letrës 
së Angazhimit 
të Auditimit 

Plani i auditimit

Përgjegjësia e audituesit për kryerjen e auditimit në përputhje me 
SNA-të. 

Kërkesat e SNA-ve për komunikimin e çështjeve të rëndësishme 
që dalin nga auditimi, të cilat janë të përshtatshme për personat e 
ngarkuar me qeverisjen për mbikëqyrjen e raportimit fi nanciar. 

SNA-të nuk kërkojnë që audituesi të hartojë procedura për 
qëllime të identifi kimit të çështjeve plotësuese që duhen 
komunikuar me personat e ngarkuar me qeverisjen. 

Përgjegjësia e audituesit (kur është e aplikueshme) për të 
komunikuar çështjet e veçanta të kërkuara nga ligji ose nga 
rregullat, në marrëveshje me entitetin, ose nga kërkesa shtesë 
të zbatueshme për angazhimin (p.sh. standardet e një organizmi 
profesional kombëtar të kontabilitetit).

Detaje të përgjithshme të planit, objektit dhe afateve të auditimit.

Zbatimi i konceptit të materialitetit në auditim.

Në ç’mënyrë mund të adresohen rreziqet e rëndësishme të 
anomalisë materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit.

Metodat për kontrollin e brendshëm të përshtatshme për 
auditimin.

Ndryshimet e rëndësishme në standardet e kontabilitetit dhe 
ndikimi i tyre i mundshëm.

Diskutim rreth objektivave dhe strategjive të entitetit, për 
ndonjë komunikim të rëndësishëm me rregullatorët dhe rreziqet 
përkatëse të biznesit, të cilat mund të rezultojnë në anomali 
materiale.

Objekti i planifi kuar dhe Afatet e Auditimit 

Qëllimi i diskutimit për planifi kimin e auditimit është të nxitet komunikimi i dyanshëm 
ndërmjet audituesit dhe personave të ngarkuar me qeverisjen. Megjithatë, duhet të 
tregohet kujdes për të mos dhënë informacion shumë të detajuar (të tillë si natyra dhe 
afatet e procedurave specifi ke të auditimit), që mund të rrezikojë efi kasitetin e auditimit. 
Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastet kur disa ose të gjithë personat e ngarkuar 
me qeverisjen janë të përfshirë në drejtimin e entitetit. 

Çështjet që do të trajtohen janë paraqitur më poshtë.

Tabela 22.3-2

Merren të 
dhëna nga 
personat
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Përshkrimi
Merren të 
dhëna nga 
personat e 
ngarkuar me 
qeverisjen 
(këto mund të 
ndikojnë planin 
e auditimit)

Përshkrimi i mbikëqyrjes të ushtruar mbi:
• Mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm, përfshirë 

rrezikun e mashtrimit;
• Kompetencën dhe integritetin e drejtimit;
• Reagimet ndaj komunikimeve të mëparshme të bëra nga 

audituesi.

Çështjet që tërheqin veçanërisht vëmendjen gjatë auditimit;

Kërkesat që audituesi të kryejë procedura shtesë;

Çështje të tjera që mund të kenë ndikim në auditimin e 
pasqyrave fi nanciare.

Gjetjet e rëndësishme të auditimit 

Përveç rasteve kur një çështje ka të bëjë me kompetencën apo integritetin e drejtimit, 
fi llimisht audituesi do të diskutojë me drejtimin çështjet e auditimit që paraqesin interes 
për qeverisjen. Këto diskutime fi llestare shërbejnë për të sqaruar faktet dhe çështjet dhe 
i japin drejtimit një mundësi për të dhënë informacion të mëtejshëm. 

Shtojca 1 e SNA 260 (e riprodhuar më poshtë) jep një listë të çështjeve të veçanta që 
duhet të komunikohen me personat e ngarkuar me qeverisjen. Këto kërkesa janë trajtuar 
në pjesët e tjera të Guidës.

Tabela 22.3-3

SNA # Kërkesa Specifi ke të Komunikimit  

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

SNA 240 Përgjegjësitë e Audituesit në Lidhje me Mashtrimin në një Auditim 
 të Pasqyrave Financiare

SNA 250 Mbajtja Parasysh e Ligjeve dhe Rregullave në një Auditim të Pasqyrave Financiare

SNA 265 Komunikimi i Mangësive në Kontrollin e Brendshëm me Personat 
 e Ngarkuar me Qeverisjen dhe Drejtimin

SNA 450 Vlerësimi i Anomalive të Identifi kuara gjatë Auditimit

SNA 505 Komunikimet me të Tretët

SNA 510 Angazhimet Fillestare të Auditimit – Tepricat e Çeljes

SNA 550 Palët e Lidhura

SNA 570 Vijimësia

SNA 600 Konsiderata të Veçanta – Auditimet e Pasqyrave Financiare të Grupit 
 (përfshirë edhe Punën e Audituesve të Komponentit)

SNA 705 Modifi kimet e Opinionit në Raportin e Audituesit të Pavarur

SNA 706 Paragrafët që Theksojnë Çështje dhe Paragrafet për Çështje të Tjera 
 në Raportin e Audituesit të Pavarur

SNA 710 Informacioni krahasues – Shifrat Korresponduese dhe Pasqyrat Financiare Krahasuese

SNA 720 Përgjegjësitë e Audituesit në Lidhje me Informacione të Tjera në Dokumentet 
 që Përmbajnë Pasqyrat Financiare të Audituara



321

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Disa nga çështjet më të zakonshme që kanë interes për qeverisjen të cilat mund të 
komunikohen (preferohet) me shkrim janë dhënë në tabelën në vijim:

Tabela 22.3-4

Çështjet e Auditimit Konsiderata për Komunikimin 

Politikat 
kontabël

Zgjedhja (ose ndryshimet) në politikat kontabël më të rëndësishme 
dhe praktikat që kanë apo mund të kenë efekt material në pasqyrat 
fi nanciare të entitetit. 

Çështjet me interes për qeverisjen të komunikuara më parë, të 
cilat mund të kenë një efekt mbi pasqyrat fi nanciare të periudhës 
aktuale.

Efekti i mundshëm në pasqyrat fi nanciare, i çdo rreziku material (siç 
mund të jetë një padi gjyqësore në pritje të procesit gjyqësor) e cila 
kërkon dhënie informacionesh shpjeguese në pasqyrat fi nanciare. 

Pasiguritë materiale në lidhje me rrethanat dhe kushtet që mund 
të hedhin dyshime të konsiderueshme në aftësinë e entitetit për të 
vazhduar në vijimësi.

Kushtet e biznesit që ndikojnë tek entiteti dhe planet dhe 
strategjitë e tij të biznesit, që mund të ndikojnë në rrezikun e 
anomalive materiale. 
Shqetësimet për konsultime të drejtimit me kontabilistë të tjerë 
për çështjet e kontabilitetit apo auditimit.

Kjo mund të përfshijë: 
• Zgjidhjen e çështjeve të vështira të kontabilitetit ose auditimit; 
• Padisponueshmërinë e dokumentave të nevojshme për auditimin; 
• Faktin që personeli nuk është në gjendje për t’iu përgjigjur 

pyetjeve; 
• Kufi zimet e objektit dhe mënyra e zgjidhjes së tyre; dhe 
• Mosmarrëveshjet me drejtimin lidhur me çështjet që, në mënyrë 

individuale ose së bashku, mund të jenë të rëndësishme për 
pasqyrat fi nanciare të entitetit ose raportin e audituesit.

Pyetjet lidhur me kompetencën e drejtimit: 
• Mangësi të theksuara në kontrollin e brendshëm; 
• Çështje që lidhen me integritetin e drejtimit; 
• Transaksione të rëndësishme me palë të lidhura; 
• Veprimet e paligjshme; dhe 
• Përfshirja e Drejtimit në mashtrim

Rregullime të auditimit të pakorrigjuara, të cilat kanë ose mund të 
kenë efekt material në pasqyrat fi nanciare të entitetit. 

Anomali të pakorrigjuara që janë përcaktuar nga drejtimi si jo 
materiale (të ndryshme nga shumat krejt të parëndësishme), si 
individualisht ashtu edhe së bashku, për pasqyrat fi nanciare të 
marra në tërësi.

Komunikimet 
para periudhës

Rreziqet e 
anomalisë 
materiale

Pasiguritë 
materiale

Shqetësimet

Vështirësi 
të mëdha të 
hasura

Komentet mbi 
drejtimin e 
entitetit

Axhustime të 
auditimit

Anomali të 
pakorrigjuara
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Çështjet e Auditimit Konsiderata për Komunikimin 

Raporti i 
audituesit

Përshkruhen arsyet për çdo ndryshim që pritet në raportin e 
audituesit. 

Çështje të 
pranuara

Çdo çështje tjetër për të cilën është rënë dakord në kushtet e 
angazhimit të auditimit

Çështje të 
tjera

Çështje të tjera, nëse ka, që dalin nga auditimi të cilat, sipas gjykimit 
profesional të audituesit, janë të rëndësishme për mbikëqyrjen e 
procesit të raportimit fi nanciar.

ÇËSHTJE PËR T’U KONSIDERUAR

Kur është e mundur, komuniko me shkrim çështjet e rëndësishme. Një letër ose 
një raport është një dokument që ndahet me të dyja palët; ajo përshkruan çështjet 
që duhet të komunikohen. Nëse çështjet që kërkohet janë komunikuar me gojë, 
mbaj shënime për takimin; këto shënime mund të ndahen me entitetin për të 
formuar një regjistër të përshtatshëm që tregon se komunikimi ka ndodhur.

Dokumentimi

Kur çështjet që duhet të komunikohen sipas një SNA-je komunikohen me gojë, për 
dosjen përgatiten shënime ku përshkruhet kur dhe kujt i janë komunikuar këto çështje. 
Kur çështjet janë komunikuar me shkrim, mbahet një kopje e komunikimit si pjesë e 
dokumentacionit të auditimit. 

Afatet kohore

Sigurohu se çështjet e auditimit me interes janë komunikuar në kohë, kështu që personat 
e ngarkuar me qeverisjen mund të marrin masat e duhura.

22.4  Rastet Studimore – Komunikimi me personat e ngarkur 
 me qeverisjen

Për detaje të rasteve studimore referojuni Vëllimit 2, Kapitulli 2 – Hyrje në rastet 
studimore.

Rasti Studimor A – Dephta Furniture, Inc.

Çështje të Auditimit me interes për qeverisjen

Më poshtë jepet një tekst i nxjerrë nga letra që i është dërguar drejtimit dhe personave 
të ngarkuar me qeverisjen.
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15 Mars, 20X3 
Z. Suraj Dephta, Drejtor Menaxhues 
Dephta Furniture 
2255 West Street 
North Cabetown 
United Territories 
123-50214 

I nderuar Z. Dephta, 

Çështjet e ngritura në këtë raport kanë dalë nga auditimi i pasqyrave fi nanciare dhe 
lidhen me çështjet që ne besojmë se duhet t’ju adresohen juve. 

