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Abstrakt 

Auditimi i pasqyrave financiare është një temë shumë me rëndësi për të gjitha etnitetet 

qofshin ato publike apo private. Pasqyrat kryesore financiare janë mjetet të cilat 

kontabiliteti i shfrytëzon me qëllim të grumbullimit, përpunimit dhe prezantimit të 

informatave ekonomike.Rëndësia e auditimit pasqyrave financiare vetëm vie e shtohet 

edhe më tepër kohëve të fundit. 

Nëpërmjet këtij punimi tentohet që të ofrohen informata për lexuesit, veçanërisht për 

pronarët e bizneseve, që në të ardhmen t’i kushtojnë rëndësi më të madhe dhe auditimin 

të mos e shohin vetëm si një obligim ligjor por edhe një domosdoshmëri për të arritur 

sukses.  

Tema e marrë në studim është një çështje shumë e rëdësishme për të kuptuar “Rolin dhe 

rëndësin e auditimit të pasqyrave financiare” në mbarvajtjen e sistemit në të cilin po 

jetojmë (apo në çfarë do sistemi tjetër). Auditori duhet të sigurohet nese të gjitha 

veprimet që janë kryer gjatë periudhës që auditohen janë evidentuar në pasqyrat 

financiare. 

 Fjalët kryesore (kyçe): Auditim,Pasqyra financiare, kontroll profesional,Informacione 

shtesë, obligim ligjor etj. 

Abstract 

Audit of financial statements is a very important topic for all ethnicities, whether public 

or private. The main financial statements are the means used by the accounting to 

collect, process and present economic information. The financial audit's significance has 

only recently been added to the financial statements. 

Through this paper, it is intended to provide information to readers, especially for 

business owners, to pay greater attention in the future and not to see the audit as a legal 

obligation but also a necessity to achieve success. 

The topic taken in the study is a very important issue to understand the "Role and 

Importance of Audit of Financial Statements" in keeping the system in which we are 

living (or whatever the other system). The auditor should ensure that all actions that 

have been performed during the audited period are evidenced in the financial 

statements. 

 Key words: Audit, Financial Statements, Professional Control, Additional Information, 

Legal Obligation, etc. 
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Hyrje 

 

Deri më sot jemi dëshmitarë të studimeve të shumta që bënë analist, dijetarë, për të 

gjitha problemet me të cilat takohemi çdo ditë edhe njerëz të thjeshtë për çështjet që i’u 

interesojnë, me këtë desha të them se edhe se kam  bërë  këtë zgjedhje deri diku, ky  

punim  i  kushtohet  rolit dhe rëndësisë se auditimit të pasqyrave finaciare , cili cilësohet 

si boshti themelorë që në mënyrë direkte apo indirekte ndikon në funksionimin dhe 

zhvillimin ekonomik të bizneseve në përgjithësi  të  Republikës   së  Kosovës. Kjo  temë  

më  ka interesuar dhe kam pasur  dëshirë  të  bëj  një punim  mbi auditimin në 

përgjithësi dhe rolin e auditimit të pasqyrave financiare në veqanti dhe shpresoj të  

shtjelloj dhe të  pasqyroj  në  mënyrë sa më të mirë dhe më të  kuptueshme për të gjithë 

ata që do të  kenë  mundësi të lexojnë këtë punim diplome. 

Auditimi përqendrohet më së shumti në aftësi analitike dhe llogjike të domosdoshme 

per te vleresuar rëndësinë dhe besueshmërine e rolit dhe rëndësisë së Pasqyrave 

financiare e sistemeve dhe proceseve përgjegjesë për regjistrimin dhe përmbledhjen e 

informacionit financiar por dhe informacionit në përgjithesi.  

Koncepti informacioni të auditimit të pasqyrave financiare është i besueshëm është 

shumë i rëndësishëm për aksionarët, menaxherët, investitorët, kreditorët , qeverinë e 

kështu me radhë dhe i ndihmon ata ne marrjen e vendimeve. Auditimi ndihmon dhe 

siguron që informacioni të jetë i besueshëm, i verifikueshëm, i rëndësishem dhe i 

raportuar në kohë. 

Auditimi i pasqyrave financiare nënkupton ekzaminimin e pasqyrave financiare të një 

njësie ekonomike dhe shpalosjet shoqëruese nga një auditor i pavarur. Si rezultat kemi 

një raport nga auditori, i cili dëshmon prezantimin e drejtë të pasqyrave financiare dhe 

informacioneve që janë të lidhura me to. Njësitë ekonomike, përmes pasqyrave 

financiare, japin informacionin lidhur me pozicionin e tyre financiar dhe performancën 

e tyre financiare.  

Andaj, qëllimi kryesor i auditimit të pasqyrave financiare është të ofrojë dhe të shtojë 

kredibilitet në pozitën e raportuar financiare dhe në performancën e një njësie 

ekonomike. Ky është shkaku se pse, ligjërisht dhe sipas standardeve ndërkombëtare të 

raportimit, njësive ekonomike u kërkohet që t'i publikojnë raportet vjetore financiare të 

audituara. Prandaj, edhe përkufizohet si qëllim kryesor i auditimit financiar, dhënia e 

opinionit nëse pasqyrat financiare janë deklaruar në përputhje me kriteret e specifikuara.  
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KAPITULLI I 

 

 

QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

 

1.1 Qëllimi i punimit 

 

Çdo punë që fillohet domosdoshmërisht duhet të ketë një qëllim në mënyrë që të 

përcaktohen hapat dhe metoda e realizimit të qëllimit. Përveç kësaj qoftë edhe një 

punim diplome nuk mund të realizohet suksesshëm pa pasur një qëllim. 

Në këtë rast qëllimi i këtij punimi të diplomës është që pikërisht përmes këtij punimi t’u 

ofrojë lexuesëve të tjerë mundësi që të kuptojnë qartë dhe drejtë rolin që ka auditimi i 

pasqyrave finaciare , veçanërisht kohëve të fundit. 

 

1.2 Objektivat e punimit 

 

Çdo veprim që ndërmarrim , pa marrë parasysh a është fjala për jetën personale apo 

profesionale, ka një qëllim që pretendojmë të arrijmë në të ardhmen. Por sado që i 

vendosim vetës një qëllim në qoftë se nuk i ndërmarrim masat e duhura respektivisht 

nuk i përcaktojmë vetës objektiva përmes të cilave do të arrijmë tek qëllimi, atëherë 

është e kotë. 

Normalisht pas përcaktimit të qëllimit për punimin e diplomës është e rëndësishme edhe 

mënyra se si do të arrijmë ta realizojmë qëllimin. 

Objektiva e parë është hulumtimi i literaturës që ka të bëjë me auditimin dhe me theks të 

veçantë për auditimin e pasqyrave financiare. 

Objektiva e dytë është përzgjedhja e literaturës që është më konkrete dhe më e qartë për 

t’u kuptuar. 

Objektiva e radhës është që shkrimi të jetë në nivel akademik dhe pa gabime gjuhësore. 
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1.3 Arsyet pse është zgjedhur kjo temë 

 

Arsyeja  (shtysa) për nxitjen e këtij studimi, trajtimi i pamjaftueshëm ose jo i plotë i 

problemit nga autorët të ndryshëm  etj. Duke përfunduar këtë punim shkencor, 

inkurajojmë studiuesit e ardhshëm të hulumtojnë, dhe të analizojnë më shumë për  rolin 

e auditimit të pasqyrave financiare. 

Për këtë ndoqëm hapat e mëposhtëm: 

Faza e parë: zgjedhja e literaturës 

Qëllimi ynë i përzgjedhjes të literaturës bashkëkohore ishte përcaktimi mirë i fushës së 

studimit, gjenerimi i pyetjeve kërkimore, evidentimi asaj çka është arritur dhe çfarë 

mbetet për t’u arritur nëpërmjet thellimit të njohjes. 

Zgjedhja e literaturës është shtrirë mbi një numër relativisht të konsiderueshëm autorësh 

të huaj si dhe informacioneve vendase, duke marrë në konsideratë natyrën komplekse të 

problematikës së auditimit të pasqyrave financiare.  

Nga këto punime u përftuan mjaft nga burimet e informacionit të përdorur. Në aspektin 

e brendshëm u përdorën mjaft burime informacioni dhe të dhëna primare dhe sekondare. 

Faza e dytë: mbledhja e të dhënave 

Mbledhja e të dhënave përfshin grumbullimin e të dhënave nga Bibliografia e 

shfrytëzuar në këtë punim – është një regjistër i librave të referuar, ku shkruhet në fund 

të studimit a raportit të përfunduar.  

Bibliografia nuk shërben vetëm si tregues i hulumtimit në fjalë, por është shumë e 

rëndësishme edhe për lexuesin, sepse i jep të dhënat e nevojshme botuese, për të 

mundur studiuesit të tjerë ta gjejnë  më lehtë burimin. 

Faza e tretë: analiza e të dhënave 

Në realizimin me sukses të objektivave të caktuara në këtë studim jemi mbështetur në 

metodën e analizës dhe sintezës, shënimet shpjeguese etj. 
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1.4 Përcaktimi i problemit të studimit 

 

Fitimi i njohurive themelore lidhur me metodologjinë e kërkimeve shkencore dhe 

zotësia për zhvillimin e pavarur të punës shkencore-kërkimore, ku  pjesa kryesore e 

punimit ka të bëjë me rolin dhe rëndësinë e auditimit të pasqyrave financiare. 

 

1.5 Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit  

 

Tema e hulumtimit është kryesisht teorike dhe nuk kërkon metodologji empirike, ky 

kapitull i përfshin zakonisht këto elemente: 

• Grumbullimin dhe përzgjedhjen e materialit (literaturës, dokumenteve); 

• Përshkrimin e materialit të grumbulluar (theksi në idetë, format, historiatin, etj.); 

• Metodat që do të zbatohen (historike, krahasuese);  

• Metoda e cila është aplikuar në studimin e kësaj teme është :metoda hulumtuese.  

 

1.6 Rezultatet e pritshme 

Nga ky studim shkencor pritet një mori dijesh e njohurish për audititimin në përgjithsi. 

Ky punim i diplomës është veprimtaria që zhvillohet në një fushë apo në një degë të 

caktuar të dijes, e vështruar si një lloj i veçantë pune.Ky studim pritet të sjell risitë, për 

problemet teorike dhe praktike me të cilët do të ballafaqohemi gjatë studimit, 

rrugëzgjidhjet dhe konkluzionet të cilët do ti formulojmë saktë për shfrytëzuesit apo të 

interesuarit e studimit të kësaj fushe. Prandaj nga studimi shkencor i këtij punimi, 

fitojmë dituri, në kuptimin e saj më të gjerë, njohuri bazë për rolin dhe rëndësin e 

auditimit të pasqyrave financiare të bizneseve nga sektori publik dhe privat.. 

  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Dija
http://sq.wikipedia.org/wiki/Puna
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KAPITULLI II 

 

 

2 ROLI DHE RËNDËSIA E AUDITIMIT TË PASQYRAVE 

FINANCIARE 

Edhe nëse përkujdeseni ju vetë për kontabilitetin e firmës suaj apo i besoni shumë 

kontabilistitit tuaj ka një numër arsyjesh pse duhet duhet bërë auditimin e brendshëm të 

pasqyrave financiare apo të keni një ekspert të jashtëm respektivisht një auditor që të 

rishikojë të dhënat e juaja finaciare. Kryerja e auditimit në sektorë të caktuar apo 

auditimi i tërë kompanisë mundëson vërtetimin e saktësisë së të dhënave , zbulimin e 

mashtrimeve të mundshëme si dhe mundësinë e përmirsimit të ndonjë nga proceset apo 

procedurat që aplikohen në firmë.  

Përveq kësaj rëndësia e auditimit të pasqyrave financiare qëndron edhe në faktin se kur 

është e nevojshme për investime shtesë në kompani repektivisht për burime shtesë siq 

janë kreditë , gjithsecila bankë kërkon raportin e auditmit të kompanisë për të vlerësuar 

nëse duhet ose jo të japë kredinë. Raporti i auditimit është një qështje në interes edhe 

për organet qeveritare administrative të cilat në bazë të një raporti të tillë përcaktojnë 

vlerën e tatimit që duhet paguar gjithsecila kompani që ushtron veprimtari të caktuar 

ekonomike. 

 

2.1 Përkufizimi,qëllimi dhe objektivat e auditimit pasqyrave 

Financiare 

 

Auditimi është proces i sistematizuar i mledhjes dhe krijimit të argumenteve mbi 

veprimtarin ekonomike dhe rezultatet me qëllim që të konstatohet baraspesh në mesë të 

raporteve financiare dhe kriteriumeve të parashtruara  dhe kjo te ju dergohet palëve të 

interesuara. 