Ne pothuajse e kemi përfunduar auditimin e pasqyrave fi nanciare të Dephta 
Furniture në përputhje me standardet profesionale. Parashikojmë të lëshojmë 
raportin tonë të auditimit me datë 20 mars 20X3, pasi të kemi marrë letrën e 
përfaqësimit të nënshkruar nga ana juaj.

Auditimi ynë është kryer për të marrë siguri të arsyeshme qe pasqyrat fi nanciare 
nuk kanë anomali materiale. Siguria absolute nuk është e mundur për shkak të 
kufi zimeve të vetvetishme të një auditimi dhe të kontrollit të brendshëm, gjë që çon 
në rrezikun e pashmangshëm të mos zbulimit të anomalive materiale. 

Për planifi kimin e auditimit, për të percaktuar natyrën, shtrirjen dhe afatet e 
procedurave të auditimit, ne mbajtëm parasysh kontrollin e brendshëm mbi 
raportimin fi nanciar. Megjithatë, një auditim i pasqyrave fi nanciare nuk jep siguri për 
funksionimin efektiv të kontrollit të brendshëm të Dephta Furniture. Por, nëse gjatë 
auditimit tonë ne do të zbulojmë disa mangësi të kontrollit të brendshëm, ato do 
t’ju raportohen juve. Ju lutem referojuni shtojcës A të kësaj letre (nuk përfshihet).

Për arsye se mashtrimi është i qëllimshëm, gjithmonë ka rreziqe të ketë anomali 
materiale, mashtrime, dhe akte të tjera të paligjshme, dhe se ato mund të mos 
zbulohen gjatë auditimit të pasqyrave fi nanciare.

Më poshtë jepet një përmbledhje e gjetjeve që rezultojnë nga kryerja e auditimit.

1. Nuk kemi identifi kuar ndonjë çështje materiale, e cila ka nevojë të sillet në 
vëmendjen tuaj (me përjashtim të anomalive materiale të identifi kuara më parë, 
të cilat i kemi diskutuar me ju dhe ju tashmë i keni korrigjuar);

2. Gjatë auditimit kemi patur një bashkëpunim të mirë me drejtimin dhe me 
punonjësit. Sipas njohurive tona më të mira, gjithashtu, ne kemi patur akses 
të plotë në regjistrat kontabël dhe në çdo dokument tjetër të nevojshëm për 
kryerjen e auditimit. Nuk kemi patur asnjë mosmarrëveshje me drejtimin dhe 
kemi zgjidhur në mënyrën e duhur të gjitha çështjet e auditimit, kontabilitetit 
dhe të dhënies së informacioneve shpjeguese.

 

Jamel, Woodwind &  Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004
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Do të donim të tërhiqnim vëmendjen tuaj për rastet që vijojnë.

• Ndryshimet gjatë periudhës në prononcimet profesionale. Shiko Shtojcën B (e 
pa përfshirë).

• Çështje të tjera të identifi kuara, që mund t’i interesojnë drejtimit. Shiko 
shtojcën C (e pa përfshirë).

Ju lutemi të mbani parasysh se standardet ndërkombëtare të auditimit nuk na 
kërkojnë të hartojmë procedura për qëllime të identifi kimit të çështjeve plotësuese 
për t’u komunikuar me personat e ngarkuar me qeverisjen. Prandaj, një auditim si 
rregull, nuk mund të identifi kojë këto çështje. 

Ky komunikim është përgatitur vetëm për qëllime të informimit të drejtimit. Ne nuk 
pranojmë asnjë përgjegjësi për ndonjë palë të tretë, e cila mund ta përdorë këtë 
komunikim.

Sinqerisht Juaji

________________________

Sang Jun Lee

Jamel, Woodwind & Wing LLP

Rasti Studimor B-Kumar & Co

MEMO PËR DOSJEN: Komunikimi me personat e ngarkuar me qeverisjen.

Rregullimet e auditimit dhe gjetjet 

Ne diskutuam rregullimet që duhet t’i bëhen gjendjes së inventarit dhe llogarive të 
pagueshme të llogaritura me Rajin. Ai na tregoi se për shkak të çështjeve të familjes 
së tij, gjatë kësaj periudhe, ai nuk kishte shpenzuar shumë kohë për mbikëqyrjen 
e Ruby-t dhe për miratimin e transaksioneve, kështu që ai nuk çuditej që gjërat 
mungonin. Ai premtoi të na sigurojë se në periudhën e ardhshme gjurmët e llogarive 
të paguara pas përfundimit të periudhës, për qëllime të përllogaritjeve do të 
paraqiteshin më mirë. 

Ne vërejtëm se me përjashtim të rregullimeve, nuk kishim gjetur ndonjë çështje 
tjetër materiale gjatë auditimit tonë dhe se Ruby kishte qenë shumë e dobishme. 

Rekomandimet e tjera 

Gjatë diskutimit tonë për kontrollin e TI-së, ne ishim të vetëdijshëm se Ruby nuk 
e ka testuar back-up-in (ruajtjen) dhe rekomanduam që Raji të testojë back up-in 
(ruajtjen), për t’u siguruar se paketës kontabël i bëhet back up (ruajte). Në rast 
dëmtimi, një humbje e regjistrimeve kontabël do të kishte një ndikim të rëndësishëm 
në aftësinë tonë për të kryer një auditim. 

Përgatitur nga: SL   Data 16 Mars, 20X3
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23. Modifi kimet në raportin e audituesit

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime lidhur me mënyrën se si të shprehim një opinion 
të modifi kuar mbi pasqyrat fi nanciare, kur kjo është e 
nevojshme

SNA-të Përkatëse
705

Shënime:
1) Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2) Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.

R
ap

o
rt

im
i

Vlerëso evidencën e 
auditimit të marrë

Përcakto se çfarë pune 
auditimi shtesë kërkohet 
(nëse është e nevojshme)

Faktorët e rinj/të rishikuar të 
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të 
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e 
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë?

Po

Jo

Tabela 23.0-1

Mbrapsht në 
vlerësimin e 

rrezikut2

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Vlerëso evidencën e
auditimit të marrë

Përcakto se çfarë pune
auditimi shtesë kërkohet 

)(nëse është e nevojshme)))

Faktorët e rinj/të rishikuar të
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e
auditimit të kryera

A 
kërkohet

punë
shtesë?

Po

Jo
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Paragrafi  #

Paragrafi  #

705.4

705.5

Objektivi i audituesit është të shprehë qartë një opinion të 
modifi kuar në mënyrën e duhur mbi pasqyrat fi nanciare, i cili 
është i nevojshëm kur: 
(a) Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, audituesi, arrin 

në përfundimin se pasqyrat fi nanciare të marra në tërësi nuk 
kanë anomali materiale; ose 

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

Objektivi (at) i SNA-ve

Teksti i marrë nga SNA-të

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

(a)  I përhapur - Një term, i cili është përdorur në kontekstin 
e anomalive, për të përshkruar efektet e anomalive në 
pasqyrat fi nanciare ose efektet e mundshme të anomalive në 
pasqyrat fi nanciare, nëse ka të tilla, të cilat nuk janë zbuluar 
për shkak të pamundësisë së audituesit për të siguruar 
evidencën e nevojshme të auditimit. Ndikime të përhapura 
në pasqyrat fi nanciare janë ato ndikime, të cilat sipas gjykimit 
të audituesit:

i. Nuk janë të kufi zuara në elemente, llogari ose zëra të 
veçantë, të pasqyrave fi nanciare;

ii. Kur janë të kufi zuara, përfaqësojnë ose mund të 
përfaqësojnë një pjesë të konsiderueshme të pasqyrave 
fi nanciare; ose 

iii. Në lidhje me informacionet shpjeguese të dhëna, janë 
themelore për të siguruar që pasqyrat fi nanciare të 
kuptohen nga përdoruesit e tyre. 

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

Audituesi duhet të modifi kojë opinionin në raportin e audituesit 
kur:

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

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

705.6
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Paragrafi  #

705.7

Teksti i marrë nga SNA-të

Audituesi duhet të shprehë një opinion me rezervë kur:

(a) Pasi ka siguruar evidencën e nevojshme të auditimit, ai arrin 
në përfundimin se anomalitë, individualisht ose së bashku, 
janë materiale, por jo të përhapura, për pasqyrat fi nanciare; 
ose 

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

Audituesi duhet të shprehë një opinion kundër kur ai, pasi 
ka siguruar evidencën e nevojshme të auditimit, arrin në 
përfundimin se anomalitë në pasqyrat fi nanciare, individualisht 
ose së bashku, janë materiale dhe të përhapura. 

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

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

Nëse, pas pranimit të angazhimit, audituesi bëhet i vetëdijshëm 
se drejtimi ka imponuar një kufi zim të objektit të auditimit që 
audituesi e vlerëson të tillë që mund të rezultojë në nevojën për 
të shprehur një opinion me rezervë, ose për të refuzuar dhënien 
e një opinioni mbi pasqyrat fi nanciare, audituesi duhet t’i kërkojë 
drejtimit që të heqë kufi zimin. 

Në qoftë se drejtimi refuzon të heqë kufi zimet e përmendura në 
paragrafi n 11, audituesi do të komunikojë për këtë çështje me 
personat e ngarkuar me qeverisjen, përveç nëse të gjithë ata që 
janë të ngarkuar me qeverisjen janë të përfshirë në drejtimin e 
entitetit, dhe të përcaktojë nëse është e mundur për të kryer 
procedurat alternative për të marrë evidencën e nevojshme të 
auditimit. 

705.8
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

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

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

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

(i) Tërhiqet nga auditimi, kur është e mundur sipas ligjit dhe 
rregullave në fuqi, ose (Ref: Para A13-A14) 

(ii) Nëse tërheqja nga auditimi përpara se të lëshojë raportin 
e audituesit nuk është e mundur, ai duhet të refuzojë 
dhënien e një opinioni mbi pasqyrat fi nanciare 

Nëse audituesi tërhiqet siç tregohet në paragrafi n 13 (b)(i), 
përpara se të tërhiqet, ai do të komunikojë me personat e 
ngarkuar me qeverisjen për çështjet që lidhen me anomalitë e 
identifi kuara gjatë auditimit që do të kishin çuar në një modifi kim 
të opinionit. (Ref: Para. A15) 

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

Kur audituesi modifi kon opinionin mbi pasqyrat fi nanciare, ai 
përveç elementeve të veçanta që kërkohen nga SNA 700, në 
raportin e tij, do të përfshijë edhe një paragraf ku përshkruhet 
çështja që ka cuar në modifi kimin e raportit. Audituesi do ta 
vendosë këtë paragraf në raport menjëherë para paragrafi t të 
opinionit, duke përdorur sipas rastit titullin “Baza për Opinionin 
kundër”, ose “Baza për refuzimin e opinionit” (Ref: Para. A17) 

705.13
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Paragrafi  # Teksti i marrë nga SNA-të

Nëse ka një anomali materiale në pasqyrat fi nanciare që lidhet 
me shumat e veçanta në pasqyrat fi nanciare (përfshirë shumat 
sasiore të shpjeguara në shënime), audituesi duhet të përfshijë 
në paragrafi n e bazës për modifi kimin e një përshkrim dhe 
një vlerësim sasior të efekteve fi nanciare të anomalisë, përveç 
nëse kjo gjë nuk është e mundur. Nëse nuk është e mundur të 
përcaktojë nga pikëpamja sasiore efektet fi nanciare, audituesi do 
ta shprehë këtë gjë në paragrafi n e modifi kimit. (Ref: Para. A18)

Nëse ka një anomali materiale në pasqyrat fi nanciare që lidhet 
me informacionet shpjeguese narrative, audituesi në paragrafi n e 
bazës për modifi kimin duhet të përfshijë një shpjegim që tregon 
se si është keqparaqitur informacioni.