Problemet financiare, ç’rregullimi i bilancit,skandalet financiare, menaxhimi jo i mirë i 

sektorit publik e privat,shpërdorimet po ashtu edhe nevoja për invesitor,kreditor dhe 

anomalit tjera procedurale fraudimet (fshehjet) kanë bërë që nevoja për auditim të jetë e 

nevojshe madje edhe obligative. 
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Fjala auditing rrjedh nga latinishtja audire (të dëgjosh);kuptimi i saj lidhet, kryesisht me 

epoka shumë të largëta, lidhur me dëgjimin dhe gjykimin. 

Fjala auditing në gjuhën angleze përkthehet me fjalë të ndryshme , kuptimi burimor i 

fjalës auditor në gjuhën angleze ështe “ai që dëgjon” dhe prej këtej rrjedh termi audit i 

cili edhe pse është krijuar në kohë më të largëta , ka mbetur edhe në ditët e sotme.
1
 

Auditimi është ekzaminimi apo inspektimi i librave të kontabilitetit nga ana e auditorit 

që shoqërohet me kontroll fizik të inventarit për tu siguruar që të gjitha departamentet 

janë duke ndjekur sistemin e dokumentimit dhe regjistrimit të transaksioneve. Auditimi 

realizohet për të vërtetuar saktësinë e pasqyrave financiare të ofruara nga ana e 

organizatës. 

Auditimet që bëhen nga ana e kompanive private mund të jenë shumë të dobishme për 

të hequr qdo paragjykim kur është fjala për gjendjen finaciare të një kompanie. 

Në bazë të asaj se kush e bën auditimin , janë dy nën displina të auditimit:  

Auditimi eksternal (i jashtëm) – është ai lloj auditimi që kryhet në një ndermarrje nga 

persona të pavarur apo institucione që janë nga jashtë  kompanina të cilës i bëhet 

auditimi. 

Auditimi internal (i brendshëm) – është analiza dhe kontrolli i të dhënave kontabël që 

bëhet nga individë ose grupe indivdësh që operojn në kuadër të kompanisë së cilës i 

bëhet auditimi. 

Qëllimi i auditimit të raporteve finaciare është që t’i mundësojë auditorit që ta shpreh 

mendimin për atë se a janë raportet financiare në të gjitha aspektet në suazat e 

përcaktuara të raporteve financiare. 

Objektivi i auditimit të raporteve financiare është që të japë një paraqitje të vërtetë e të 

drejtë të pozicionit finaciar, të performancës finaciare dhe fluksit të parasë së njësisë 

ekonomike raportuese. Kjo arrihet vetëm atëherë nëse : 

a) Ato janë të sakta e të plota në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike. 

b) Përgaditja e tyre bazohet në vlerësime të arsyeshme e të bazuara 

c) Shënimet në pasyqrat financiare janë të përgaditura me detaje të mjaftueshme 

për të dhënë një pamje të përgjithshme të pozicionit financiar , performancës 

financiare dhe fluksit të parasë të një njësie ekonomike raportuese , në mënyrë të 

tillë që lexuesit kompetent të mund të nxjerrin konkluzione të arsyeshme. 

                                                 
1
 Statovci.B, Jakupi.Sh – Auditimi i avancuar, Prishtinë, 2016 
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2.2 Përgatitja e pasqyrave financiare për auditim  

 

Rëndësi të qartë për një auditim të mirëfillt dhe në bazë të ligjit në mënyrë suplementare 

hulumtohet afarizimi i ndërrmarrjes para se të gjithave i raporteve financiare. 

Me auditimin e një ndërrmarje private apo publike synohet zhvillimi dhe përmisimi i 

efikasitetit të njësive të ndryshme afariste të ndërrmarrjes, gjerësisht ndriçohet më mirë 

strategjia dhe zgjerimi i njësive ekonomike.Krahas kësaj minimizojn rrezikun për 

humbje, anomali dhe shkelje të ndryshme administrative madje marrim rekomandime 

për korigjim. 

Qëllimet kryesore të auditimit pasqyrave financiare është : 

• Të parandaloj gabimet e qëllimshme ose pa dashje 

• Të kërkoj,zbuloj dhe korigjoj gabimet ose anomalit në raportet financiare 

• Të analizoj sakt pasqyrat financiare 

Objektivi i një auditimi të pasqyrave financiare është ti mundësoj auditorit shprehjen e 

një opinioni mbi faktet nese pasqyrat financiare janë përgaditur në të gjitha aspektet 

materiale,në përputhje me kornizat e raportimit financiar në fuqi. 

“Vërtetimet e ndryshme të kontrollit përbëjn vulosjen e ligjëshmërise së ç’do 

administrimi të drejtë ose jo dhe njëkohësisht përbëjn çelsin e sigurisë që do të 

parandaloj ose do të korigjoj gabimet, shkeljet dhe çdo lloj mangësie
2
 

Pasqyrat financiare tregojnë performancën ekonomike (të ardhurat, shpenzimet dhe 

fitimin/humbjen) të një njësie ekonomike rapotuese gjatë një periudhe të caktuar. 

Pasqyrat financiare përbëhen nga katër pasqyrat kryesore: 

• Bilanci i gjendjes 

• Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 

• Pasqyra e rrjedhës së parasë ( cash floë) 

• Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet (kapital) dhe 

• Shpalosjet 

Pasqyrat financiare duhet të tregojnë qartë periudhën kontabël. 

Pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë ( të vërtet) të pozicionit financiar, pasqyrës 

së të ardhurave dhe të rrjedhës së parasë së njësisë ekonomike nëse pasqyrat financiare 

                                                 
2
 Dh.Nikolla, V.Karapici, E.Peta “AUDITIM” 2003, fq. 24 
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janë të sakta dhe të plota në pasqyrimin e përmbajtës ekonomike, kur vlerësohen drejtë 

dhe kur kemi të dhëna të majftueshme në suaza të përgjithshme financiare. 

Auditorët formulojnë  një strategji të planifikuar të pasqyrave financiare për arsye se jep 

një drejtim auditimi duke u bazuar në një vlerësim të rrëziqeve që kanë e të bëjnë me 

entitetin. 

Në planifikimin e auditimit aplikohen veprimet analitike të auditimit. 

Aplikimi i veprimeve analitike në fazën e planifikimit e ka rëndësin më të madhe në atë 

se rezultatet e tyre janë një shenjë alarmimi para se të përcakohet fushat e mundëshme 

të rrëzikut dhe problemet potenciale të cilat mund të kenë ndikim në saktësinë, realitetin 

dhe objektivin e pasqyrave financiare.
3
 

 

2.3 Parimet dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 
pasqyrave Financiare të aplikueshme në  Kosovë 

 

Standardet e Auditimit shënojnë rregullat themelore të cilat aplikohen me rastin e 

auditimit të Pasqyrave Financiare. 

Standardet Ndërkombëtare të auditimit përmbajnë udhëzime praktike për zhvillimin e 

veprimeve të auditorit, siguron profesionalizëm dhe pavarësi auditusit deri në dhënien e 

mendimit.  

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit më të njohura janë ato amerikane të njohura 

S.P.P.A, të cilat prezentojnë grup rregullash që sigurojnë profesionalizëm, pavaresinë 

dhe kujdes të nevojshëm profesional. 

Standardet ndërkombëtare të Auditimit përcaktohen prej Bordit për Standarde 

Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë. 

SNA –të që kanë lidhshmëri të drejtëpërdrejtë me auditimin e pasqyrave finaciare janë: 

• Standardi Ndërkombëtar i Auditimit 700- formimi i opinionit dhe raportimi për 

pasqyrat financiare. Ky standard përmban kërkesat që auditori duhet t’ i 

repesktojë në lidhje me formën dhe përmbajtjen e një raporti standard të 

auditimit. 

• Standardi Ndërkombëtar i  Auditimit 705- modifikimi i opinionit në raportin e 

auditorit.  

                                                 
3
 Shefket JAKUPI, Fadil KRASNIQI “AUDITIM” Prishtinë 2012, fq. 112 
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Ky standard përmban kërkesat që auditorët duhet t’i respektojnë në lidhje më formën 

dhe përmbajtjen e një raporti të auditimit me opinion të modifikuar.
4
 

Si rrjedhojë e kësaj standardet shërbejnë për të provuar saktësinë e regjistimeve të 

pasqyrave financiare. 

Standardet janë krijuar për të matur  kualitetin e performancës së individëve dhe 

organizatave. Këto standarde shënojnë rregullat themelore të cilat aplikohen me rastin e 

auditimit të pasqyrave finaciare.  

Standardet nuk kanë fuqinë e ligjit,por rregullisht aplikohën dhe mundësojnë zhvillimin 

e profesionit të auditimit  

Në standardet e auditimit janë të përmbajtura të gjitha përvojat ekzistuese të cilat kanë 

të bëjnë me fushëveprimin e auditimit. 

Procedurat e auditimit me respektimin e standardeve mundëson mbledhjen e të dhënave 

të mjfatueshme, mbështetet në gjykimin profesional i cili zbatohet sipas rrethanave. 

Të gjithë audituesit janë përgjegjës për përputhjen e të gjitha veprimeve të tyre që lidhen 

me standardet që përfshinë objektivitetin individual, aftësinë dhe kujdesin e duhur 

profesional.
5
 

Auditimet kanë në dispozicion këto standarde: 

• Qëllimin dhe parimet e përgjithshme të Pasqyrave Financiare 

• Kushtet e marrjës së detyrimeve 

• Kontrolli i kualitetit së auditorit  

• Dokumentacioni i audituesit  

• Përgjegjësia e autorit në auditimin e Pasqyrave Financiare 

• Shqyrtimin e ligjeve dhe rregullave  

• Komunikimi mbi çështjet e auditimit  

Zhvillimi teorik edhe praktik i auditimit ka ndikuar në mënyrë të pashmangshme në 

ndryshimin e parimeve të auditimit. Zhvillimi i parimeve të auditimit ka krijuar dhe do 

të krijojë kushte për zhvillimin e standardeve të auditimit. Duke u mbeshtetur në në 

parimet bazë të auditimit , si rregulla themelore të sjelljes nga të cilat fillon koncepti i 

supozimeve bazë për formimin e standardeve të auditimit. 

                                                 
4
 Statovci.B, Jakupi.Sh - Auditimi i avancuar , Prishtinë, 2016 

5
 Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale -SNPP 
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Duke u mbështetur në hulumtimet themelore te esencës së auditimit rolit të tij dhe 

rëndësisë së ekonomisë së tregut bashkohor mund të përfundojmë se parimet kryesore të 

auditimit janë: 

• Parimi i Ligjshmërisë 

• Parimi i Etikës Profesionale 

• Parimi i Pavarësisë 

• Parimi i Kompetencës Profesionale 

• Parimi i Përgjegjësisë 

• Parimi i Dokumentaritetit, dhe  

• Parimi i Raportit Korrekt.
6
 

Pra në përputhje me legjislacionin në fuqi por edhe në bazë të Standardeve të Auditimit 

të njohura ndërkombëtarisht, auditori ka liri të plotë veprimi në kryerjen e funksionit 

dhe në bazë të kompetencave që i merr.  

Duke u mbështetur në parimet bazë të auditimit të cilat janë rregulla themelore të 

sjelljës fillon edhe formimi i Standardeve të Auditimit. 

Parimi i Ligjshmërisë- hulumton gjendjen reale me atë ekzistuese ligjore, pra e gjithë 

kontrolla bëhet nëse janë rrespektuar legjislacionet në fuqi. 

Parimi i Etikës Profesionale- përmbanë parimet detyruese të sjellës së të gjithë 

auditorëve.  

Pra, secili auditor duhet të punojë me përgjegjësi në kuadër të interesit publik, 

ndershmërisë, të jetë objektiv i pavarur dhe të punojë në bazë të kompetencave të 

ushtron auditori. 

Parimi i Pavarësisë- kërkon qe auditori të punojë plotësisht i pavarur, të gëzojë 

pavarësinë e punës së tij në të gjitha fazat deri te mendimi (opinioni) final. 

Parimi i Kompetencës Profesionale- auditori duhet të ketë kualifikimet e kërkuara me 

moral të lartë i paanshëm i ndershëm dhe me integritet për kryerjën e funksioneve. 

Duhet të posedojë diplomë universitare dhe patjetër të ketë katër vite përvojë 

menaxheriale dhe në  përgjethësi tetë vite përvoje pune. 

Parimi i Përgjegjësisë- Ky parim e bënë përgjegjës auditorin për cdo lëshim që e bënë 

gjatë punës së tij. Parimi i përgjegjësisë ndahen në auditim të mbrendshëm dhe të 

jashtëm. 