Nëse ka një anomali materiale në pasqyrat fi nanciare që lidhet 
me mos dhënien e informacionit që kërkohet të jepet në 
shpjegime, audituesi duhet të: 

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

(b) Përshkruajë natyrën e informacionit që mungon në 
paragrafi n e bazës për modifi kimin dhe 

(c) Përveç nëse ndalohet nga ligji ose rregulli, të përfshijë 
informacionin që mungon në shënimet shpjeguese, po qe 
se kjo është e mundur, dhe audituesi të marrë evidencën 
e nevojshme të auditimit në lidhje me informacionin e lënë 
jashtë shënimeve. (Ref: Para. A19) 

Nëse modifi kimi rrjedh nga një pamundësi për të siguruar 
evidencën e nevojshme të auditimit, audituesi, në paragrafi n 
e bazës për modifi kimin, duhet të përfshijë arsyet për këtë 
pamundësi. 

Edhe në qoftë se audituesi ka shprehur një opinion kundër ose 
ka refuzuar të japë një opinion për pasqyrat fi nanciare, ai do të 
përshkruajë në paragrafi n e bazës për modifi kimin, arsyet për 
çdo çështje tjetër, për të cilën audituesi është i vetëdijshëm se 
do të kishte kërkuar një modifi kim në opinion, dhe efektet e 
tyre. (Ref: Para. A20) 

705.17
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23.1 Vështrim i përgjithshëm 

Audituesi duhet të shprehë qartë një opinion të modifi kuar në mënyrë të përshtatshme 
mbi pasqyrat fi nanciare në situata të tilla, si ato që janë dhënë më poshtë. 

Tabela 23.1-1

Situatat
Raport i 
modifi kuar sipas 
nevojës (Opinion 
me Rezervë, 
Kundër, ose 
Refuzim)

Pasqyrat Financiare kanë anomali materiale
Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, pasqyrat fi nanciare 
në tërësi nuk janë pa anomali materiale. Këtu do të përfshihen 
anomalitë e pakorrigjuara që janë materiale, përshtatshmëria ose 
zbatimi i parimeve kontabël, dhe mos dhënia e informacioneve 
shpjeguese që çojnë në një anomali materiale.

Pamundësia për të marrë Evidencën e nevojshme të 
auditimit 
Pamundësia për të marrë evidencë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme të auditimit për të arritur në konkluzionin që 
pasqyrat fi nanciare në tërësi janë pa anomali materiale. Këto 
rrethana mund të përfshijnë: 
• Rrethanat përtej kontrollit të entitetit, të tilla si një zjarr që 

ka dëmtuar regjistrat e kontabilitetit; 
• Rrethanat që kanë të bëjnë me natyrën ose kohën e punës 

së audituesit, të tilla si një pamundësi për të marrë pjesë në 
numërimin e inventarit; ose 

• Kufi zimet e imponuara nga drejtimi, siç mund të jenë 
rrethanat kur drejtimi nuk lejon audituesin të marrë një 
konfi rmim të jashtëm për disa prej llogarive të arkëtueshme.

23.2 Modifi kimet e opinionit të Auditimit

Një opinion auditimi i modifi kuar do të kërkohet kur audituesi arrin në përfundimin se:

• Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, pasqyrat fi nanciare në tërësi nuk janë pa 
anomali materiale; ose

• Nuk është e mundur të merret evidencë auditimi e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme, që të tregojë se pasqyrat fi nanciare në tërësi janë pa anomali 
materiale

Ekzistojnë tri lloje të opinioneve të modifi kuar. Këto janë: me rezervë, kundër, dhe 
refuzim për dhënie të opinionit. 

Tabela më poshtë (riprodhuar nga SNA 705.A1) ilustron mënyrën se si ndikohet opinioni 
që do të shprehet nga gjykimi i audituesit, lidhur me: 

• Natyrën e çështjes që  çon në modifi kim; dhe 

• Përhapjen e efekteve ose efekteve të mundshme të saj në pasqyrat fi nanciare.
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Gjykimi i audituesit lidhur me përhapjen e efekteve ose 
efekteve të mundshme në pasqyrat fi nanciare.

Opinion me 
Rezervë

Natyra e çështjes që  çon 
në modifi kim

Kur efekti nuk është aq material dhe i përhapur sa të kërkojë një 
opinion kundër ose refuzim për dhënie të opinionit. Kjo aplikohet 
kur: 

• Është marrë evidenca e nevojshme, por audituesi konkludon 
se anomalitë ekzistojnë individualisht ose së bashku, se ato 
janë materiale por jo të përhapura në pasqyrat fi nanciare; ose 

• Audituesi nuk është në gjendje të marrë evidencën e 
nevojshme të auditimit mbi të cilën të bazojë opinionin. 
Audituesi konkludon se efektet e mundshme të anomalive 
të pazbuluara, nëse ka, në pasqyrat fi nanciare mund të jenë 
materiale por jo të përhapura.

“Me përjashtim të efekteve (ose efekteve të mundëshme) të 
çështjes së përshkruar në paragrafi n e Bazës për opinionin me 
rezervë…”

Kur efektet e anomalive janë materiale dhe të përhapura. Ky 
aplikohet kur është marrë evidencë e nevojshme e auditimit, 
por audituesi konkludon se anomalitë në pasqyrat fi nanciare, 
individualisht ose së bashku, janë materiale për pasqyrat fi nanciare.

“Në opinionin tonë, për shkak të rëndësisë së çështjes të trajtuar 
në paragrafi n e bazës për opinionin kundër… pasqyrat fi nanciare 
nuk paraqesin drejtë….”

Kur efekti i mundshëm i anomalive të pazbuluara, nëse ka, mund 
të jetë material dhe i përhapur. Ky aplikohet kur audituesi nuk 
mund të marrë evidencën e nevojshme të auditimit mbi të cilën të 
bazojë opinionin, dhe arrin në përfundimin se efektet e mundshme 
të anomalive të pazbuluara, nëse ka, mund të jenë materiale dhe 
të përhapura. 

Tabela 23.2.-1

Gjykimi i audituesit lidhur me përhapjen e efekteve ose
efekteve të mundshme në pasqyrat fi nanciare.

Material por jo i 
përhapur

Material dhe 
i përhapur

Pasqyrat fi nanciare kanë 
anomali materiale

Opinion me Rezervë Opinion Kundër

Pamundësia për të 
siguruar evidencën e 
nevojshme të auditimit

Opinion me Rezervë Refuzim për të dhënë 
Opinion

Përdorimi i duhur i të tre llojeve të modifi kimeve përshkruhet në tabelën më poshtë:

Tabela 23.2-2

Lloji      Zbatueshmëria

Formuluar si:

Opinion 
Kundër

Formuluar si:

Refuzim 
për Dhënie 
Opinioni
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Lloji      Zbatueshmëria

Formuluar si:

Ky zbatohet gjithashtu edhe në rrethana jashtëzakonisht të rralla, 
kur nuk është e mundur për të formuar një opinion të duhur për 
shkak të ndërveprimit të mundshëm të pasigurive shumëfi she dhe 
efekteve të tyre të mundshme kumulative në pasqyrat fi nanciare. 
Ky zbatohet madje edhe kur audituesi ka marrë evidencën e 
nevojshme të auditimit në lidhje me çdonjërën nga pasiguritë 
individuale.

“Për shkak të rëndësisë së çështjeve të trajtuara në paragrafi n e 
Bazës për refuzimin e opinionit, ne nuk kemi qenë në gjendje për 
të marrë evidencën e nevojshme të auditimit, për të patur një bazë 
për një opinion të auditimit. Prandaj, ne nuk shprehim një opinion 
mbi pasqyrat fi nanciare.”

E vetmja alternativë për lëshimin e një opinioni kundër ose për refuzimin e opinionit do 
të jetë tërheqja nga auditimi (kur kjo lejohet) dhe mos lëshimi i asnjë opinioni. 

Kur kërkohet të bëhet një modifi kim, detajet për të duhet të jepen në paragrafi n e Bazës 
për modifi kim, siç përshkruhet më poshtë:

Tabela 23.3-3

Baza për 
opinionin e 
modifi kuar

Qëllimi 

Parashtron detajet e modifi kimit në një paragraf të veçantë 
(formuluar sa të jetë e mundur në mënyrë uniforme), i cili i 
paraprin opinionit ose refuzimit për të dhënë një opinion mbi 
pasqyrat fi nanciare. Paragrafi  duhet të titullohet “Bazat për 
Opinionin me Rezervë”, “Bazat për Opinionin kundër”, ose “Bazat 
për Refuzimin e Opinionit”. 

Formulimi 

Paragrafi  duhet të përfshijë: 

• Arsyet thelbësore për rezervën; 

• Përveç nëse nuk është e mundur, vlerësimin sasior 
të efekteve të mundshëm në pasqyrat fi nanciare, të 
modifi kimeve që përfshijnë shuma specifi ke në pasqyrat 
fi nanciare (duke përfshirë edhe dhënien e informacioneve 
shpjeguese sasiore). Kjo do të përfshinte vlerësimin sasior 
të efekteve mbi tepricat e llogarive, klasat e transaksioneve 
dhe informacionet shpjeguese të ndikuara, plus efektet në të 
ardhurat para tatimeve, të ardhurat neto, dhe kapitalin e vet; 

• Kur është e mundur, një deklaratë se nuk ka qënë e mundur 
të përcaktohet vlera e efekteve fi nanciare; 

• Kur anomalitë materiale lidhen me dhënien e informacioneve 
shpjeguese narrative, një shpjegim që tregon anomalinë 
materiale në informacionet shpjeguese; 
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Baza për 
opinionin e 
modifi kuar 
(vazhdim)

• Natyrën e informacionit që është lënë jashtë, përveç nëse 
informacionet shpjeguese nuk janë disponibël, nuk janë 
përgatitur nga drejtuesit, ose do të ishin tepër voluminoze në 
raport; dhe 

• Një përshkrim të të gjitha çështjeve të identifi kuara të cilat 
do të kishin kërkuar një modifi kim në opinionin e audituesit. 
Një opinion kundër ose një refuzim i opinionit në lidhje me 
një çështje specifi ke nuk justifi kon mungesën e çështjeve të 
tjera që do të kishin kërkuar të jepej një raport të audituesit të 
modifi kuar.

Raporti i audituesit mund t’i referohet një trajtimi më të zgjeruar 
në një shënim të pasqyrave fi nanciare.

Shënimet 
për pasqyrat 
fi nanciare

Paragrafi  #

450.4 Për qëllime të SNA-ve, termat e mëposhtëm kanë kuptimin që 
jepet në vijim:
(a) Anomali – Një diferencë midis shumës, klasifi kimit, paraqitjes 

ose dhënies së shpjegimit, që kërkohet për një element 
për të qenë në pajtueshmëri me kuadrin e zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar. Anomalitë mund të vijnë nga gabimi ose 
mashtrimi. (Ref: Para. A1)
Kur audituesi shpreh një opinion për faktin nëse pasqyrat 
fi nanciare janë përgatitur në mënyrë të drejtë, në të gjitha 
aspektet materiale, ose japin një pamje të vërtetë dhe të 
drejtë, anomalitë përfshijnë gjithashtu, rregullimet e shumave, 
të klasifi kimeve, paraqitjeve dhe shpjegimeve, të cilat sipas 
gjykimit të audituesit janë të nevojshme për pasqyrat 
fi nanciare, me qëllim që ato të paraqiten në mënyrë të drejtë 
ose të japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë.

(b) Anomali të pakorrigjuara – Anomalitë që audituesi i ka 
akumuluar gjatë auditimit, të cilat nuk janë korrigjuar.

Teksti i marrë nga SNA-të

23.3

Ky zbatohet kur është siguruar evidenca e nevojshme e auditimit, por audituesi arrin 
në përfundimin se anomalitë, individualisht ose së bashku, janë materiale (çka kërkon 
dhënien e një opinioni me rezervë) ose materiale dhe të përhapura (çka kërkon dhënien 
e një opinioni kundër) mbi pasqyrat fi nanciare. 
Kjo mund të rezultojë nga: 
• Vlerësimi i audituesit për anomalitë e pakorrigjuara; 
• Përshtatshmëria e politikave kontabël të zgjedhura; 
• Aplikimi i politikave kontabël të zgjedhura; ose 
• Përshtatshmëria apo mjaftueshmëria e informacioneve shpjeguese të dhëna në 

pasqyrat fi nanciare.
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Më poshtë jepen shembuj të anomalive materiale. 

Tabela 23,3-1 

Përzgjedhje e papërshtatshme e politikave kontabël 

 Vlerësimi = material por jo i përhapur 

 Përgjigja = opinion me rezervë 

 Kuadri = Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR 

[I adresuari i duhur] 

Ne kemi audituar ... 

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për ... 

Përgjegjësia e Audituesit 

Përgjegjësia jonë është të ... 

Baza për Opinionin me rezervë

Siç është trajtuar në Shënimin X të pasqyrave fi nanciare, në pasqyrat fi nanciare 
nuk është përfshirë zhvlerësimi/amortizimi dhe kjo praktikë, sipas mendimit tonë, 
nuk është në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. 
Provizioni për periudhën e mbyllur më 31 Dhjetor 20X1, duhet të jetë xxx, 
bazuar në metodën lineare të amortizimit, duke përdorur normat vjetore prej 5% 
për ndërtesat dhe 20% për pajisjet. Prandaj, aktivet afatgjata materiale (ndërtesat, 
makineritë dhe pajisjet) duhet të pakësohen me amortizimin e akumuluar prej xxx, 
dhe humbja për periudhën dhe defi citi i akumuluar, duhet të rriten respektivisht 
me xxx dhe xxx.

Opinioni me rezervë 

Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të çështjes të përshkruar në paragrafi n 
e Bazës për Opinionin me Rezervë, pasqyrat fi nanciare paraqesin në mënyrë 
të drejtë, në të gjitha aspektet materiale (ose “japin pamjen e drejtë dhe të 
sinqertë për”), pozicionin fi nanciar të kompanisë ABC më 31 dhjetor, 20X1, dhe 
performancën fi nanciare dhe fl ukset e parasë për periudhën e mbyllur në këtë 
datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. 
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Tabela 23.3-2 

Dhënia e informacioneve shpjeguese për një instrument fi nanciar është 
e pamjaftueshme

 Vlerësimi = material por jo i përhapur 

 Përgjigja = opinion me rezervë 

 Kuadri = Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR 

[I adresuari i duhur] 

Ne kemi audituar ... 

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për ... 

Përgjegjësia e Audituesit 

Përgjegjësia jonë është të ... 

Baza për Opinionin me rezervë 

Më 15 janar 20XX, Kompania ka lëshuar obligacione në shumën prej xxx për 
qëllime të fi nancimit të zgjerimit të fabrikës. Marrëveshja e obligacionit kufi zon 
pagimin e dividendëve monetare të ardhshëm nga fi timet, pas datës 31 dhjetor 
20XX. Sipas opinionit tonë, zbulimi i këtij informacioni është kërkuar nga ... 

Opinioni me rezervë 

Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të çështjes të përshkruar në paragrafi n 
e Bazës për Opinionin me Rezervë, pasqyrat fi nanciare paraqesin në mënyrë 
të drejtë, në të gjitha aspektet materiale (ose “japin një pamje të drejtë dhe të 
sinqertë për “) pozicionin fi nanciar të kompanisë ABC me datën...
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Tabela 23.3-3 

Mos konsolidimi i një fi liali 

 Vlerësimi = material dhe i përhapur 

 Përgjigja = opinion kundër 

 Kuadri = Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR 

[I adresuari i duhur] 

Ne kemi audituar ... 

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për ... 

Përgjegjësia e Audituesit 

Përgjegjësia jonë është të ... 

Baza për Opinionin kundër 

Siç është shpjeguar në shënimin X, Kompania nuk ka konsoliduar pasqyrat 
fi nanciare të fi lialit XYZ, të cilin ajo e ka blerë gjatë 20X1, për shkak se ajo nuk 
ishte në gjendje të sigurohej për vlerat e drejta të disa aktiveve dhe detyrimeve 
materiale të fi lialit në datën e blerjes. Prandaj ky investim është llogaritur mbi 
bazën e kostos. Sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, fi liali 
duhet të ishte konsoliduar, për shkak se ai është i kontrolluar nga kompania. 
Nëse fi liali XYZ do të ishte konsoliduar, shumë elemente të pasqyrave fi nanciare 
shoqëruese do të ishin ndikuar materialisht. Efektet mbi pasqyrat fi nanciare që 
rrjedhin nga mos konsolidimi nuk janë përcaktuar. 

Opinioni kundër 

Sipas mendimit tonë, për shkak të rëndësisë së çështjeve të trajtuara në paragrafi n 
e Bazës për Opinionin Kundër, pasqyrat fi nanciare të konsoliduara nuk paraqesin 
në mënyrë të drejtë (ose “nuk japin një pamje të drejtë dhe të sinqertë për”) 
pozicionin fi nanciar të kompanisë ABC dhe fi lialeve të saj më 31 dhjetor 20X1, 
dhe performancën e tyre fi nanciare dhe fl ukset e parasë për periudhën që mbyllet 
në këtë datë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.
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Tabela 23.3-4 

Dhënie informacionesh të pamjaftueshme për pasigurinë materiale 

 Vlerësimi = material dhe i përhapur 

 Përgjigja = opinion kundër 

 Kuadri = Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR 

[I adresuari i duhur] 

Ne kemi audituar ... 

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për ... 

Përgjegjësia e Audituesit 

Përgjegjësia jonë është të ... 

Baza për Opinionin Kundër 

Marrëveshjet fi nanciare të kompanisë kanë skaduar dhe shuma e papaguar ishte 
e detyrueshme të paguhej në datën 31 Dhjetor 20X1. Kompania nuk ka qenë 
në gjendje për të rinegociuar ose për të marrë fi nancime zëvendësuese dhe po 
konsideron depozitimin e kërkesës për falimentim. Këto ngjarje tregojnë për një 
pasiguri materiale që mund të hedhë një dyshim të madh në aftësinë e kompanisë 
për të vazhduar në vijimësi, dhe për këtë arsye, ajo nuk mund të jetë në gjendje të 
realizojë aktivet dhe të shlyejë detyrimet në rrjedhën normale të biznesit. Pasqyrat 
fi nanciare (dhe shënimet e tyre) nuk e bëjnë të ditur këtë fakt. 

Opinioni kundër 

Sipas mendimit tonë, për shkak të mungesës së informacionit që është përmendur 
në paragrafi n e Bazës për Opinionin Kundër, pasqyrat fi nanciare nuk paraqesin 
në mënyrë të drejtë (ose “nuk japin një pamje të drejtë dhe të sinqertë 
për”) pozicionin fi nanciar të kompanisë me datën 31 dhjetor 20X1, dhe për 
performancën e saj fi nanciare dhe fl ukset e parasë për periudhën e mbyllur në 
përputhje me ... 

23.4  Pamundësia për të marrë evidencë të mjaftueshme dhe 
 të përshtatshme të auditimit 

Kjo zbatohet kur audituesi nuk është në gjendje të marrë evidencën e nevojshme të 
auditimit mbi të cilën të bazojë opinionin, dhe ai arrin në përfundimin se efektet e 
mundshme në pasqyrat fi nanciare të anomalive të pazbuluara, nëse ka, mund të jenë 
materiale (opinion me rezervë) ose materiale dhe të përhapura (refuzim i opinionit). 

Pamundësia e audituesit për të marrë evidencën e nevojshme të auditimit (referuar edhe 
si një kufi zim në objektin e auditimit) mund të lindë nga: 
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• Rrethanat që nuk janë nën kontrollin e entitetit, të tilla si rastet kur regjistrat 
kontabël të entitetit kanë qenë shkatërruar (si për shembull, përmes zjarrit, ujit, 
vjedhjes, ose humbjes së të dhënave kompjuterike) apo kur ato janë konfi skuar nga 
një autoritet qeveritar; 

• Rrethanat që lidhen me natyrën ose afatet e punës së audituesit. Kjo mund të 
ndodhë kur emërimi i audituesit është i tillë që nuk i jep atij mundësinë për të 
vëzhguar numërimin fi zik të inventareve, të dhënat kontabël në kohën e auditimit 
nuk janë të plota, ose kur audituesi vlerëson se kryerja vetëm e procedurave 
thelbësore nuk është e mjaftueshme, por kontrollet e entitetit nuk janë efektive; ose 

• Kufi zimet e imponuara nga drejtimi, siç mund të jetë mos lejimi i konfi rmimit të 
jashtëm për disa llogari të arkëtueshme ose kufi zimi i aksesit tek personeli kryesor, 
tek të dhënat e kontabilitetit, ose në vendet ku zhvillohet veprimtaria. Kur kjo 
ndodh, mund të ketë implikime të tjera të auditimit, të tilla si vlerësimi i rreziqeve 
të mashtrimit dhe i faktit nëse audituesi do të vazhdojë ose jo me angazhimin. Nëse 
kufi zimi dihet përpara se audituesi të pranojë angazhimin, si rregull, audituesi nuk do 
të pranojë këtë angazhim të kufi zuar. 