                                                 
6
 Shefket JAKUPI, Fadil KRASNIQI “AUDITIM” Prishtinë 2012, fq.122 
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Parimi i Dokumentaritetit- ky parim ka të bëjë me çdo punë e cila dokumentohet në 

letër dhe mbetet si dëshmi për punën e bërë. 

Parimi i Raportit Korrekt-ky parim krijohet në bazë të të gjitha parimeve tjera duke 

analizuar dhe vjen ne rezultatin e mundshëm për punën e bërë. 

Standardet janë kërkesa të detyrueshme të bazuara në parimet, janë krijuar për të matur 

kualitetin e performancës së individëve dhe organizatës. 

Standardet tregojnë si kriter i auditimit duhet të zhvillohet përsecilën linjë të 

egzaminimit në auditimin e performancës. 

Kriteret duhet të jenë: 

• Të përshtatshme  

• Të lexueshme  

• Neutrale 

• Të kuptueshme  

• Të plota.
7
 

Standardet në përgjethësi të pranuara të auditimit janë: 

Standardet e përgjithshme - profesionalizmi i audituesit, pavarësia e auditorit dhe 

kujdesi i duhur profesional. 

Standardet e kryerjëes së auditimit- planifikimi i auditimit, kontrolli intern dhe 

grumbullimi i të dhënave. 

Standardet e auditimit- harmonizimi në PPPK, aplikimi me konsekuencë PPPK, 

informacioni përkatës dhe dhënia e mendimit. 

2.4 Kriteret për vlerësimin e Pasqyrave Financiare 

Auditimi bëhet me të vetmin qëllim se a janë ndërtuar në mënyrë reale, të sinqertë dhe 

objektive pasqyrat financiare.Objekt i kontrollës dhe analizës së auditorit janë pasqyrat 

financiare. 

Kriteret në bazë të cilave gjykohet realiteti dhe objekiviteti i ndërtimit të pasqyrave 

financiare janë parimet dhe standardet e kontabilitetit.  

Standardet mbi raportimin financiar, dispozitat ligjore dhe praktikat e miratuara 

kontabël nga klienti i të cilit kryhet auditimi i pasqyrave financiare.
8
 

                                                 
7
 Vjollca Karapici “ Auditim” Tiranë 2011, fq.225 

8
 Shefket JAKUPI, Fadil KRASNIQI “AUDITIM” Prishtinë 2012, fq.87 
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Pasqyrat financiare paraqiten në një mënyrë të strukturuar dhe në një formë të lehtë për 

tu kuptuar, thjeshtë paraqesin njohuri të arsyeshme të biznesit, të veprimtarive 

ekonomike dhe të cilat janë të gatshme për të studiuar informacionin. 

Verifikimi i plotësimit të pasqyrave financiare lidhet me zërat e duhur ekonomik si: 

- Vlerësimi dhe analiza formale e shpenzimeve për paga, sigurimet shoqërore dhe 

shëndetësore, shpenzimet e qirasë duke i krahasuar me shënimet paraprake. 

- Inventari dhe gjendja e ndryshuar në proces  

- Njohja, vlerësimi, zhvlerësimi dhe paraqitja e inventarit sipas kërkesave ligjore 

- Të analizohet shuma e parashikuar për rreziqe afatshkurta dhe afatgjata 

- Të analizohet me kujdes fitimi i shpërndar dhe tatimi mbi të ardhurat  

- Të analizohen të ardhurat nga shitjet neto dhe shitjet tjera 

- Të analizohen humbjet dhe ato të bartura. 

Pra, pasqyrat financiare japin  një analizë të detajuar e cila është bërë përmes një procesi 

të strukturuar që synon të vlerësojë pozicionin financiar të kaluar dhe atë të tashëm. 

Me vlerësimin e pasqyrave financiare jemi  në gjendje të japim një metodë krahasimi, 

gjykimi ose vlerësimin e vlerave (bilanceve) në të kaluarën, të tashmën dhe të ardhmen 

e ndërmarrjës. 

Pasqyrat Financiare janë të nevojshme, sepse ato ndihmojnë përdoruesit e ndryshëm të 

tyre, të marrin vendime ekonomike të drejta sidhe të kuptojnë raportimin financiar me 

qëllim që të përmirësojnë vendimmarrjen.
9
 

Gjatë vlerësimit të pasqyrave financiare ndjekim procedurat e dhëna: 

- Mbledhja dhe formimi i dokumentacionit kontabël 

- Klasifikimi dhe kontimi i të dhënave në librat afaristë 

- Hartimi i raporteve financiare  

Duke marrë parasysh se procesi i kontabilitetit gjeneron informacione financiare ku 

paraqiten në pasqyra dhe të tilla përfshihen: 

- Bilanci i gjendjuës (pasqyra e pozicionit financiar) 

- Pasqyra e të ardhurave  

- Pasqyra e rrjedhës së parasë 

- Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 

- Politikat e kontabilitetit dhe shënimet shpejguese 

                                                 
9
 Helfer Erich “Financial Analysis Tools and Techniques” 2001 fq.62-73 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimj7PV-9TVAhXJE5oKHTV4B2AQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FFinancial-Analysis-Tools-Techniques-Managers%2Fdp%2F0071378340&usg=AFQjCNE2ZAlst4EsPgj4JaS6Ci7zJahp_A
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Pasqyrat Financiare të lartpërmendura lidhen me njëra me tjetrën dhe japin në mënyrë të 

plotë dhe sistematike informacionin që u nevoitet. 

Sistemi financiar identifikohet përmes raporteve financiare apo treguesve të cilët 

klasifikohen në disa grupe
10

 

1. Raportet e Likuiditetit 

2. Raportet e Menaxhimit të mjeteve apo të aktiviteteve 

3. Raportet e Borxhit  

4. Raportet e Rentabilitetit ( Profitabilitetit) 

Nga këto vlerësime të pasqyrave financiare, gjegjësishtë nga analiza që i bëjmë 

konstatojme gjendjen financiare të saj. 

 

 

  

                                                 
10

 Helfer Erich “Financial Analysis Tools and Techniques” 2001 fq. 73-89 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimj7PV-9TVAhXJE5oKHTV4B2AQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FFinancial-Analysis-Tools-Techniques-Managers%2Fdp%2F0071378340&usg=AFQjCNE2ZAlst4EsPgj4JaS6Ci7zJahp_A
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KAPITULLI III 

 

 

3 AUDITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE 

 

Auditimi i pasqyrave financiare është auditimi i një njësie ekonomike gjatë një periudhe 

kohore zakonisht një vit. Rezultat i këtij ekzaminimi është raporti i auditorit  që 

dëshmon vërtetësinë e pasqyrave financiare. Raporti i auditimit u shoqërohet pasqyrave 

financiare kur ato duhet t’u dorëzohen personave përkatës. 

Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të shtojë kredibilitetin në pozicionin 

finanaciar të raportuar dhe në performancën e një biznesi. 

Komisionet për siguri dhe shkëmbim ( The Securities and Exchange Commission- SEC 

) kërkojnë që të gjitha etnitet publike të dorzojnë raportet vjetore të audituara. Në 

mënyrë të ngjashme edhe huadhënësit zakonisht kërkojnë auditimin e pasqyrave 

financiare të etniteteve për të cilat do japin fonde. 

Auditimi i pasqyrave financiare ka filluar të bëhet një gjë e zakonshme dhe e 

rëndësishme për shkak se ka pasur efekt pozitiv edhe në zbulimin e mashtrimeve dhe 

keqpërdorimeve në një firmë. 

Auditimi i pasqyrave financiare, por edhe auditimi në përgjithësi i informacioneve 

financiare historike, në shumë prej juridiksioneve realizohet ose duke zbatuar plotësisht 

kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ose duke përdorur standarde 

lokale, të cilat në pjesën më të madhe të tyre, janë mjaft të përafërta me SNA
11

-të, pasi 

rrjedhin nga një proces i mirëpërcaktuar e rigoroz i adoptimit të tyre. 

Pasqyrat kryesore financiare janë mjetet të cilat kontabiliteti i shfrytëzon me qëllim të 

grumbullimit, përpunimit dhe prezantimit të informatave ekonomike. 

Roli kryesor në hartimin e SNA-ve i përket IAASB-së (Bordi i Standardeve 

Nërkombëtare të Auditimit e Dhënies së Sigurisë), i cili është një Bord i pavarur i 

hartimit të standardeve, që ka si fokus primar shërbimin ndaj interesit publik. IAASB-ja 

luan një rol të rëndësishëm dhe jep kontribut për: 

• hartimin e standardeve me cilësi të lartë të cilat përdoren për auditimin, rishikimin, 

dhënien e sigurive të tjera, kontrollin e cilësisë 

                                                 
11

 ISAS - International Standards on Auditing (Standardet Ndërkombëtare të Auditimit) 
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dhe shërbime të tjera të lidhura; 

• lehtësimin dhe ndihmesën për konvergimin apo zvogëlimin e ndryshimeve midis 

standardeve ndërkombëtare e atyre lokale/ 

kombëtare; 

• përmirësimin e cilësisë së auditimit në mbarë botën dhe për rritjen e forcimin e besimit 

publik tek raportimi financiar. 

IAASB ka në përbërje 17 anëtarë, një kryetar me kohë të plotë, disa këshilltarë teknike 

dhe tre vëzhgues të përhershëm, të cilët kanë të drejtë të diskutojnë e të japin mendime 

në mbledhjet e tij. IAASB organizon katër takime në vit, të cilat zgjasin nga një javë 

secili. 

Objektivi IAASB-se është hartimi i standardeve cilësore të cilat i shërbejnë auditimit 

dhe fushave të lidhura me të. Hartimi dhe publikimi i këtyre standardeve kalon përmes 

një konsultimi global me palët e interesuara,ndjekjes së një procesi të duhur dhe 

transparent, realizimit të takimeve të hapura për publikun dhe natyrisht ai i nënshtrohet 

mbikëqyrjes nga Bordi i Mbikëqyrjes me Interes Publik (PIOB). 

 

3.1 Bashkëveprimi me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF) 

 

Direktiva e vitit 2013 përfshin të gjitha kompanitë që drejtohen nga ligji i Shtetit Anëtar 

ndërsa Rregullorja e SNK-ve e vitit 2002 e bëri të detyrueshëm zbatimin e SNRF-ve për 

pasqyrat financiare të konsoliduara të kompanive të listuara në tregjet Europiane të 

letrave me vlerë.  

Ka një rrethanë që duhet vëzhguar për ndërmarrjet që zbatojnë në mënyrë të plotë 

SNRF-të: 

o Nëse SNRF-ët nuk prononcohen për një çështje, atëherë për trajtimin e saj duhet t’i 

drejtohemi Direktivës; 

o Nëse ka ndonjë konflikt ndërmjet SNRF-ve dhe Direktivës, trajtimi i paraqitur në 

NRF merr përparësi. 
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3.2 Bashkëveprimi me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar për Entitetet e Vogla dhe të Mesme (SNRF-ët për EVM-
ët) 

 

Direktiva e vitit 2013 nuk përfshin ndonjë referencë specifike lidhur me SNRF-të për 

EVM-të – qëndrimi i mëparshëm i Komisionit ishte që SNRFtë për EVM-të nuk do të 

përfshihen në objektivat për thjeshtësim dhe në pakësimin e ngarkesës administrative 

siç përcaktohet nga BE. 

Për Shtetet Anëtare nuk ka ndalesa për të lejuar ose për të kërkuar që SNRF-ët për 

EVM-ët të përdoren nga ndërmarrjet e tyre të vogla dhe të mesme, por Direktiva e vitit 

2013 ka ende dy fusha potenciale mospërputhje me SNRF-ët për EVM-ët. Një nga 

fushat e mospërputhjes është trajtimi I periudhave të amortizimit për emrin e mirë për të 

cilin jeta e pritshme e dobishme nuk mund të përllogaritet – SNRF për EVM-ët kërkon 

një amortizim për 10 vjet ndërsa sipas Direktivës së vitit 2013 një Shtet anëtar ka 

mundësinë që të zgjedhë në rrethana të tilla ndërmjet 5 dhe 10 vjet. Për rrjedhojë, në 

varësi të zgjedhjes së Shtetit Anëtar, kjo mund të përbëjë ose jo një çështje. 

Mospërputhja tjetër ka të bëjë me trajtimin e kapitalit të nënshkruar të papaguar, të cilin 

Direktiva e vitit 2013 kërkon që të trajtohet si një aktiv,ndërkohë që SNRF-ja për EVM-

ët kërkon që të kompensohet në kapital.  

Siç duket qartë, kjo është vetëm një çështje për ndërmarrjet të cilat e gjejnë veten në një 

situatë të tillë. BSNK nuk e ka zgjidhur këtë mospërputhje në draftin e standardeve të tij 

të publikuar në Tetor 2013. 

 

3.3 Roli i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit në ekonominë 
globale dhe përdorimi i tyre edhe për auditimin e pasqyrave 
financiare të Sektorit Publik  

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit kanë pësuar ndryshime esenciale gjatë dekadës 

së fundit. Ato sot janë bërë jo vetëm më të qartësuara, më të kuptueshme, por edhe më 

të dobishme dhe më të përdorshme nga audituesit dhe përdoruesit e tjerë.  

Përdorimi i gjerë i tyre ka rritur ndjeshëm besimin tek Federata Ndërkombëtare e 

Kontabilisteve (IFAC), Bordet e pavarura të të cilës, ndjekin me vëmendje zhvillimet 

dhe hartojnë standarde që kontribuojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së 

auditimit dhe për rrjedhojë kontribuojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e cilesisë së 

raportimit financiar. 
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Në të gjitha standardet, udhëzuesit dhe direktivat e praktikave të auditimit të publikuara 

nga IAASB-ja, pavarësisht orientimit të tyre kryesisht në raportimin financiar në 

sektorin privat, gjithmonë janë dhënë vlerësime dhe janë zhvilluar metoda për 

përdorimin e tyre edhe për sektorin publik. 

Organizatat ndërkombëtare, qeveritë qëndrore dhe lokale, por edhe entitetet e sektorit 

publik në të gjitha nivelet, sot kanë prirjen drejt përdorimit të standardeve të ngjashme 

të raportimit, dhe kjo shihet që nga modifikimet e bazës kontabel të arkëtim pagesave e 

deri tek zbatimi i plotë i bazës së të drejtave e detyrimeve të konstatuara. 

Përvojat në këtë drejtim janë të shumta. Më shumë progres në këtë proces është bërë 

nga disa organizma ndërkombëtare, si edhe nga qeveritë në vende të tilla si Australia, 

Zelanda e re, por edhe Franca, Gjermania, etj. 

Qëllimi kryesor i këtij punimi është përpjekja për të analizuar zhvillimet më të fundit në 

standardet ndërkombëtare të auditimit, duke bërë një paraqitje të shkurtër të këtyre 

zhvillimeve dhe duke theksuar nevojën për të hartuar procedurat e duhura që ato të jenë 

të zbatueshme edhe në sektorin publik.  

 

3.4 Përshtatshmëria e SNA-ve për auditimin e pasqyrave financiare 
në sektorin publik  

Raportimi financiar pavarësisht sektorit, duhet të jetë jo vetëm i besueshëm por edhe i 

dobishëm për t`u shfrytëzuar nga përdoruesit. Për këtë qëllim kërkohet të kombinohen 

më së miri, nga njëra anë standardet cilësore të raportimit me profesionistët dhe 

personelin e kualifikuar dhe nga ana tjetër,informacioni financiar i raportuar t`i 

nënshtrohet një verifikimi të pavarur për të shmangur papajtueshmëritë që si rregull, 

lidhen me ndjekjen e zbatimin e vlerave dhe me etikën profesionale. 

Të gjitha këto kërkesa janë sanksionuar që në pjesën hyrëse të Standardeve 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, të publikuar nga Bordi  i 

Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (IPSASB),ku 

theksohet se standardet, por edhe prononcimet e tjera të këtij Bordi synojnë zhvillimin 

dhe harmonizimin e kontabilitetit, raportimit financiar dhe të praktikave të auditimit në 

sektorin publik. Në këtë drejtim IPSASB mban mirë parasysh edhe zbatimin e 

deklaratave/standardeve dhe prononcimeve të tjera, të nxjerra nga Bordi i Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit e Dhënies së Sigurisë, për aq sa ato janë të zbatueshme 

edhe për sektorin publik. 
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Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të publikuara nga IAASB nuk janë 

drejtpërdrejt të destinuara për sektorin publik dhe nuk zëvendësojnë standardet 

kombëtare autoritative të cilat mund të nxiren nga qeveritë,organet rregullatore të 

kontabilitetit ose ato profesionale. Megjithatë, siç u theksua edhe më lartë, duke qënë se 

SNA-të janë universale, ato mund të gjejnë zbatim edhe në rastin e sektorit publik, për 

shembull, kur auditohen pasqyrat financiare të ndërmarrjeve të biznesit në pronësi të 

qeverisë, ose siç do të quhen këtu e në vijim entitetet e sektorit publik. Këtu përfshihen 

entitete të tilla të këtij sektori që mund të paraqesin edhe interes publik, siç janë 

hekurudhat kombëtare, shërbimet e transmetimit dhe të shpërndarjes së energjisë e 

lëndëve djegëse, të ujit, shërbimet publike të telekomunikimit; por edhe entitete të tjera 

të sektorit publik, si shkolla, spitale, etj. Duke qënë se këto entitete kryejne në fakt 

veprimtari biznesi, ato operojne në të vërtetë si agjentë tregtare, pra kryejnë shpenzime 

dhe realizojnë të ardhura. Në këtë kuptim, aktiviteti kryesor i këtyre ndërmarrjeve të 

biznesit të sektorit publik është i ngjashëm me atë të ndërmarrjeve të biznesit në 

sektorin privat. 

Ndërmarrjet e biznesit të sektorit publik, por edhe agjencitë lokale e kombëtare, 

përgatitin pasqyrat financiare gjithashtu për qëllime të përgjithshme, pasi këto pasqyra 

përdoren nga ligjvënësit dhe departamentet qeveritare, investitorët vendas e të huaj, 

punonjësit, kreditorët, publiku i gjerë, por edhe nga përdorues të tjerë. 

Me qëllim që këta përdorues të marrin siguri të arsyeshme në lidhje me treguesit 

financiarë të entiteteve të sektorit publik, është e nevojshme që këto pasqyra t`i 

nënshtrohen auditimit, nëpërmjet të cilit merret një opionion i pavaruar nëse ato janë 

përgatitur në rregull, dhe nëse pasqyrojnë realitetin për veprimtarinë financiare të 

entitetit që i ka hartuar. 

Objektivat për auditimin dhe raportimin mbi pasqyrat financiare të ndërmarrjeve të 

biznesit të qeverisë janë të ngjashme me ato për entitetet e sektorit privat. Parë nga ky 

këndvështrim për auditimin mund të zbatohen standarde të njëjta të auditimit dhe të 

verifikimit apo kontrollit, pavarësisht nga natyra e entitetit. Por edhe përdoruesit e 

pasqyrave financiare kanë të drejtë të kenë një cilësi të njëjtë të sigurisë, e cila nuk 

mund të realizohet nëse do të zbatoheshin standarde të ndryshme verifikuese ose të 

auditimit. 

Prandaj, auditimet e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve të biznesit të qeverisë duhet 

të jenë në përputhje me SNA-të, në të gjitha aspektet e tyre materiale. 
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SNA- të e publikuara nga IAASB përshkruajnë çështje të tilla si: parimet themelore të 

cilat rregullojnë/drejtojnë përgjegjësitë profesionale të audituesit apo edhe kualifikimet 

ose karakteristikat thelbësore të audituesve (p.sh.nevojën për trajnimin e duhur, 

pavarësia dhe kujdesi i duhur për kryerjen e auditimit të pasqyrave financiare). Po 

kështu, edhe dokumentet shoqëruese apo shpjeguese të tyre ndonëse nuk kanë 

autoritetin e standardeve, japin rekomandime e udhëzime me natyrë praktike për 

kryerjen e auditimeve të pasqyrave financiare (p.sh. për planifikimin dhe mbikëqyrjen e 

përshtatshme,për vlerësimet e rreziqeve të vetvetishme dhe të kontrollit dhe ndikimin e 

tyre në procedurat thelbësore dhe procesin me të cilin audituesi përcakton procedurat që 

duhet të kryhen gjatë auditimit). 

Standardet japin udhëzime edhe sa i takon formës dhe përmbajtjes së raporteve të 

auditimit.Megjithatë, nisur nga veçoritë apo diferencat që vërehen midis sektorit publik 

e atij privat, pasqyrat financiare të entiteteve të sektorit publik mund të përfshijnë edhe 

informacione që ndryshojnë nga ato që jepen nga pasqyrat financiare të entiteteve të 

sektorit privat (p.sh. mund të ketë informacione që bëjnë të mundur krahasimin e 

shpenzimeve të periudhës raportuese me shifrat e buxhetuara apo me limitet e 

përcaktuara me ligj). Në këto rrethana,mund të kërkohet që për auditimin të bëhen 

modifikime sidomos në varësi të natyrës, kohës/afateve; shtrirjes së procedurave të 

auditimit, apo edhe raportit të audituesit që kërkohet të komunikohet.  

Deklaratat financiare të audituara mund të tregojnë në lidhje me pozitën financiare, 

rezultatet e operacioneve dhe ndryshimet në gjendjen financiare, këto pasqyra 

financiare, në vetvete, nuk mund të raportojnë në mënyrë të përshtatshme për rezultatet 

e aktiviteteve me natyrë jo tregtare të përmendura më lartë. 

Në këto kushte në rastin e entiteteve të sektorit publik, audituesve mund t`u kërkohet 

për të audituar dhe raportuar edhe për informacionet në lidhje me: 

• Pajtueshmërinë e entitetit me kërkesat ligjore e rregullatore (duke përfshirë 

pajtueshmërinë me prononcimet lokale që zbatohen për sektorin publik); 

• Përshtatshmërinë e strukturës së kontrollit të brendshëm të entitetit; 

dhe 

• Ekonominë, eficencën dhe efektivitetin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve. 

Informacionet shtesë në raportimet e entiteteve të sektorit publik mund të përfshihen ose 

në pasqyrat financiare ose mund të jepen veças tyre.  
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Auditimi i këtyre informacioneve mund të kërkojë që audituesit të kryejnë punë shtesë,e 

cila shkon përtej asaj që kërkohet për qëllime të auditimit dhe të raportimit mbi pasqyrat 

financiare apo informacionet financiare historike. 

Disa nga entitetet e sektorit publik mund të përfshijnë në raportet e tyre vjetore, 

informacione mbi ecurinë e tyre në drejtim të arritjes së objektivave të cilat maten me 

tregues të caktuar financiar apo edhe me tregues të tjerë. 

Audituesve gjithashtu, mund t’ju kërkohet të auditojnë dhe të raportojnë edhe për këto 

informacione shtesë që lidhen me performancën. 

Një veçori dalluese, e cila ka gjetur trajtimin e duhur në standardet dhe prononcimet e 

IAASB-së, është pranimi i ndryshimeve dhe konsiderimi i tyre specifik në rastin e 

auditimeve në sektorin publik. Kështu në SNA 200, që konsiderohet edhe si standardi 

kuadër për auditimin e pasqyrave financiare është theksuar se: “Ligji apo rregulloret që 

rregullojnë veprimtaritë e auditimit të sektorit publik, përgjithësisht mandatojnë 

emërimin e një audituesi të sektorit publik dhe zakonisht përcaktojnë përgjegjësitë dhe 

kompetencat,duke përfshirë të drejtën e audituesit për të patur akses në të dhënat e 

regjistrave dhe në informacionet e tjera të entitetit të sektorit publik. Kur ligji ose 

rregullat përshkruajnë me detaje të mjaftueshme kushtet e angazhimit të auditimit, 

audituesi i sektorit publik mundet megjithatë të konsiderojnë se ka përfitime nëse ai 

harton një letër angazhimi të auditimit më të plotë se sa ajo që është trajtuar në SNA 

210 “Kushtet e angazhimit të Auditimit”.  

 

3.5 Auditimi i zërave të pasqyrave financiare 

 

Auditorët duhet të sigurohet nese të gjitha veprimet që janë kryer gjatë periudhës që 

analizon janë evidentuar në pasqyrat financiare.Më pas auditori do të shfaqë mendimine 

tij në lidhje me tërsin e tyre.Por, ai vetë duhet të siguroj që të grumbullojë të dhëna të 

përshtatshme për ato zëra që prekin pasqyrat financiare, për shkakë të rëndësis së 

tyre.Natyrish që zërat ndryshojn për nga madhësia e tyre nga ndërrmarrja në 

ndërrmarrje. 
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Kur një zë nuk është shumë i rëndësishëm për pasqyrat financiare atëher revizori mund 

të qëndroj indiferent, për faktin se përdorimi kontabël i këtij zëri nuk shkel parimet 

kontabile përgjithësisht të pranuara.
12

 

Zërat e pasqyrave financiare që auditohen janë: 

 Bilanci i gjendjes 

 Pasqyra e të ardhuarave 

 Pasqyra e rrjedhës së paras (Cash floë) 

 Pasqyra e ndryshimit në ekuitet dhe  

 Shpalosjet 

Shpalosja e politikave kontabile por edhe zërave të pasqyrave financiare jep 

informacion kontabël dhe u shërben përdoruesve të brendshëm dhe të jashtëm për të 

njohur gjendjen financiare të biznesit. 