Para se të arrijë në përfundimin nëse duhet të japë një opinion të modifi kuar, audituesi 
duhet të: 

• Bëjë përpjekje për të marrë evidencën e nevojshme të auditimit duke kryer 
procedura alternative; dhe 

• Diskutojë çështjen me drejtimin dhe me personat e ngarkuar me qeverisjen, për 
të përcaktuar nëse çështja mund të zgjidhet. Nëse çështja nuk mund të zgjidhet, 
atëherë audituesi do të komunikojë qëllimin për të modifi kuar opinionin e auditimit 
dhe për formulimin e propozuar.

Tabela 23.4-1 

Kufi zimi i objektit, pamundësi për të vëzhguar numërimin e inventarëve 
 Vlerësimi = material por jo i përhapur 
 Përgjigja = opinion me rezervë 
 Kuadri = Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR 

[I adresuari i duhur] 

Ne kemi audituar ... 

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për ... 

Përgjegjësia e Audituesit 

Përgjegjësia jonë është të ... 

Bazat për Opinion me rezervë 

Ne nuk vëzhguam numërimin fi zik të inventarëve të datës 31 dhjetor 20XX, pasi 
kjo datë ishte para datës kur ne u angazhuam fi llimisht si auditues të kompanisë. 
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Për shkak të natyrës së regjistrave të kompanisë, ne nuk kemi qënë në gjendje të 
bindemi me procedura të tjera të auditimit për sasitë fi zike të inventarit. Prandaj, 
ne nuk ishim në gjendje për të përcaktuar nëse do të kishte nevojë të bëhej 
ndonjë axhustim në tepricat në inventar, në pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e 
ndryshimeve në kapital, dhe pasqyrën e fl ukseve të parasë.

Opinioni me rezervë 

Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të mundshme të çështjes, të përshkruara në 
paragrafi n e Bazës për Opinionin me Rezervë, pasqyrat fi nanciare paraqesin në 
mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale (ose “japin një pamje të drejtë 
dhe të sinqertë për”) pozicionin fi nanciar të kompanisë ABC, me datën... 

Tabela 23.4-2 

Kufi zimi i objektit, Drejtimi vendos kufi zime në objektin e punës së audituesit 
Vlerësimi = material por jo i përhapur 
Përgjigja = opinion me rezervë 
Kuadri = Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR 
[I adresuari i duhur] 

Ne kemi audituar ... 
Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare 
Drejtimi është përgjegjës për ... 
Përgjegjësia e Audituesit 
Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra fi nanciare bazuar 
në kryerjen e auditimit në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. 
Megjithatë, për shkak të çështjeve të trajtuara në paragrafi n e Bazës për Refuzimin 
e Opinionit, ne nuk ishim në gjendje për të marrë evidencën e nevojshme të 
auditimit për të patur një bazë për opinionin e auditimit. 
Baza për Refuzimin e Opinionit 
Ne nuk ishim në gjendje të vëzhgojmë të gjitha inventarizimet fi zike dhe të 
konfi rmojmë llogaritë e arkëtueshme për shkak të kufi zimeve të vendosura në 
objektin e punës tonë nga ana e kompanisë. Ne nuk ishim në gjendje të bindemi me 
mjete alternativë në lidhje me sasitë e inventarit dhe llogaritë e arkëtueshme me datën 
31 dhjetor, 20XX, të cilat janë paraqitur në bilanc respektivisht në shumat xxx dhe 
xxx. Si rezultat i këtyre çështjeve, ne nuk ishim në gjendje për të përcaktuar nëse 
do të kishte nevojë për ndonjë axhustim në lidhje me inventarët e regjistruar ose të 
paregjistruar, llogaritë e arkëtueshme, dhe tepricat në elementet që përbëjnë pasqyrën 
e të ardhurave, të ndryshimeve në kapital, dhe pasqyrën e fl ukseve të parasë. 
Refuzimi i opinionit 
Për shkak të rëndësisë së çështjeve të trajtuara në paragrafi n e Bazës për 
Refuzimin e Opinionit, ne nuk kemi qenë në gjendje për të marrë evidencën e 
nevojshme të auditimit për të patur një bazë për një opinion auditimi. Prandaj, ne 
nuk shprehim një opinion mbi pasqyrat fi nanciare.
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24.  Theksimi i një çështje dhe paragrafët 
 për çështje të tjera

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime mbi komunikimet shtesë në raportin e 
audituesit për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve të 
pasqyrave fi nanciare për disa çështje.

SNA-të Përkatëse
706

Shënime:
1) Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2) Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.

R
ap

o
rt

im
i

Vlerëso evidencën e 
auditimit të marrë

Përcakto se çfarë pune 
auditimi shtesë kërkohet 
(nëse është e nevojshme)

Faktorët e rinj/të rishikuar të 
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të 
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e 
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë?

Po

Jo

Tabela 23.0-1

Mbrapsht në 
vlerësimin e 

rrezikut2

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Vlerëso evidencën e
auditimit të marrë

Përcakto se çfarë pune
auditimi shtesë kërkohet 

)(nëse është e nevojshme)e)e)

Faktorët e rinj/të rishikuar të
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e
auditimit të kryera

A 
kërkohet

punë
shtesë?

Po

Jo



341

Guidë (Manual) për Përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në Auditimet e 
Entiteteve të Vogla e të Mesme (EVM) Vëllimi 2 — Udhëzime Praktike

Paragrafi  #

Paragrafi  #

706.4

706.5

Objektivi i audituesit, pasi ka formuar opinionin mbi pasqyrat 
fi nanciare, është të tërheqë vëmendjen e përdoruesve, kur sipas 
gjykimit të audituesit kjo është e nevojshme të bëhet, nëpërmjet 
një komunikimi të qartë shtesë në raportin e audituesit për:
(a) Një çështje e cila, edhe pse paraqitet siç duhet në pasqyrat 

fi nanciare ose në shënimet shpjeguese, është e një 
rëndësie të madhe për kuptimin e pasqyrave fi nanciare nga 
përdoruesit; ose

(b)  Sipas rastit, ndonjë çështje tjetër, e cila ka lidhje me 
kuptimin nga ana e përdoruesve të auditimit, përgjegjësive të 
audituesit ose raportit të audituesit.

Për qëllime të SNA-ve termat në vijim kanë kuptimet e dhëna 
më poshtë:

(a) Paragraf që thekson çështjen – një paragraf që përfshihet 
në raportin e audituesit, i cili i referohet një çështjeje të 
paraqitur ose të shpjeguar qartë në pasqyrat fi nanciare, e cila 
sipas gjykimit të audituesit, është me shumë rëndësi, pasi ajo 
është thelbësore për kuptimin e pasqyrave fi nanciare nga ana 
e përdoruesve.

(b) Paragraf për çështje të tjera – një paragraf që përfshihet 
në raportin e audituesit, i cili shërben për të referuar një 
çështje tjetër, të ndryshme nga ato që janë paraqitur në 
pasqyrat fi nanciare, dhe që, sipas gjykimit të audituesit, 
është e rëndësishme për kuptimin nga ana e përdoruesve 
të auditimit, përgjegjësive të audituesit ose raportit të 
audituesit.

Nëse audituesi e konsideron të nevojshme të tërheqë 
vëmendjen e përdoruesve për një çështje të paraqitur ose të 
shpjeguar në pasqyrat fi nanciare, e cila është e një rëndësie 
thelbësore për kuptimin e pasqyrave fi nanciare nga përdoruesit, 
audituesi duhet të përfshijë në raportin e tij një Paragraf që 
thekson çështjen me kusht që ai të ketë marrë evidencën e 
nevojshme të auditimit që tregon se kjo çështje nuk është 
keqparaqitur materialisht në pasqyrat fi nanciare. Një paragraf 
i tillë do t’i referohet vetëm informacionit të paraqitur ose të 
shpjeguar në pasqyrat fi nanciare. (Ref. Para. A1-A2) 

Objektivi (at) i SNA-ve

Teksti i marrë nga SNA-të

706.6
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Paragrafi  #

706.7

Teksti i marrë nga SNA-të

Kur audituesi përfshin në raportin e tij një paragraf që thekson 
çështjen, audituesi duhet:

(a) Ta përfshijë atë në raportin e audituesit, menjëherë pas 
paragrafi t të opinionit;

(b) Të përdorë titullin “Theksimi i çështjes” ose një titull tjetër 
të përshtatshëm;

(c) Të përfshijë në paragraf një referencë të qartë të çështjes 
që është theksuar dhe se ku mund të gjenden në pasqyrat 
fi nanciare shpjegimet përkatëse që përshkruajnë plotësisht 
çështjen; dhe

(d) Të tregojë që opinioni i audituesit nuk është modifi kuar si 
rrjedhojë e çështjes së theksuar. (Ref. Para. A3-A4) 

Nëse audituesi e konsideron të nevojshme për të komunikuar 
një çështje tjetër, të ndryshme nga ato që janë paraqitur ose 
shpjeguar në pasqyrat fi nanciare që, sipas gjykimit të audituesit 
është e rëndësishme për kuptimin nga ana e përdoruesve të 
auditimit, përgjegjësive të audituesit dhe të raportit të audituesit, 
dhe kjo gjë nuk është e ndaluar nga ligji apo nga rregulli, audituesi 
në raportin e tij duhet të formulojë një paragraf me titull “Çështje 
të Tjera” ose me një titull tjetër të përshtatshëm. Audituesi duhet 
ta përfshijë këtë paragraf menjëherë pas paragrafi t të opinionit 
dhe pas ndonjë Paragrafi  që Thekson Çështjen, apo diku tjetër 
në raportin e audituesit, në qoftë se përmbajtja e paragrafi t për 
Çështje të tjera ka të bëjë me Seksionin e Përgjegjësive të Tjera 
të Raportimit. (Ref. Para. A5-A11) 

Nëse audituesi parashikon që të përfshijë në raportin e tij 
një Paragraf që Thekson Çështjen ose Paragrafë me Çështje 
të Tjera, ai duhet të komunikojë me personat e ngarkuar me 
qeverisjen lidhur me këtë parashikim dhe me formulimin e këtij 
paragrafi . (Ref. Para. A12)

706.8

706.9
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24.1 Vështrim i përgjithshëm

Në disa situata, audituesi mund të dëshirojë që në raportin e tij të tërheqë vëmendjen e 
përdoruesve për disa çështje, të cilat janë themelore për kuptimin e pasqyrave fi nanciare 
nga përdoruesit, apo për vetë auditimin dhe përgjegjësitë e audituesit. Kjo mund të 
arrihet duke vendosur në raportin e audituesit një paragraf shtesë. 

Të dy llojet e paragrafëve që mund të shtohen janë përshkruar më poshtë. 

Tabela 24.1-1

Paragrafi      Zbatueshmëria
Vëmendje ju kushtohet çështjeve të rëndësishme që 
lidhen me pasqyrat fi nanciare, të cilat janë shpjeguar në 
pasqyrat fi nanciare. 