Procesi informativ kontabël mundëson identifikimin dhe matjen e të gjithë zërave të 

pasqyrave financiare,bëhet regjistrimi i të gjithë transaksioneve ekonomike-financiare 

përmes sistemit të kontabilitetit dhe përgaditjen e raportit financiar përmes zërave të 

pasqyrave financiare që menaxherit i mundëson vendime të drejta, efektive për 

ndërrmarrjen. 

Pasqyra e pozicionit financiar nis me bilancin e gjendjes e që paraqet pasurit,detyrimet 

dhe ekuitetin e aksionarëve.Bilanci i gjendjes ofron një bazë për vlerësimin e likuiditetit 

dhe fleksibilitetin financiare të një entiteti.Kjo pasqyron statusin financiar (shëndetin) e 

një ndërrmarrje. 

Bilanci konsiderohet dokument statik,perpilohet në një datë të caktuar dhe është tabelë 

statike e të dhënave të llogarive bilancore. 

Pasqyra e të ardhurave e njohur si deklarata e të ardhurave, pasqyra e fitimeve ose 

pasqyra e operacioneve,përmbledh rezultatet e veprimtarive ekonomike të entitetit ose 

performancën për një periudhë kohore d.m.th, një periudh kontabël.Ajo gjithashtu bënë 

matjen e rentabilitetit të firmës gjatë një periudhe të caktuar.Menaxhmenti i 

ndërrmarrjes i referohet pasqyrës së të ardhurave për të përcaktuar se me ç’farë 

efikasiteti dhe efektiviteti janë përdorur burimet dhe si invesitorët dhe kreditorët e 

shohin pasqyrën e të ardhurave
13

. 
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 Shefket JAKUPI, Fadil KRASNIQI “AUDITIM” Prishtinë 2012, fq.243 
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 S.Rao Vallabhaneri “Elementet e njohurive tw auditimit tw brendshwm WILEY-SCAAK fq.757 
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Pasyqra e te ardhurave përfshin këta zëra: 

- Të hyrat nga veprimtaria 

- Kategorit themelore të shpenzimeve nga veprimtaria 

- Fitimi apo humbja nga veprimtaria 

- Kostot financiare 

- Tatimi në fitim 

- Të hyrat tjera dhe 

- Fitimi Neto apo Humbjet 

Pasqyra e rrjedhës së paras është të  sigurojë të dhënat e duhura në lidhje me pranimet 

dhe pagesat me para të gatshm të një ndërmarrje përgjatë një periudhe. Poashtu cash 

floë ofron të dhëna në lidhe me aktivitetet investuese dhe të financimit.
14

 

Etika ose llogaritë e kapitalit përbëhen prej: 

- Kapitali pronarit ose ortakëve 

- Fitimi mbajtur 

- Tërheqja e deponimeve dhe  

- Rezerva e rivlersuar 

Të gjitha ndryshimet në zërat e kapitalit që kanë ndodhur në njësin ekonomike 

raportuese gjatë një periudhe kontabël do të regjistrohen në pasqyrën e ndryshimit të 

kapitalit. 

Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare në njësi ekonomike raportuese do të japë 

informacion për: 

- Standardet kombëtare të kontabilitetit të Kosovës 

- Përshkrimi i politikave kryesore kontabël 

- Informacionet shtesë mbi zërat material 

- Informacione të nevojshme të pozicionit financiar 

Pra,shënimet shpjeguese japin informacione në mënyrë sistematike për politikat 

kontabël,shënime që shpjegojn zërat e pasqyrave kryesore dhe shënimet tjera 

shpjeguese.  

  

                                                 
14
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3.6 Klasifikimi i metodave të cilat shfrytëzohen gjatë auditimit të 
Pasqyrave financiare (PF) 

 

Fjala metodë rrjedhë prej gjuhës greke (methodos)që do të thotë “mënyra e kërkimeve , 

qasja e dukurive të cilat studiohen , rruga për të përcaktuar të vërtetën” 

Në këtë kontekst metoda mund të definohet si “procedurë e planifikuar për të arritur 

qëllimin e përcaktuar” 

Në përgjithësi auditori i shfrytëzon këto metoda : 

a) Metoda e përgjithshme 

b) Metoda speciale dhe 

c) Metoda analitike. 

1. METODA E PËRGJITHSHME- është metodë që shfrytëzohet gati në të gjitha 

disiplinat shkencore. Sa i përket kësaj metode është fjala për metodën inductive, 

deductive dhe të përvojës.  

2. Por para së gjithash në auditim shfrytëzohet edhe metoda specifike e që janë 

karakteristike për revizionin e që quhen METODA SPECIALE ku numërohen : 

metoda e intensitetit të hulumtimit, metoda e orientimit të hulumtimit, metoda e 

dimensionit dhe kontinuitetit të hulumtimit dhe metoda e mënyrës së 

hulumtimit. 

3. Përveq kësaj kohëve të fundit gjatë hulumtimit shfrytëzohet edhe e ashtuquajtura 

METODA ANALITIKE e cila, para së gjithash , bazohet në ndarjen në pjesë 

dhe në krahasimin. 

 

3.7 Përzgjedhja e mostrës gjatë auditimit të PF 

 

Auditori duhet të nxjerrë mostra nga vëllimi i madh i të dhënave të transaksioneve që 

prodhojnë organizatat e mëdha sepse ne nuk kemi kohën apo fuqinë punëtore për një 

auditim të faturave, d.m.th. Kontrollin e secilit transaksion për të siguruar se është kryer 

në mënyrë korrekte. Aftësia e auditorit që kërkohet për mostrim është të zgjidhet një 

numër i zërave që nuk janë aq të mëdhenj që në njërën anë do merrte një sasi jo-

proporcionale të përpjekjeve për aplikim të procedurave të testimit tonë dhe në anën 

tjetër është mjaft e madhe të jetë e mjaftueshme për të dhënë një bazë që është 

përfaqësuese e tërësisë prej ku zgjidhet mostra. 
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Shpesh është thënë se nëse nga auditorët kërkohet të vërtetojnë se shifrat në pasqyrat 

financiare dhe informatat e menaxhmentit kanë qenë të sakta, ata do të duhet të 

kontrollonin 100% të transaksioneve. Kjo do të ishte jo-praktike dhe e shtrenjtë të bëhet.  

Prandaj auditori, i brendshëm dhe i jashtëm duhet të përshtatë një qasje alternative për 

aplikimin e procedurave të auditimit për shumën e të dhënave në dispozicion. 

Mostrimi i auditimit përkufizohet në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit SNA 530  

Mostrimi i Auditimit dhe Mjete Tjera të Testimit si: “Aplikimi i procedurave të 

auditimit në më pak se 100% të artikujve brenda popullacionit të përkatësisë audituese 

sa që të gjitha njësitë e mostrimit kanë mundësi të zgjedhjes për t’i dhënë auditorit baza 

të arsyeshme në të cilat duhet të bëhen konkluzionet për tërë popullatën”. Pako e të 

dhënave nga e cila merren mostrat të cilat mund të jenë bilance të llogarisë (llogaria e të 

arkëtueshmeve, stoqet, llogaria e të pagueshmeve) apo transaksionet (pagesat për 

furnitorët, pagesa e shpenzimeve) quhet popullacioni. Zërat individual që përbëjnë 

popullacionin quhen njësi të mostrimit. Ju duhet të mbani mend se në përdorimin e 

teknikave mostruese, auditori kërkon të mbledh dëshmi të mjaftueshme, përkatëse dhe 

të besueshme. Është mbi bazat e testeve të auditimit të kryer në mostrat e nxjerra mbi të 

cilat auditori i jashtëm do ta bazojë opinionin e vet dhe auditori i brendshëm do të bëjë 

rekomandimet për menaxhmentin për të bërë përmirësime ku janë konstatuar dobësi në 

operimin e kontrollit të brendshëm. 

Kur vendoset për madhësinë e duhur të një mostre, auditori duhet të ketë parasysh: 

• Rrezikun e mostrimit.  

• Gabimet e tolerueshme.  

• Gabimet e pritura.  

Rreziku i Mostrimit paraqitet nga mundësia që konkluzioni i auditorëve, bazuar në 

mostër që ai/ajo ka zgjedhur, mund të jetë ndryshe nga konkluzioni i arritur nëse i tërë 

popullacioni është testuar ngjashëm. 

Gabimet e tolerueshme janë gabimet maksimale në popullacion që auditorët dëshirojnë 

të pranojnë dhe ende konkludojnë se objektivat e auditimit janë arritur. Për shembull, 

për disa kategori të shpenzimeve, auditori mund të dëshirojë të shohë 99% përputhje me 

një kontroll autorizimi, d.m.th. deri në shkallën 1% të mospërputhjes, apo gabimit mund 

të tolerohet. Për procedura substanciale që ndërlidhen me gjykimet e auditorëve për 

materialitetin. 
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 Gabimet e pritura janë gabime që auditori mund të presë të paraqiten në populacion. 

Në përgjithësi kjo vije nga vlerësimi i auditorit në rreziqet ekzistuese dhe të kontrollit që 

mund të jenë hasur gjatë përvojës në popullacion të ngjashëm në organizata tjera apo në 

mënyrat që funksionojnë sisteme të ndryshme në të njëjtën organizatë. Ekzistojnë dy 

lloje tëmostrave të auditimit Mostrat përfaqësuese dhe përzgjedhëse. Secilën prej tyre e 

shtjellojmë më poshtë. Të dyja mund të përdoren në çdo test.  

Mostrat janë përshkruar si: 1. Mostra përfaqësuese: Një e nxjerrë rastësisht nga një 

popullacion kontabiliteti. Duhet të jetë mjaft e madhe për të bërë konkluzione të 

vlefshme për tërë popullacionin.  

2. Mostra përzgjedhëse: Një që koncentrohet në zëra të veçantë në popullacion. Këta 

normalisht janë zëra të mëdhenj dhe jo të zakonshëm, transaksione apo bilance të cilat 

janë mjaft të mëdha për të dhënë gabim material nëse ka, apo të cilat janë të vlefshme 

për hetim, siç janë pagesat me shumë të rrumbullakuar.
15

 

Për të ju shmangur testimit të 100% të trasnsaksioneve, auditori duhet të përzgjedh një 

mostër. Në përcaktimin e madhësisë së mostrës dhe transaksioneve që do të përzgjidhen 

auditori duhet të marrë parasysh faktorët siq janë:  

1. Vlera Monetare 

2. Potenciali i mashtrimit 

3. Shpeshtësia e parregullësive 

4. Ndryshimi si tregues i zakonshëm i rrëzikut, dhe 

5. Koha  

6. Vrojtimi
16

 

 

Vlera montare- sa më e madhe të jetë shuma e parave të përfshira aq më i madhë ështe 

rrëziku ( keqpërdorimi i fondeve ose bërja e pagesave të paligjshme). Prandaj projektet, 

kontratat dhe transaksionet e hollësishme përzgjidhen për mostër. 

Mashtrimi potencial dhe shpeshtësia e parregullësive- menaxhmenti grumbullon 

informacione nga burimet e ndryshme (p.sh. raportet e përjashtimit, baza e të dhënave-

parregullësitë). Njësit me numër më të lartë të parregullsive në transaksione do të 

mbizotërojnë dhe ato duhet të përzgjidhen për mostër. 
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Ndryshimi si tregues i zakonshëm i rrëzikut- nëse ndodhin ndryshime në sisteme të 

programeve, në personel ose procedura ekziston rreziku që të mos punojnë siq duhet 

dhe patjtër duhet të përfshihen në mostër.   

Koha –Shpërndarja e duhur gjatë periudhës – nëse periusha e programit në fjalë është 

një vit kalendarik auditori duhet të bëjë kontrollnë periudha të ndryshme të atij viti. 

Standardi kërkon që audituesi të grumbullojë fakte të mjaftueshme për të mbështetur 

opinionin e tij në lidhje me pasqyrat financiare apo qështjet e audituar.
17

 

Vrojtimi- vrojtimi me zgjedhje eshte procedura gjatë së cilës përzgjidhet një mostër nga 

një numër i madh rastesh dhe më pas karakteristikat e mostrës përdoren për nxjerrjen e 

konkluzioneve.
18

 

 

3.8 Kontrolli dhe vlerësimi i Rreziku të Pasqyrave financiare (PF) 

 

Koncepti i rrezikur dhe menaxhimi i revizionit te vlerësimi i anomalive te pasqyrat 

financiare kërkon planifikim të detajuar. 

Gjatë kësaj faze duhet përdorur teknikat të ndryshme si kërkes për dhënien të 

informacioneve shtesë, proceduart analitike, vëzhgimet dhe inspektimet. 

Auditorët zakonisht adaptojnë një qasje të bazuar mbi rrëzikun gjatë auditimit dhe 

fukosojnë testet e tyre mbi tepricat (saldot) dhe transaksionet më të rrëzikshme brenda 

pasqyrave financiare. 

Kontrollë-refizion mund të përcakohet si grumbullim dhe vlerësim i dëshmive ose 

fakteve në ndërmarrje. 

Menaxhmenti nëpërmjet pasqyrave financiare ose pasqyrave kontabël dmth bilanci 

kontabël, lloga.risë së rezultateve të ushtrimit, gjendjës së burimeve dhe shpërndarjës së 

kapitalit, gjendjës së qarkullimit monetar përpilon dhe paraqet gjendjen financiare dhe 

rezultatet e saj sidhe jep informacione dhe të dhëna që pasqyrojnë funksionet 

ekonomike.
19

 

Para segjithash vlerësimi i rrëzikut gjatë kontrollës duhet të i paraprijë një strategjie të 

qartë gjatë revizionit sepse rreziku mbetet i dyanshëm edhe i biznesit apo ndërmarjeve 

publike- private por edhe i auditorit. 
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Gjatë vlersimit të rrëzikut të revizionit flitet për tri pjesë përbërëse: 

1. Rrëziku i qenësishëm  

2. Rrëziku i kontrollit 

3. Rrëziku i moszbulimit
20

  

Rreziku i qenësishëm- vërtetohet se gjendja e llogarive paraqitet e gabuar, pra këtu le 

të nënkuptohet se kontrolli i mbrendshëm nuk është nën kontrollin e duhur. Auditorët 

duhet të planifikojnë të kryejnë auditimin në mënyrë që të zvoglojnë rrëzikun e 

auditimit.  

Deri në një nivel të ulët të pranueshëm i cili është konsistent me objektivin e audimit që 

nënkupton sigurinë mbi pamjen e vërtet që i japin Pasqyrat Financiare. 

Rreziku i kontrollit- do të thotë paraqitja e gabuar e gjendjeve të llogarive e cila nuk 

mundet të pengohet e as të zbulohet rrëziku i mos zbulimit kur revizori me procedurat e 

tij nuk mund të zbulojë paraqitjet e garbuar te gjendjës. 

Rrëziku i moszbulimit- rrëziku i auditimit fokusohet mbi pasqyrat financiare të një 

ndërmarrjeje, ndërsa rrëziku i bisnesit ka të bëjë më konpanin si tërësi që të dyja preken 

nga kontrolla dhe vlërsimi i rrëzikut. Gjatë auditimit duhet të llogaritet materialiteti 

sepse ka të bëjë me nivelin e gabimeve të cilat kane ndikim mbi vendimet e përdoruesve 

të pasqyrave financiare. 

Matrialiteti shikohet si rrjedhojë e ndryshimeve që pësojnë pasqyrat financiare. 

Faktorët e jashtëm të cilët sjellin ndryshime në vlersimet e bëra për rrëzikun e kontrollit 

dhe ndryshimet qe shkaktohen prej gabimeve të gjetura. 

 

3.9 Përcaktimi i matjeve dhe objektivave të auditimit 

 

Qëllimi i procedurave të kontrollit është që të sigurohen revizoret se përqindja e gabimit 

nuk i kalon nivelet e pranueshme.Përcaktimi i matjeve të gabimeve kanë kufirin e 

lejueshëm të saktësisë, p.sh revizorët shpresojnë në një përqindje gabimi prej 4%, dhe 

pranojnë saktësi +/- 2%.Në qoftë se gjatë kontrollit paraqitet një përqindje gabimi 7%, 

atëher shtrohet pyetja nese duhet të pranohet ky nivel i gabimeve.
21

 

Pavarësisht qdo matje të gabimeve dhe nivelit të saktësisë gjithmon duhet të kemi 

objektivat për qdo angazhim që bëjm e në këtë rast për auditim. 
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 JAKUPI Shefket, Fadil KRASNIQI “AUDITIM” Prishtinë 2012, fq287 
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Audituesit duhet të kryejn një vlerësim (matje) paraprakisht të rreziqeve që i përkasin 

veprimtarisë e cila është në shqyrtim. 

Objektivat e angazhimit gjatë auditimit pasqyrojn rezultatet e matjeve apo vlerësimit të 

saj.Gjithëmon duhet të matet probabiliteti i gabimeve të rëndësishme të mashtrimit, të 

përputhëshmërisë dhe ekspozimeve të tjera. 

Në përcaktimin e objektivave duhet të kemi në konsiderat, objektivat e veprimtarisë së 

njësisë duke shqyrtuar mjetet me të cilat realizohet kontrolla për performancën. 

Objektivat, burimet, operacionet, mjetet dhe ndikemet tjera mbahen në një nivel të 

pranueshëm të auditimit.Në bazë të matjeve dhe përcaktimit të saj objektiviteti matë 

efektivitetin dhe kontrollet e brendshme. 

 

3.10 Formimi i testeve argumentuese dhe zgjedhja e mostrës 

 

Fazat e punës në vend varet kryesisht nga objektivat dhe lloji i auditimit të planifikuar. 

Fazat kryesore të disponueshme për të arritur deri te qëllimi janë: 

- Konstatimi  

- Vlersimi   

- Testimi.
22

 

Konstatimi:-Faza e konstatimit të auditimit do të thotë të gjesh: 

1. Objektivat e detajuar operacional të sistetmit që auditohet  

2. Strategjitë dhe programet 

3. Objektivat e kontrollit të shoqëruara me synimet operacionale 

4. Rreziqet kryesore të qënësishme në një sistem 

5. Si funksionojnë sistemet nga pikëpamja e burimeve, përpunimit dhe produktit 

6. Procedurat dhe praktikat e punës 

7. Si harmonizohet sistemi me organizatën  

8. Qështje të ndryshimeve të rëndësishme, strategjitë dhe shqetësimet qe ndikojnë 

funksionimin dhe integritetin e sistemi 

9. Konstatimi duhet të rezultojë në një shërbim të përshtatshëm të sistemit që 

auditohet 

Vlersimi ka të bëjë me krahasimin e kontrolleve të vendosura me ato që nevojiten për të 

siguruar pritshmëri të arsyeshme të suksesit 
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Testimi përdoret për të mbështetur opinionin e auditorit mbi përshtatshmërin e 

kontrolleve të vendosura kundrejt rreziqeve specifike dhe nese kontrollet të tilla 

funksionojn faktikisht. 

Me qëllim të përmbledhjes së materialit të mjaftueshëm dëshmues, kompetent dhe 

relevant për shprehjen e objektivës, pavarësisht dhe mendimit të argumentuar,revizori 

shfrytëzon numër të madh të procedurave të cilat në thelb janë testime të revizorit.
23

 

Kemi dy lloje të testimit të cilat bëhen me qëllim  ë të përcaktohet efikasiteti në 

formimin dhe rrjedhjen e procedurave në strukturën e kontrollit dhe testimi me anë të 

cilit tregon vërtetësin që ekzistojn gabimet të mëdha materiale. 

Procedurat e shfrytëzuara për grumbullimin e të dhënave njihen si testime të kontrollit. 

Fazat e zbatimit të monstrimit përfshijnë veprimet e më poshtme: 

a) Përcaktimi i qëllimit dhe natyrës së kontrollit 

b) Përcaktimi i metodës së mostrimit që do të aplikohet  

c) Llogaritjen e madhësisë së mostrës  

d) Përzgjedhjen e mostrës  

e) Interpretimin e rezultateve dhe  

f) Nxerrjen e rezultateve 

Për të zgjedhur mostrën si argument i besueshëm i kemi disa mundësi.Mostra merret 

nga popullata në raste bëhet vrojtimi me zgjedhje në veprime ekonomike, përdoren 

burime dokumentesh me numër rendor progresiv, madhësia e popullatës mund të 

përcaktohet duke shënuar diferencën ndërmjet numrit të dokumenteve të fundit dhe ati 

të parë.
24

 

Një mënyr tjetër është përzgjedhja e rastësishme e mostrës, ku analizohet plani i 

mostrimit statistikor.Me zgjedhjen e rastësishme mostra është e drejt por nuk do të thot 

se është përfaqësuese, gjërsisht të marrë konkluzion në të. 

Testet bëhen për të zbuluar gabimet ose mangësit, dhe në bazë të rezultateve të arritura 

krijohen argumente (në bazë të dokumenteve), me anë të cilave zbulohen gabimet, 

mashtrimet e bëra me vetëdije apo pa vetëdije. 

Testet e auditmit duhet të krijohen me kujdese, sepse nga ato teste krijohen 

informacione në dispozicion dhe vlersojn vlefshmërin,përkatësin dhe krahasueshmërin e 

tyre dhe arrin në konkluzione përkatese në raporte. 
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Gjatë auditimit përmes testeve përzgjidhet mostra dhe si përfundim e gjith puna duhet të 

testohet proceset e përdorura prej menagjmentit, po ashtu përdorin një vlerësim të 

pamvarur dhe rishikojn ngjarjet pas datës së bilancit të gjendjes. 

Sa i përket zgjedhjes së mostrës të rëndësishme janë testimet, meqë rast dallohen testet: 

1. E përputhshmërisë dhe  

2. Testet argumentuese. 

Testet argumentuese formohen për të vetmin qëllim sepse nisen nga fakti se ekzistojnë 

gabime dhe parregullësi gjatë përpilimit të raporteve finaciare. Në procedurën e testimit 

hulumtohet saktësia formale dhe materiale e raporteve financaire dhe kjo në bazë të 

mostrës, d.m.th. objektit të testimit. 

Për shkak se një auditor është e pamundur t’i kontrolloj të gjitha dokumentet e një firme 

e veqanërisht nëse është fjala për biznese të mëdha ku realizohen me mijëra transakione 

brenda ditës, gjë e cila merr shumë kohë, atëherë është e nevojshme që të bëhet zgjedhja 

e mostrës. 

Kjo përzgjedhje mund të bëhet : 

a. sipas gjykimit të auditorit , 

b. sipas metodës së rastësishme ,  

c. zgjedhjet mund të bëhen në bllok si dhe 

d. zgjedhjet mund të bëhen në mënyrë sistematike. 

 

3.11 Anomalitë materiale për fakte të raportuara nga auditori për PF 

Thuhet se ekziston një anomali materiale për fakte të raportuara në informacionet e tjera 

në rastet kur informacionet e tilla , të cilat nuk kanë të bëjnë me qështjet që 

parashtrohen në pasqyrat financiare , janë deklaruar dhe paraqitur në mënyrë të 

paskaktë. 

Gjatë punës audituese dhe fazave të auditimit, audituesit marin të dhëna 

materiale(dokumentacione) ndaj cdo veprimi i cili ndryshohet për analiza më të 

hollësishme madje edhe anomali të qarta. 

Audituesit e mbrendshëm japin këshilla për korigjime në raportet e tyre, por nëse ato 

nuk jane korigjuar ngase nuk mund të bëhet asgjë më shumë nga veprimet afariste të 

kryera mbeten fakte materiale për raportet përfundimtare të audituesit. Këto gabime 

mblidhen për vitin që po auditojnë, por edhe viteve të kaluara të pasqyruara në bilancin 

e gjendjës mbi pasqyrat e të ardhurave etj, pra në gjithë zërat e pasqyrave financiare. 
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Anomalitë e pakorigjuara përfshijnë: 

a) Anomalitë specifike të identifikuara prej auditorëve ku përfshijnë ndikimin neto 

të anomalive të pakorigjuara të identifikuara gjatë auditimit të periudhave të 

mëparshme. 

b) Vlerësimet më të mira të auditorëve për anomalitë e tjera shprehen në terma 

monetare(gabime të pashkruara). 

Kategoritë e përgjithshme të gabimeve dhe mashtrimeve janë: 

- Regjistrohen transaksione të pavlershme 

- Lihen jashtë llogarive transaksionet 

- Ekzekutohen dhe regjistrohen transaksionet të paautorizuara 

- Shumat e transaksioneve janë të pasakta 

- Transaksionet klasifikohen në llogaritë e gabuara 

- Kontabilizimi dhe postimi i transaksioneve është jo korrekt 

- Transaksionet regjistrohen në periudhën e gabuar
25

 

Në qoftë se auditori vihet në dijeni të faktit se informacionet e tjera duket se përmbajnë 

anomali materiale për fakte të raportuara , ai duhet të diskutojë këtë qështje me 

menaxhmentin e etnitetit.
26

 

Auditori gjithmonë duhet të ketë parasysh faktin se informacionet e tjera duhet të 

ndryshohen. Nese gjatë diskutimit që realizon auditori me menaxhmentin e entitetit , 

nuk arrin që të vlerësojë vlefshmërin e informacioneve të tjera dhe përgjigjieve të 

menaxhmentit ndaj pyetjeve të parashtruara nga ana e auditorëve , këta të fundit duhet 

të kenë parasysh faktin nëse ekzistojnë ndryshime të vlefshme të gjykimit ose opinionit.  