Çështjet që janë paraqitur në pasqyrat fi nanciare, të cilat janë të 
një rëndësie të atillë, sa që ato janë themelore për kuptimin e 
pasqyrave fi nanciare nga përdoruesit.

Pasiguria në lidhje me paditë e pritshme gjyqësore ose veprimet 
rregullatore, ngjarjet e mëvonshme, një katastrofë e madhe, 
pasiguri të tjera të rëndësishme dhe mospërputhje, dhe aplikimi 
para kohe (kur lejohet) i një standardi të ri të kontabilitetit. 

Çështjet që kanë të bëjnë me kuptimin nga përdoruesit 
të funksionit të auditimit, të cilat nuk janë paraqitur në 
pasqyrat fi nanciare. 

Çdo çështje apo çështjet (e ndryshme nga ato që janë paraqitur 
ose shpjeguar në pasqyrat fi nanciare), të cilat janë të rëndësishme 
që përdoruesit të kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e audituesit, 
dhe/ose raportin e audituesit. 

Pamundësia e audituesit për t’u tërhequr nga angazhimi, 
përgjegjësitë shtesë të audituesit, dhe çfarëdo kufi zimi në 
shpërndarjen e raportit të audituesit. 

Theksim i 
çështjes

Shembuj

Çështjet e 
tjera

Shembuj

Një paragraf i cili “thekson një çështje nuk” mund të zëvendësojë: 

• Modifi kimin e opinionit të auditimit kur ky kërkohet; ose 

• Drejtimin që përgatit shpjegimet në pasqyrat fi nanciare. 

Kur audituesi parashikon të përfshijë një paragraf që thekson një çështje apo një paragraf 
për çështje të tjera, audituesi do të komunikojë me drejtimin dhe me personat e 
ngarkuar me qeverisjen në lidhje me: 

• Nevojën për paragrafi n; dhe 

• Formulimin e propozuar.
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24.2 Paragrafi  i theksimit të çështjes 

Një paragraf i theksimit të çështjes ka për qëllim të nxjerrë në pah çështjet e 
rëndësishme (tashmë të paraqitura në pasqyrat fi nanciare), të cilat do të rrisin njohuritë 
dhe kuptimin e përdoruesve të pasqyrave fi nanciare. 

Kërkesat kryesore për përdorimin e një paragrafi  të theksimit të çështjes janë treguar 
më poshtë. 

Tabela 24.2-1

Kushtet    Komentet

SNA  Titulli          Paragrafi 

Paragrafi  i theksimit të çështjes ju referohet çështjeve që tashmë 
janë paraqitur ose shpjeguar në pasqyrat fi nanciare dhe nuk 
zëvendëson këtë shpjegim. Paragrafi  nuk do të japë më shumë 
detaje nga sa tashmë janë dhënë në pasqyrat fi nanciare.

Audituesi duhet të sigurojë evidencën e nevojshme të auditimit që 
tregon se çështja nuk është keqparaqitur materialisht në pasqyrat 
fi nanciare. 

Paragrafi  pason paragrafi n e opinionit të audituesit por para 
paragrafi t të seksionit që tregon përgjegjësitë e tjera të raportimit. 
Paragrafi  titullohet “Theksimi i Çështjes” ose mund të ketë një 
titull tjetër të përshtatshëm. 

Paragrafi  tregon se opinioni i audituesit nuk është ndryshuar në 
lidhje me çështjen e theksuar. 

Çështja është 
shpjeguar 
plotësisht 
në pasqyrat 
fi nanciare 

Nuk ekzitojnë 
anomali 
materiale

Vendoset 
menjëherë pas 
opinionit të 
auditimit

Nuk është një 
modifi kim i 
opinionit 

SNA-të e mëposhtme kërkojnë që audituesi, në rrethana të caktuara, të përfshijë në 
raportin e audituesit një paragraf që thekson një çështje.

Tabela 24.2-2

210 Rënia dakord me Kushtet e Angazhimit të Auditimit           19 (b)

560 Ngjarjet e Mëvonshme            12 (b), 16

570 Vijimësia       19

800 Konsiderata të veçanta -Auditimi i pasqyrave fi nanciare të   14
 përgatitura në përputhje me kuadrot për qëllime të posaçme 
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Më poshtë jepet një model i formulimit. 

Tabela 24.2-3 

Pasiguria Materiale - Vijimësia 

Duke supozuar përshtatshmërinë e paraqitjes së shënimeve në pasqyrat fi nanciare, 
formulimi i paragrafi t mund të jetë si më poshtë: 

Theksim i çështjes 

Pa dhënë rezervë në opinion, ne tërheqim vëmendjen për shënimin X në pasqyrat 
fi nanciare, i cili tregon se kompania pësoi një humbje neto prej ZZZ gjatë 
periudhës që mbyllet më 31 Dhjetor 20X6, dhe se në këtë datë, detyrimet aktuale 
të kompanisë tejkalojnë totalin e aktiveve të saj me YYY. Këto kushte, së bashku 
me çështje të tjera të përshkruara në Shënimin X, tregojnë për ekzistencën e një 
pasigurie materiale, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha në lidhje me aftësinë 
e kompanisë për të vazhduar në vijimësi. 

Pasiguri të tjera të rëndësishme – Një padi gjyqësore 

Duke supozuar përshtatshmërinë e shpjegimeve të dhëna në shënimet e pasqyrave 
fi nanciare, formulimi i paragrafi t mund të jetë si më poshtë: 

Theksim i çështjes 

Pa dhënë një rezervë në opinion, ne tërheqim vëmendjen në shënimin X të 
pasqyrave fi nanciare. Kompania është duke u mbrojtur ndaj një padie gjyqësore, që 
pretendon për shkeljen e disa të drejtave të patentës dhe kërkon dëmshpërblime 
dhe ndëshkim. Kompania ka paraqitur një kundër veprim, por seancat paraprake 
dhe procedurat vepruese për të dy këto veprime janë në proces. Rezultati i çështjes 
nuk mund të përcaktohet në këtë moment dhe asnjë provizion për ndonjë detyrim 
që mund të rezultojë nuk është paraqitur në pasqyrat fi nanciare. 

24.3 Paragrafi  për çështje të tjera 

Një paragraf për çështje të tjera mund të jetë i nevojshëm për të nxjerrë në pah 
çështjet që nuk janë paraqitur në pasqyrat fi nanciare, të cilat do të ishin të rëndësishme 
që përdoruesit të kuptonin auditimin, përgjegjësitë e audituesit, dhe / ose raportin e 
audituesit. 

Paragrafët për çështje të tjera mund të përdoren për të nxjerrë në pah çështje të tilla si: 

• Kufi zimi në shpërndarjen e raportit të audituesit - Meqënëse pasqyrat fi nanciare 
(duke përdorur një kuadër për qëllime të përgjithshme) shpesh janë përgatitur për 
një qëllim të veçantë, një paragraf për çështje të tjera mund të deklarojë se raporti 
i audituesit është parashikuar vetëm për përdoruesit e synuar dhe nuk duhet të 
shpërndahet ose të përdoret nga palë të tjera; 

• Evidentimi i përgjegjësive shtesë – Ligjet e veçanta, rregullat ose praktikat 
përgjithësisht të pranuara në një juridiksion të caktuar, mund të kërkojnë ose të 
lejojnë që audituesi të përcaktojë përgjegjësitë e tij; dhe 
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• Paaftësia për t’u tërhequr nga angazhimi - Kur audituesi nuk mund të tërhiqet ose të 
japë dorëheqjen, një paragraf për çështje të tjera mund të shpjegojë arsyen pse kjo 
gjë nuk është e mundur.

Kur përdoret një paragraf për çështje të tjera aplikohen kushtet e mëposhtme: 

Tabela 24.3-1

Kushtet    Komentet
Referoju një çështje që është e ndryshme nga ato të paraqitura 
ose të shpjeguara në pasqyrat fi nanciare. Përveç kësaj, një 
paragraf për një çështje tjetër nuk do të përfshijë informacionet 
që kërkohet të jepen nga drejtimi.

Dhënia e informacioneve shpjeguese nuk do të ndalohej nga 
ligji, rregulloret, apo standarde të tjera profesionale të tilla si 
standardet që lidhen me konfi dencialitetin e informacionit. 

Dhënia e informacioneve shpjeguese është e rëndësishme 
që përdoruesit e pasqyrave fi nanciare të kuptojnë auditimin, 
përgjegjësitë e audituesit, ose raportin e audituesit. 

Informacioni i paraqitur nuk do të kundërshtojë opinionin ose 
elementet e shpjeguar ose të paraqitur në pasqyrat fi nanciare. 
Paragrafi  për një çështje tjetër nuk ndikon në opinionin e 
audituesit

Paragrafi  do të vendoset menjëherë pas paragrafi t të opinionit 
dhe ndonjë paragrafi  të theksimit të një çështje, apo diku tjetër 
në raportin e audituesit nëse përmbajtja e paragrafi t tjetër është 
e përshtatshme apo lidhet me seksionin e përgjegjësive të tjera 
të raportimit 

Përmbajtja e një paragrafi  për çështje të tjera do të tregonte se 
çështja nuk kërkohet të paraqitet dhe të shpjegohet në pasqyrat 
fi nanciare. 

Çështja nuk 
është paraqitur 
në pasqyrat në 
fi nanciare 

Dhënia e 
informacioneve 
shpjeguese nuk 
ndalohet

Dhënia e 
informacioneve 
që lidhen me 
përdoruesit

Jo Kundërshti 

Vendoset 
menjëherë pas 
Opinionit të 
auditimit

Deklarohet se 
dhënia e këtyre 
informacioneve 
shpjeguese nuk 
kërkohet

SNA  Titulli          Paragrafi 

SNA-të e mëposhtme i referohen situatave kur mund të përfshihet një paragraf për 
çështje të tjera.

Tabela 24.4-2

560 Ngjarjet e mëvonshme             12(b), 16

710 Informacionet krahasuese- Shifrat korresponduese dhe            13-14,
 pasqyrat fi nanciare krahasuese            16-17, 19

720 Përgjegjësitë e audituesit lidhur me informacionet e tjera             10 (a)
 që përmbajnë pasqyrat fi nanciare të audituara 
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25. Informacioni Krahasues

Përmbajtja e kapitullit

Udhëzime lidhur me marrjen e evidencës së nevojshme të 
auditimit mbi informacionin krahasues dhe përgjegjësitë e 
raportimit të audituesit 

SNA-të Përkatëse
710

Shënime:
1) Referoju SNA 230 për një listë më të plotë të dokumentacionit që kërkohet.
2) Planifi kimi (SNA 300) është një proces i vazhdueshëm dhe që përsëritet gjatë gjithë auditimit.

R
ap

o
rt

im
i

Vlerëso evidencën e 
auditimit të marrë

Përcakto se çfarë pune 
auditimi shtesë kërkohet 
(nëse është e nevojshme)

Faktorët e rinj/të rishikuar të 
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të 
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e 
auditimit të kryera

Përgatit raportin e 
audituesit

Formo një opinion 
bazuar në gjetjet e 
auditimit

Vendimet e rëndësishme
Nënshkrimi i opinionit të auditimit

A 
kërkohet 

punë 
shtesë?

Po

Jo

Tabela 23.0-1

Mbrapsht në 
vlerësimin e 

rrezikut2

Aktiviteti Qëllimi Dokumentimi1

Vlerëso evidencën e
auditimit të marrë

Përcakto se çfarë pune
auditimi shtesë kërkohet 

)(nëse është e nevojshme)))

Faktorët e rinj/të rishikuar të
rrezikut dhe procedurat e auditimit
Ndryshimet në materialitet
Komunikimi mbi faktet e gjetura të
auditimit
Konkluzionet mbi procedurat e
auditimit të kryera

A 
kërkohet

punë
shtesë?

Po

Jo

Paragrafi  #

710.5 Objektivat e audituesit janë: 
(a)  Të sigurojë evidencën e nevojshme për faktin nëse 

informacioni krahasues i përfshirë në pasqyrat fi nanciare, 
është paraqitur, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje 
me kërkesat për informacion krahasues që janë dhënë në 
kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar, dhe 

(b) Për të raportuar në përputhje me përgjegjësitë që ka 
audituesi për të raportuar.

Objektivi (at) i SNA-ve
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Paragrafi  #

710.6

Teksti i marrë nga SNA-të

Për qëllime të SNA-ve, termat e mëposhtme kanë kuptimet e 
dhëna më poshtë: 

(a) Informacioni krahasues - shumat dhe informacionet 
shpjeguese të përfshira në pasqyrat fi nanciare në lidhje me 
një ose më shumë periudha të mëparshme në pajtim me 
kuadrin e zbatueshëm të raportimit fi nanciar. 

(b) Shifrat Korresponduese – Informacioni krahasues, ku 
shumat dhe informacionet e tjera shpjeguese të periudhës 
së mëparshme janë përfshirë si një pjesë përbërëse e 
pasqyrave fi nanciare të periudhës aktuale, dhe prashikohet 
të lexohen vetëm të lidhura me shumat dhe informacionet 
e tjera shpjeguese të dhëna të lidhura me periudhën aktuale 
(të referuara si “shifra të periudhës aktuale”). Niveli i 
detajeve që paraqiten në shumat korresponduese dhe në 
informacionet shpjeguese të dhëna, diktohet kryesisht nga 
përkatësia e tij për shifrat e periudhës aktuale. 

(c) Pasqyrat fi nanciare krahasuese - Informacioni krahasues, 
ku shumat dhe informacionet e tjera shpjeguese të dhëna 
për periudhën e mëparshme janë përfshirë për krahasimin 
me pasqyrat fi nanciare të periudhës aktuale, por, në qoftë 
se janë të audituara, ato janë përmendur në opinionin e 
audituesit. Niveli i informacionit të përfshirë në këto pasqyra 
fi nanciare krahasuese është i krahasueshëm me atë të 
pasqyrave fi nanciare të periudhës aktuale. 

Për qëllime të këtij SNA-je, referencat për “periudhën e 
mëparshme” duhet të lexohen si “periudhat e mëparshme” 
kur informacioni krahasues përfshin shumat dhe informacionet 
shpjeguese të dhëna për më shumë se një periudhë. 

Audituesi do të përcaktojë nëse pasqyrat fi nanciare përfshijnë 
informacionin krahasues që kërkohet sipas kuadrit të 
zbatueshëm të raportimit fi nanciar dhe nëse ky informacion 
është klasifi kuar në mënyrën e duhur. Për këtë qëllim, audituesi 
do të vlerësojë nëse: 

(a) Informacioni krahasues rakordon me shumat dhe 
informacionet e tjera shpjeguese të paraqitura në periudhën 
e mëparshme, ose, kur duhet, ai është riparaqitur; dhe 

(b) Politikat kontabël që refl ektohen në informacionin krahasues 
janë në koherencë me ato që janë zbatuar në periudhën 
aktuale ose, kur ka patur ndryshime në politikat kontabël, 
nëse këto ndryshime janë trajtuar nga pikëpamja kontabël 
në mënyrën e duhur dhe janë paraqitur e shpjeguar 
mjaftueshëm.

710.7
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Paragrafi  #

710.8

Teksti i marrë nga SNA-të

Në qoftë se gjatë kryerjes së auditimit të periudhës aktuale, 
audituesi vihet në dijeni të një anomalie materiale të mundshme 
në informacionin krahasues, ai duhet të kryejë ato procedura 
auditimi shtesë, të cilat janë të nevojshme për rrethanat për të 
marrë evidencën e nevojshme të auditimit për të përcaktuar 
nëse ekziston një anomali materiale. Në qoftë se audituesi i 
ka audituar pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme, ai 
duhet të zbatojë edhe kërkesat përkatëse të SNA 560. Nëse 
pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë ndryshuar, 
audituesi duhet të provojë që informacioni krahasues rakordon 
me pasqyrat fi nanciare të ndryshuara.

Siç kërkohet nga SNA 580, audituesi do të kërkojë deklarime 
me shkrim për të gjitha periudhat e referuara në opinionin e 
audituesit. Audituesi, duhet gjithashtu, të marrë një deklarim 
të veçantë me shkrim në lidhje me ndonjë riparaqitje të bërë 
për të korrigjuar një anomali materiale në pasqyrat fi nanciare 
në periudhën e mëparshme, e cila ka ndikim në informacionin 
krahasues. (Ref: Para. A1) 

Kur janë paraqitur shifrat korresponduese, opinioni i audituesit nuk 
do t’ju referohet shifrave korresponduese, përveçse në rrethanat e 
përshkruara në paragrafët 11, 12, dhe 14. (Ref: Para. A2) 

Nëse në raportin e audituesit mbi periudhën e mëparshme, 
të lëshuar më parë, është përfshirë një opinion me rezervë, 
një refuzim për të dhënë opinion, ose një opinion kundër dhe 
çështja që ka çuar në modifi kim është e pazgjidhur, audituesi 
duhet të modifi kojë opinionin e tij mbi pasqyrat fi nanciare të 
periudhës aktuale. Në paragrafi n e Bazës për Modifi kim, në 
raportin e audituesit, audituesi:

(a) Për të përshkruar çështjen që çon në modifi kim, do t’i 
referohet si shifrave të periudhës aktuale ashtu edhe shifrave 
korresponduese, kur efektet apo efektet e mundshme të 
çështjes, mbi shifrat e periudhës aktuale janë materiale, ose 

(b) Në raste të tjera, do të shpjegojë se opinioni i auditimit 
është modifi kuar për shkak të efekteve ose efekteve të 
mundshme të çështjes së pazgjidhur në krahasueshmërinë e 
shifrave të periudhës aktuale dhe shifrave korresponduese. 
(Ref: Para. A3-A5) 

Nëse audituesi merr evidencë auditimi që tregon se ekziston 
një gabim material në pasqyrat fi nanciare të periudhës së 
mëparshme për të cilën ka qënë lëshuar një opinion pa rezervë, 
dhe shifrat korresponduese nuk janë riparaqitur në mënyrën 
e duhur, ose nuk janë dhënë informacionet shpjeguese që 
kërkohen, audituesi do të shprehë një opinion me rezervë 

710.9

710.10

710.11

710.12
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Paragrafi  #

710.13

Teksti i marrë nga SNA-të

ose një opinion kundër në raportin e audituesit mbi pasqyrat 
fi nanciare të periudhës aktuale, të modifi kuar në lidhje me 
shifrat korresponduese të përfshira në to. (Ref: Para A6) 

Nëse pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë 
audituar nga një auditues paraardhës dhe audituesi nuk ndalohet 
nga ligji ose rregulli që t’i referohet raportit të audituesit të 
mëparshëm për shifrat korresponduese, dhe ai vendos të 
veprojë në këtë mënyrë, audituesi në në një paragraf për 
Çështje të Tjera në raportin e audituesit do të tregojë:
(a) Që pasqyrat fi nanciare të periudhës paraardhëse kanë qënë 

audituar nga audituesi i mëparshëm; 
(b) Llojin e opinionit të shprehur nga audituesi i mëparshëm 

dhe, në qoftë se opinioni ka qënë modifi kuar, arsyet e këtij 
modifi kimi; dhe

(c) Datën e këtij raporti. (Ref: Para A7) 

Nëse pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme nuk kanë 
qënë audituar, audituesi, në raportin e audituesit, në një paragraf 
për Çështje të Tjera, do të tregojë se shifrat korresponduese 
nuk janë audituar. Megjithatë, kjo deklaratë nuke e çliron 
audituesin nga kërkesa për të siguruar evidencën e nevojshme të 
auditimit për faktin që tepricat e  çeljes nuk përmbajnë anomali 
që ndikojnë materialisht pasqyrat fi nanciare të periudhës aktuale.

Kur janë paraqitur pasqyrat fi nanciare krahasuese, opinioni i 
audituesit do të referojë çdo periudhë për të cilën janë paraqitur 
këto pasqyra dhe për të cilat është dhënë një opinion auditimi. 
(Ref: Para. A8-A9) 

Kur në lidhje me auditimin e periudhës aktuale raportohet mbi 
pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme, në qoftë se 
opinioni i audituesit mbi këto pasqyra fi nanciare të periudhave të 
mëparshme ndryshon nga opinioni i i shprehur prej audituesit të 
mëparshëm, audituesi duhet të shpjegojë arsyet thelbësore për 
diferencat në opinion në një paragraf për Çështje të Tjera, në 
pajtim me SNA 706. (Ref: Para. A10) 

Nëse pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë 
audituar nga një auditues paraardhës, përveç shprehjes së 
një opinioni mbi pasqyrat fi nanciare të periudhës së aktuale, 
audituesi do të deklarojë në një paragraf për Çështje të Tjera:
(a) që pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme kanë qënë 

audituar nga një auditues i mëparshëm; 
(b) llojin e opinionit të shprehur nga ana e audituesit të 

mëparshëm dhe, nëse opinioni është i modifi kuar, arsyet për 
këtë modifi kim, dhe 

(c) datën e këtij raporti, 

710.14

710.15

710.16

710.17
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Paragrafi  #

710.18

Teksti i marrë nga SNA-të

përveç nëse raporti i audituesit paraardhës për pasqyrat 
fi nanciare të periudhës së mëparshme është rilëshuar bashkë me 
pasqyrat fi nanciare. 