Në rast se auditori vazhdon të vërejë se ka anomali të dukshme në faktet e raportuara 

atëherë ai duhet t’i kërkojë menaxhmentit që të këshillohet me një palë te tretë që ka 

kualifikimet përkatëse siq është psh këshilli ligjor i entitetit dhe t’u përbahet këshillave 

të marra. 

Në rastet kur ekzistojnë anomali materiale në faktet e raportuara në informacionet e 

tjera dhe menaxhmenti refuzon ta korigjojë , atëherë është e arsyeshme që auditori duhet 

të ndërmmarë veprime të mëtejshme të tilla si informimi i personave që kanë 

përgjegjësinë e plotë për qeverisjen e tërsishme të entitetit dhe përfitimin e këshillave 

ligjore. 
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3.12 Gabimet si elemente të kontrollit gjatë auditimit të PF 

 

Gjatë fazës së kontrollit është shumë e mundshme që të bëhen lëshime të cilat më vonë 

mund të shpiejnë tek rezultate jo reale të pasqyrave financiare.   

Mundësia e gabimeve nuk ka të bëjë vetëm me humbjen e kohës dhe të parave , sepse 

një raport i gabuar mund të mbështetet në përdorimin dhe në përshkrimin e një lloji 

konkret kontrolli. 

Në këtë rast ka gabim jo vetëm sepse përshkrimi dhe përdorimi i llojit të kontrollit nuk 

janë të besueshëm dhe të përshtatshëm , por edhe sepse të dhënat e domosdoshme 

mungojnë. Mungesa e të dhënave normalisht që shpie në konkluzione të gabuara. 

Faktorët që mund të rrisin mundësinë e gabimeve në një ndërmarrje janë këto: 

a) Efiktiviteti i sistemit të kontrollit të brendshëm të ndërmarrjeës. Kur kontrolli i 

brendshëm i një ndërmarrje është i një cilësie plotësisht të kënaqshme , atëherë 

elementi “rrezik” është shumë i ulët dhe anasjelltas. 

b) Një faktor tjetër që ndikon në elementin “rrezik janë kushtet e mjedisit në të cilat 

funksionon ndërmarrja. Kështu p.sh në qoftë se ekonomia ndodhet në zhvillim të 

vrullshëm , ose në qoftë se përqindja e tatimit mbi të ardhurat është shumë e 

lartë , atëherë ekziston rreziku që elementet e pasurisë të vlerësohen më pak që 

nënkupton se pakësohen të ardhurat neto. 

c) Kur firma ndodhet në vështërsi ekonomike ose kur përqindja e tatimit mbi të 

ardhurat ndryshon shpesh atëherë ekziston rreziku që të rriten në mënyrë 

artificiale të ardhurat e peridhuës ushtrimore. 

d) Kur natyra e funksioneve të ndërmarrjes është e kundërt me atë të degës ose të 

industrisë në tërsi , ekziston rreziku që të paraqiten pasaktësi në raportet 

ekonomike. 

e) Mekanzimi i drejtimit dhe i organizimit të ndërmarrjes përmban elementin e 

rrezikut , kur nuk mbështetet në personel të kualifikuar dhe me përvojë dhe nuk 

përdorin metoda modern të menaxhimit. 

f) Një factor që duhet pasur parasysh nga auditori është fakti nëse ndërmarrja 

ndërron shpesh auditorët. Kjo sepse në këtë rast kontrolli duhet të jetë më I 

hollësishëm sepse mundëisa e gjetjes së gabimeve në ndërmarrje është më e 

madhe. 
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g) Së fundi, ndërmarrjet me qëllim fitimi me risk më të lartë duhet t’i shqetësojë 

më shumë auditorët sepse këto ndërmarrje kanë mundësi më të mëdha 

gabimesh.
27

 

Kontrollat dhe analizat të detajuara përcillen gjatë gjithë fazës së auditimit, sidomos 

kontrollë e veqant i bëhet pasqyrave financiare. 

Gjatë kësaj faze grumbullohen informacione, bëhen analiza dhe mbi këtë bazë shfaqet 

mendimi nëse egzistojnë gabime ose anomali si elemente të kontrollit. 

Pasqyrat financiare përbëjnë fazën mbi të cilat revizori do të gjykojë nëse ato janë 

përgatitur në përputhje me parimet e përgjithshme të kontabilitetit, përgjithësisht të 

pranuara.
28

 

Gabimet janë evidente thuajse ne cdo institucion publik ose privat, por patjetër 

duhet të dihet pesha e gabimit, duhet të vlerësohet nëse ai gabim është i 

pamenduar apo në suaza të gabimeve administrative, ose gabimi është bërë me 

qëllim për përfitime materiale, për interesa personale dhe ka mbetur si gabim i 

cili duhet të analizohet dhe zbulohen detajet tjera hetuese deri në zbardhjen e 

hollësishme të procedurës. 

Fazat e analizimit të gabimeve si elemente të kontrollit duhet të kemi parasysh në fillim 

tri veprime e ato janë: 

- Rrëzikun e monstrimit 

- Gabimet e tolerueshme, dhe 

- Gabimet e pritura 

Rreziku i monstrimit- paraqitet nga mundësia që konkluzioni i auditorëve bazuar në 

mostrën që ka zgjedhur mund të jetë ndryshe nga konkluzioni i arritur nëse tërë 

popullacioni është testuar ngjajshëm. 

Gabimet e tolerueshme- janë ato që në bazë të objektivave të auditorëve arrihet 99% 

përputhje, ndërsa 1% e mospërputhjes apo e gabimit mund të tolerohet.  

Gabimet e pritura- mund të paraqiten nga rrëziqet egzistuese gjatë kontrollit, kjo pritet 

përshkak të përvojave nëper institucione tjera.  

Sidomos shfaqet atëher kur stafi që punon nuk janë kompetent për atë pozit, ose kur 

stafi është në pushime të gjata dhe zëvendësimi nuk e kryejen punën siduhet.
29
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Elementet që përbëjnë bazën për mendimin e auditimit janë:  

- Elementet kontabël (faturat, kontratat, listat e pagesave etj) 

- Librat kontabël (librat, kartelat ku regjistrohen veprimet ekonomike). 

Nëse gjejnë ndonjë gabim ose problem hapat që duhet të ndjekim janë: 

- Të analizojnë gabimin për të parë nëse ai është rezultat i dëshimit sistematik 

- Të kuptojnë rrënjën e shkaktarit të gabimit 

- Nëse nuk ka kontroll parandaluese që ndalojnë përsëritjen e një gabimi të 

ngjashëm, mund të konkludohet se gabimi mund të jetë sistematik dhe rrëziku i 

auditimit shtohet për të zvogluar shtimin e rrëzikut të auditimit duhet të rritet 

madhësia e mostrës.  

- Nëse ka kontrollë parandaluese gabimi do të përsëritet vetëm si rezultat i gabimit 

të ngjajshëm njerzor ose si koençidencë dhe nuk ka nevojë për rritje të mostrës 

së audimit.
30

 

Gabimet janë pjesë e punës, por që kujdesi dhe puna në përpikëri zvogëlon rrëzikun për 

dështim.  

Mundësia e gabimeve nuk ka të bëjë vetëm me humbjen e kohës dhe të parave sepse një 

raport i gabuar mund të mbështetet në përdorimin dhe përshkrimin e një lloji konkretë. 

Në këtë rast ka gabim jo vetëm sepse përshkrimi dhe përdorimi i llojit të kontrollit nuk 

janë të besueshme dhe të përshtatshme por edhe pse të dhënat e domosdoshme 

mungojnë. 

Mungesa e të dhënave qonë natyrshëm në konkluzione të gabuara.
31

 

Për të zbuluar gabimet materiale në pasqyrat financiare ekzistojnë këto procedura: 

- Procedurat e pavarura  

- Procedurat analitike  

- Procedurat tjera që përfshijnë: testet e detajuara, minutat dhe marrja në pytje. 

Procedurat e pavarura-krijohen për të zbuluar gabimet ose mangësit. Dy nën kategorite 

e kësaj procedure janë:  

- testet për të zbuluar gabimet – fillojnë me regjistrimin e kontabilitetit deri te 

dokumentet mbështetëse. 

- Testet për të zbuluar mangësit- fillojnë me të dhënat e marura nga jashtë dhe 

vazhdojnë kontrollin e regjistrimeve të kontabilitetit. 
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Procedurat analitike- përdoret për të gjitha fazat e auditimit, përmes kësaj përdoren 

testet të pavarura duke pasur parasysh vlefshmërinë, përkatësinë dhe krahasueshmërin e 

tyre.  

Gabimet që mund të gjenden në pasqyrat financiare gjatë punës kontrolluese mund të 

jenë gabime të rastit ose me dashje dhe mund të jenë regjistrime të gabuara, 

mosregjistrim të veprimeve ekonomike ose me klasifikimin të gabuar të tyre.
32
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KAPITULLI IV 

 

 

4 Raporti i auditorit   

Raporti i auditorit është mënyra me anë të të cilës auditorët e jashtëm shprehin 

opinionin e tyre mbi faktin nëse pasqyrat financiare paraqesin një pamje të vërtetë e të 

sinqertë të kompanisë së audituar.  

Kryesisht i tërë raporti i auditorit respektivisht përmbajtja e këtij raporti duhet të jetë në 

përputhje me SNA 700 dhe kërkesat e tjera ligjore. 

Në fund të auditimit , auditori duhet të hartojë një raport të auditimit në të cilin auditori 

shpreh opinionin e tij mbi pamjen e drejtë dhe të sinqertë që paraqesin pasqyrat 

financiare. Raporti përmban një sërë elementesh të cilat janë standarde në mënyrë që 

lexuesit të kuptojnë qartë dhe të mos ketë hapsirë për keqkuptime dhe keqinterpretime 

dhe në anën tjetër të dëshmojë se auditimi është kryer në përputhje me standardet e 

miratuara lidhur me auditimin e pasqyrave financiare. 

Auditorët njëkohësisht duhet të kenë parasysh faktin nëse pasqyrat janë ose jo në 

përputhje me kërkëesat përkatëse ligjore. SNA/ISA thotë se raporti i auditorit duhet të 

shprehë qartë opinionin e shkruar të auditorit mbi pasqyrat financiare. 

 

4.1 Raportimi i auditorit mbi pasqyrat financiare 

Raporti i auditimit mbi pasqyrat financiare tregon një pasqyrë të gjendjes reale, pra një 

pamje të vërtetë të kompanisë apo institucioneve të audituar. 

 Duhet të qartësojm se raporti i auditimit të brendshëm  mbi pasqyrat financiare por 

edhe sektoreve tjerë të audituar i takojnë aktiviteteve të planifikuara më parë për të 

përmbushur një gamë të gjerë objektivash brenda institucionit. 

Auditorit i kërkohet të hartoj një raport të auditimit në fund të auditimit në të cilin ai 

shpreh opinionin e tij mbi pamjen e drejtë dhe të sinqert që paraqesin pasqyrat 

financiare. 

Mendimi se pasqyrat financiare paraqesin realisht ose jo gjendjen financiare, rezultatet e 

veprimtarisë dhe ndryshimet e kësaj gjendje në përputhje kjo me parimet përgjegjsisht 

të pranuara të kontabilitetit, përbën ndoshta, jo më të rëndësishme por një nga shërbimet 

më të rëndësishmë të profesionit të kontabilitetit. 
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Shfaqja e mendimit të ekspertit kontabël të pavarur mund të bëhet duke përpiluar një 

raport të përmbledhur i cili bazohet, kryesisht në pasqyrat financiare ose në një raport të 

zgjeruar i cili pak përdoret sot dhe mbështetet edhe në inofrmacione plotësuese të 

ndërrmarrjes kliente dhe së fundi me anën e një raporti special formulimi të cilit 

ndryshon nga raporti përmbledhës i kontrollit
33

. 

Auditori duhet të rishikoj dhe vlerësoj përfundimet e arritura prej evidencave të 

auditimit të përfituara si baza për të formuar një opinion mbi pasqyrat financiare. 