Nëse audituesi arrin në përfundimin se ekziston një anomali 
materiale, e cila ka ndikim në pasqyrat fi nanciare të periudhës 
së mëparshme për të cilat audituesi paraardhës ka raportuar 
pa modifi kime, audituesi do të komunikojë për anomalinë me 
nivelin e duhur të drejtimit dhe, me përjashtim të rasteve kur 
të gjithë personat e ngarkuar me qeverisjen janë të përfshirë në 
drejtimin e entitetit, me personat e ngarkuar me qeverisjen, dhe 
të kërkojë që të informohet audituesi paraardhës. Në qoftë se 
pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë ndryshuar 
dhe audituesi paraardhës pranon të lëshojë një raport audituesi 
të ri mbi këto pasqyra fi nanciare të periudhës së mëparshme 
të ndryshuara, audituesi do të raportojë vetëm për periudhën 
aktuale. (Ref: Para. A11) 

Nëse pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme nuk janë 
audituar, audituesi duhet të deklarojë në një paragraf për çështje 
të tjera, që pasqyrat fi nanciare krahasuese nuk janë audituar. 
Megjithatë, kjo deklaratë nuk do ta çlirojë audituesin nga kërkesa 
për të siguruar evidencën e nevojshme të auditimit që tregon se 
tepricat e çeljes nuk përmbajnë anomali që ndikojnë materialisht 
në pasqyrat fi nanciare të periudhës aktuale.

710.19

Qasja/Metoda      Komentet
Shumat dhe shpjegimet e tjera për periudhën paraardhëse janë 
përfshirë si pjesë integrale e pasqyrave fi nanciare të periudhës 
aktuale dhe kanë për qëllim që të lexohen vetëm në lidhje me 
shumat dhe shpjegimet e tjera që kanë të bëjnë me periudhën 
aktuale. 

Opinioni i audituesit do t’i referohet vetëm periudhës aktuale.

Shifrat 
Korresponduese

25.1 Vështrim i përgjithshëm 

Natyra e informacionit krahasues të paraqitur në pasqyrat fi nanciare të një entiteti do 
të varet nga kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të raportimit fi nanciar. Përgjegjësitë e 
raportimit të audituesit do të bazohen në qasjen e miratuar për informacionin krahasues 
të paraqitur sikurse kërkohet nga ligji, rregulli, dhe nga kushtet e angazhimit. 

Ka dy qasje të gjera që përdoren në lidhje me informacionin krahasues. Këto janë 
ilustruar më poshtë. 

Tabela 25.1-1
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Qasja/Metoda       Komentet

Detyra      Procedurat

Shumat dhe shpjegimet e tjera për periudhën paraardhëse janë 
përfshirë për të bërë krahasimin me pasqyrat fi nanciare të 
periudhës aktuale, por nëse janë audituar janë referuar veças 
në opinionin e audituesit. Niveli i informacionit të përfshirë në 
pasqyrat fi nanciare krahasuese është i krahasueshëm me atë të 
pasqyrave fi nanciare të periudhës aktuale. 

Opinioni i audituesit do t’ì referohet çdo periudhe për të cilën 
janë paraqitur pasqyrat fi nanciare

Sigurohet evidenca e nevojshme (e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme) e auditimit që dëshmon se informacioni 
krahasues plotëson kërkesat e kuadrit të zbatueshëm të 
raportimit fi nanciar dhe nëse ky informacion është i klasifi kuar 
në mënyrë të përshtatshme. 
Kjo përfshin vlerësimin e faktit nëse: 
• Politikat kontabël të pasqyruara në informacionin krahasues 

janë në përputhje me ato që zbatohen në periudhën aktuale 
ose, kur në politikat kontabël ka pasur ndryshime, nëse këto 
ndryshime janë kontabilizuar si duhet dhe janë paraqitur në 
mënyrë të mjaftueshme; dhe 

• Informacionet krahasuese janë në pajtim me shumat 
dhe informacionet e tjera të paraqitura në periudhën 
e mëparshme ose, kur është e përshtatshme, ato janë 
riparaqitur. 

Kur është e mundur, gjatë kryerjes së auditimit për periudhën 
aktuale audituesi duhet të identifi kojë anomalitë materiale që 
mund të jenë në informacionin krahasues. Për këtë audituesi do 
të: 
• Kryejë procedura auditimi shtesë, të atilla që janë të 

nevojshme për rrethanat, për të përcaktuar nëse ekziston 
një anomali materiale; dhe 

• Kur pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë 
ndryshuar, të përcaktojë nëse informacioni krahasues 
pajtohet me pasqyrat fi nanciare të ndryshuara. 

Nëse audituesi ka audituar pasqyrat fi nanciare të periudhës së 
mëparshme ai duhet gjithashtu, të adresojë kërkesat përkatëse 
të SNA 560 mbi ngjarjet e mëvonshme. Këto janë trajtuar në 
Vëllimin 1, Kapitulli 13. 

Pasqyrat 
Financiare 
Krahasuese

Grumbullohet 
Evidenca e 
Nevojshme e 
Auditimit 

25.2 Procedurat e Auditimit 

Tabela 25.2-1

Identifi kimi 
i ndonjë 
Anomalie  të 
Mundshme
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      Procedurat

Detyra      Procedurat

Opinioni i audituesit nuk i referohet shifrave krahasuese, 
përveç kur raporti i audituesit për periudhën e mëparshme ka 
përfshirë një modifi kim të pazgjidhur. Audituesi do të modifi kojë 
opinionin e periudhës aktuale: 

• Duke ju referuar të dyjave, si shifrave të periudhës aktuale 
ashtu edhe shifrave krahasuese, kur efektet ose efektet e 
mundshme të çështjes në shifrat e periudhës aktuale janë 
materiale; ose 

• Duke shpjeguar se opinioni aktual i auditimit është 
ndryshuar për shkak të efekteve ose efekteve të mundshme 
të çështjes së pazgjidhur në krahasimin e shifrave të 
periudhës aktuale dhe shifrave korresponduese (krahasuese)

Merrni deklarimet me shkrim për të gjitha periudhat e referuara 
në opinionin e audituesit. Këto do të përfshijnë deklarime të 
veçanta me shkrim për çdo riparaqitje të bërë për të korrigjuar 
ndonjë anomali materiale në pasqyrat fi nanciare të periudhës së 
mëparshme. 

Në opinionin e 
audituesit nuk ka 
asnjë referencë 
për të dhënat 
krahasuese 

Siguroni 
deklarimet me 
shkrim

25.3 Shifrat korresponduese 
Përgjegjësitë e raportimit janë si më poshtë. 

Tabela 25.3-1

Një opinion me rezervë duhet të jepet në lidhje me pasqyrat 
fi nanciare të periudhës aktuale, kur ekziston një anomali 
materiale në pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme për 
të cilën: 

• Ka qenë lëshuar më parë një opinion i pamodifi kuar; dhe 

• Shifrat korresponduese nuk janë riparaqitur si duhet ose 
nuk janë dhënë shpjegimet e duhura. 

A kërkohet 
ndonjë 
riparaqitje?

Nëse audituesi nuk ndalohet nga ligji / rregullat për t’ju referuar 
raportit të audituesit të mëparshëm dhe vendos të bëjë një 
referim të tillë, ai në një paragraf për çështje të tjera do të 
deklarojë: 

• Pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë 
audituar nga audituesi paraardhës;

• Llojin e opinionit të shprehur nga audituesi paraardhës dhe, 
në qoftë se opinioni ka qënë i modifi kuar, jepen arsyet e 
modifi kimit; dhe

• Datën e këtij raporti. 

Shifrat e 
periudhës së 
mëparshme janë 
audituar nga një 
fi rmë tjetër 
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      Procedurat
Në një paragraf për çështje të tjera, në raportin e auditimit, 
deklarohet se shifrat korresponduese janë të paaudituara. 

Megjithatë, kjo nuk e çliron audituesin nga kërkesa për të marrë 
evidencën e nevojshme të auditimit që tepricat e çeljes nuk 
përmbajnë anomali materiale që ndikojnë në pasqyrat fi nanciare 
të periudhës aktuale. Nëse është identifi kuar një anomali 
materiale, shifrat korresponduese do të duhet të riparaqiten dhe 
për to duhet të jepen shpjegimet e duhura. 

Nëse kjo riparaqitje apo ky shpjegim nuk është e mundur të 
bëhet, opinioni i audituesit duhet të modifi kohet në lidhje me 
çdo shifër korresponduese të përfshirë. 

Shifrat e 
periudhës së 
mëparshme nuk 
janë audituar 

25.4 Pasqyrat fi nanciare krahasuese 

Përgjegjësitë e raportimit janë si më poshtë. 

Tabela 25,4-1

      Procedurat
Opinioni i audituesit duhet t’i referohet çdo periudhe për të 
cilën janë paraqitur pasqyrat fi nanciare dhe për të cilat është 
shprehur një opinion i auditimit. 

Referojuni çdo 
periudhe të 
paraqitur 

Nëse opinioni i audituesit për pasqyrat fi nanciare të periudhave 
të mëparshme ndryshon nga opinioni i shprehur më parë, në 
një paragraf për çështje të tjera, duhet të bëhen të ditura arsyet 
thelbësore për opinionin e ndryshëm. 

Çdo Ndryshim 
që kërkohet 
në Opinionin e 
mëparshëm është 
dhënë 

Përveç shprehjes së opinionit për pasqyrat fi nanciare të 
periudhës aktuale, në një paragraf për çështje të tjera (përveç 
nëse raporti i audituesit të mëparshëm është rilëshuar së bashku 
me pasqyrat fi nanciare) deklarohet:

• Pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë 
audituar nga një auditues paraardhës; 

• Lloji i opinionit i shprehur nga audituesi paraardhës dhe, 
në qoftë se opinioni ka qënë i modifi kuar, jepen arsyet e 
modifi kimit; dhe 

• Data e këtij raporti. 

Nëse ekziston një anomali materiale dhe ajo ka ndikim në 
pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme, për të cilat 
audituesi paraardhës kishte raportuar më parë pa modifi kim: 

• Komunikohet anomalia me nivelin e duhur të drejtimit dhe 
me personat e ngarkuar me qeverisjen; dhe 

Shifrat e 
periudhës së 
mëparshme janë 
audituar nga një 
fi rmë tjetër
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      Procedurat

Në një paragraf për çështje të tjera në raportin e audituesit 
deklarohet se shifrat korresponduese nuk janë audituar. 

Megjithatë, kjo nuk e çliron audituesin nga kërkesat për të marrë 
evidencën e nevojshme të auditimit që tregon se tepricat e 
çeljes nuk përmbajnë anomali materiale që ndikojnë në pasqyrat 
fi nanciare të periudhës aktuale. Nëse identifi kohet një anomali 
materiale atëherë shifrat korresponduese do të kërkohet të 
riparaqiten dhe të shpjegohen në shënimet. 

Nëse një riparaqitje apo një shpjegim i tillë nuk është i mundur, 
opinioni i auditimit do të modifi kohet në lidhje me ndonjë nga 
shifrat korresponduese të përfshira.

Shifrat e 
periudhës së 
mëparshme nuk 
janë audituar

• Kërkohet që të informohet audituesi paraardhës. 

Nëse pasqyrat fi nanciare të periudhës së mëparshme janë 
ndryshuar dhe audituesi paraardhës pranon të lëshojë një raport 
auditimi të ri mbi pasqyrat fi nanciare të ndryshuara të periudhës 
së mëparshme, audituesi do të raportojë vetëm për periudhën 
aktuale. 