Raporti i auditimit duhet të shpreh një opinion në lidhje me qështjet në vijim: 

 Nesa llogarit janë përgatitur dhe finalizuar në pajtim me SNRF, rregulloret 

përkatëse dhe rregullat e AQBK-së dhe paraqesin një pamje të drejt dhe të vërtet 

të gjrndjes financiare dhe aktivitetit të institucionit financiar 

 Nese menaxhmenti i institucionit financiar e ka përmbushur obligimin e ti për të 

siguruar shënime të qarta si dhe dokumentimin e informatave kontabël 

 Nese informatat në raportin vjetor përshtaten në lidhje me llogarit vjetore, 

supozimet lidhur me vazhdimin e opercioneve dhe propozimeve në lidhje me 

shfrytëzimin e tepricave apo mbulimin e humbjeve janë në pajtim me rregulloret 

përkatëse dhe rregullat e AQBK-së dhe nese informata në pajtim me llogarit 

vjetore.
34

 

Pasqyrat financiare janë jashtëzakonishtë të ngjeshura dhe puna e auditorit është të 

paraqesin rezultate efektive, ti kuptojn ato edhe në pikat komplekse, ti theksojn qështjet 

krysore, transaksionet të rëndësishme që mbeten pasqyr e punës së auditorit. 

 

4.2 Çështje të cilat kanë ndikim në Opinionin e auditorit 

Takimi me auditorin, bisedat apo intervistat, ofrimi i informacionit, fazat e testimit dhe 

qdo e dhënë me shkrim ndikon në opinionin e auditorit.Stafi i kualifikuar,respektimi i 

procedurave të auditimit dhe auditorit tregon efektivitetin dhe menaxhimin e saktë të 

institucionit. 

Auditori mund të mos jetë në gjendje të shpreh një opionin pa rezervë atëherë kur 

- kur ka një kufizim të objektit të punës së auditorit dhe  

- ku një mosmarrëveshje me menaxhmentin për sa i takon pranueshmëris së 

përshtatëshmëris së shënimve shpeguese të të dhënave. 

                                                 
33

 Dh.Nikolla, V.Karapici, E.Peta “AUDITIM” 2003, fq. 252 
34

 JAKUPI Shefket, Fadil KRASNIQI “AUDITIM” Prishtinë 2012, fq.137 



Faqe | 38 

 

Kufizimi i vushëveprimit ndodhë atëehere kur nuk ka kushte gjatë angazhimit dhe 

kryerjes së procedurave që auditori mendon që është e nevojshme. 

Opinioni i auditorit është jashtzakonisht i rëndësishëm sepse përfshin gjithë rezultatin e 

punës së institucionit. 

Artikulimet më të qarta të qëllimit, përbërjes, rolit dhe përgjegjësive si dhe autoritetit të 

komitetit të auditimit janë dokumente publike,të cilat shprehin vlersimet të komitetit, të 

dobishme në identifikimin e fushave për përmisimin dhe nevojat për trajnim ngreh në 

shqetësime të reja mbi paraqitjen e rezultateve në formë të shkruar.
35

 

Çështjet të cialt transmetohen te auditori kanë peshë të madhe në krijimin e opinionit të 

tij.Por për tju qasur më mirë komunikimit me auditorët gjithësesi duhet të caktohet një 

person kontaktues me komunitetin e auditorëve. 

Efektiviteti i komunikimit organizativ mund të rritet me mesazhe të qarta verbale dhe të 

shkruara më pakë ose aspak zhurëm,Kreitner e përshkruan komunikimin një zingjirë të 

përbër nga hallka (lidhëse) identifikuese-dërguesi, kodimi, mediumi, deshifrimi, 

dekodimi, pranuesi apo marrësi si dhe reagimi prapa veprues (feedback-u).
36

 

Çështjet të cilat kanë ndikim mbi opinionin e auditorit saktësisht janë: 

- opinioni me rezervë 

- refuzimi për të dhënë opinionin dhe 

- opinioni kundër 

Opinioni me rezervë- shpeshëherë revizorët detyrohen të japin mendim me rezervë 

sepse mendojn se paraqitja e pasqyrave financiare nuk përputhet me parimet e 

përgjithshme të pranuara të kontabilitetit, sepse ka dobësi dhe paqartësi të të dhënave.
37

 

Mendimi me rezervë është edhe atëherë kur konstatojm rëndësin e gabimit. 

Refuzimi për të dhënë opinion-në rast se nuk ka bashkpunim me menaxherët atëhre nuk 

kemi të dhëna për të shprehur opinionin andaj auditori refuzon të jap opinion.Mos 

dhënie mendimi nuk është mendim dhe revizorët duhet të kenë argumente të 

rëndësishme për të bërë një gjë të tillë.
38

 

Opinioni kundër- kur pasqyrat financiare të ndërrmarrjes janë të parregullta dhe nuk 

paraqesin gjendjen reale e kanë për detyrë të shfaqin mendim kundër. 
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Mendimi kundër shfaqet atëherë kur pas një kontrolli të hollësishëm zbulojm të dhëna 

jo korrekte të cilat qojn në justifikimine dhënjes së mendimit kundër.
39

 

Ka raste kur auditori mund të mos jetë në gjendje që të shpreh një opinion pa rezervë , 

kur ekziston një nga rrethanat e mëposhtme dhe , kur sipas auditorit ndikimi i qështjës 

në fjalë është ose mund të jetë material për pasqyrat financiare: 

1. Ka një kufizim të objektit të punës së auditorit. 

2. Ka një mosmarrëveshje me menaxhmentin për sa i takon pranueshmërisë së 

politikave të zgjedhura të kontabilitetit , metodës së zbatimit të tyre ose 

përshtatshmërisë së shënimeve shpjeguese të dhëna.
40

 

 

4.3 Çështje të cilat nuk kanë ndikim në Opinionin e auditorit 

 

Nën rrethana të caktura raporti i auditorit mund të modifikohet duke shtuar një paragraf 

i cili tërheq vëmendjen për të vënë në dukje një qështje specifike e cila ka ndikim mbi 

pasqyrat financiare të cilat auditohen , dhe që është shpjeguar në një nga shënimet 

shpjeguese të pasqyrave financiare , paragraf ky i cili e trajton këtë qështje në mënyrë 

më të zgjeruar.  

Të gjitha këto informacione duhet të paraqiten nëpërmjet një paragrafii cili tërheq 

vëmendjen mbi këtë qështje. 

Auditori duhet të modifikojë raportin e auditorit duke shtuar një paragraf në qoftë se 

ekziston një pasiguri materiale e cila ka të bëjë me një problem me hipotezën e 

vijimësisë, zgjedhja e së cilës varet nga ngjarjet e ardhshme dhe e cila mund të ketë 

ndikim mbi pasqyrat financiare.
41

 

 

4.4 Përpilimi dhe qartësia e draft raportit të auditorit 

 

Pas përfundimit të përmbledhjes (konspektit) dhe kryerjes së analizës së audiencës, 

ekipi i auditorëve është i gatshëm që të përpilojë draftin e raportit sipas strukturës së 

paraparë. Nëse shihet e aryeshme të bhëhen ndryshime të konspektit përgjatë fazës së 

përpilimit të draft raportit një gjë e tillë mund të bëhet. 
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Draft raporti duhet që të reflektojë auditim objektiv ku qështjet ekzaminohen në 

kontekst të duhur. Kjo nënkupton se duhet të jetë i baraspeshuar në kuptimin e 

paraqitjes së performancës ashtu siq është. Në raport duhet të paraqiten si anët negative 

ashtu edhe ato pozitive që do të thotë se duhet të shpalosen dobësitë në sisteme dhe 

kontrolle respektivisht preformanca e dobët ashtu siq duhet të mos lihen anash 

menaxhimi efektiv dhe performanca e mirë. 

 Udhëheqësi i i ekipit është përgjegjës për koordinimin e procesit të përpilimit të draftit.  

Sa i përket përpilimit të draft raportit mund të ndahet në pjesë ose kapituj në mes të 

antarëve të ekipit të auditorëve dhe pasi t’ë përfundojë secili pjesën përkatëse , ekipi 

duhet të mblidhet dhe të dakordohen në përmbajtje. 

Ndërkaq sa i përket qartësimit të draft raportit , menaxhmenti i auditimit të 

performancës pas pranimit të raportit duhet të bëjë shqyrtimin e tij dhe të bëjë një 

shqyrtim final të të gjitha dokumenteve të punës. 

Qëllimi i këtij shqyrtimi është që të sigurohet se auditimi i plotëson standardet e 

auditimit dhe të sigurojë një inicim të procesit të Qartësimit. Raporti do të jetë i gatshëm 

për dorëzim pas Qartësimit nga Auditori Gjeneral. 
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4.5 Elementet themelore të raportit të auditorit 

 

Tabela 1: Elementet themelore të raportit të auditimit
42

 

Elementet themelore 

të raportit të auditorit  

Shpjegime të elementeve 

Titulli Titulli duhet të tregojë se raporti është hartuar prej një auditori 

të pavarur ose të konfirmojë faktin se janë përmbushur të gjitha 

standardet përkatëse etike. 

Kujt i drejtohet 

raporti 

Personat të cilave iu drejtohet raporti do të përcaktohet prej 

ligjeve kombëtare , megjithëse me shumë gjasë ata janë 

aksionarët ose bordi i drejtorëve. 

Paragrafi i hyrjes  Në të duhet të identifikohet entiteti i cili është audituar, fakti se 

pasqyrat financiare janë audituar, të identifikohen pasqyrat 

financiare të cilat janë audituar , të specifikohet data e 

pasqyrave financiare dhe periudha e mbuluar prej tyre dhe t’i 

referohen shkurtimisht politikave më të rëndësishme të 

kontabilitetit dhe shënimeve tjera shpjeguese. 

Deklarimi që tregon 

përgjegjësitë e 

menaxhmentit 

Raporti duhet të përmbajë një deklarim rreth faktit se 

menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave 

financiare. Kjo përgjegjësi përfshin krijimin , vënien në 

funksion dhe ruajtjen e kontrolleve të brendshme , zgjedhjen e 

politikave të duhura të kontabilitetit dhë bërjen e vlerësimeve të 

arsyeshme në kontablititet. 

Deklarimi i 

përgjegjësive të 

auditorit  

Raporti duhet të përfshijë një deklarim se përgjegjësia e 

auditorit është shprehja e një opinioni mbi pasqyrat financiare. 

Raporti duhet të shpjegojë faktin se auditori ka vepruar në 

përputhje me SNA dhe me kërkesat etike dhe se auditimi ka 

qenë i planifikuar dhe është kryer në mënyrë të tillë që auditori 

të përfitojë siguri të arsyeshme se pasqyrat financiare nuk 

përmbajnë anomali materiale. 
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Paragrafi i opinionit Nëse auditori arrin në përfundimin se pasqyrat financiare japin 

një pamje të vërtetë e të sinqertë , ai duhet të shpreh një opinion 

pa rezervë. 

Një opinion pa rezervë tregon se pasqyrat financiare paraqesin 

një pamje të vërtetë e të sinqertë , në të gjitha aspektet materiale 

, në përputhje me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar. 

Çështje të tjera Standardet , ligjet ose praktikat e gjithë-pranuara në një vend të 

caktuar mund të kërkojnë ose lejojnë auditorin të shtjellojë 

çështje të tilla që ofrojnë shpjegime të mëtejshme që kanë të 

bëjnë me përgjegjësinë e auditorit ose me raportin e auditorit.  

Përgjegjësitë e tjera 

mbi raportimin 

Në qoftë se auditorit i kërkohet me ligj të raportojë mbi çështje 

të tjera, kjo duhet të bëhet në një paragraf shtesë nën paragrafin 

e opinionit. 

Data e raportit Raportit duhet t’i vendoset data e cila tregon datën e 

përfundimit të auditimit dhe nuk duhet të jetë më herët se sa 

data kur menaxhmenti aprovon pasqyrat financiare. 

Adresa e auditorit Njëkohësisht duhet të përfshihet vendi ku auditori zhvillon 

praktikën e tij, d.m.th zyra e auditorit. 

Nënshkrimi i auditorit Raporti duhet të përmbajë nënshkrimin e auditorit qoftë kjo në 

emër të vetë auditorit ose në emër të firmës së auditimit. 

 

4.6 Raporti final i auditorit 

 

Auditorët duhet të dërgojnë një raport vjetor të auditimit me një opinion të auditimit në 

pajtim me rregulloret përkatëse dhe rregullat e AQBK-së. 

Raporti i auditimit duhet të konfirmojë që shërbimet e auditimit janë kryer në pajtim me 

dispozitat e kësaj rregulle, rregulloret përkatëse dhe rregullat e AQKB-së. 

Raporti i auditorit duhet që të shpreh një opinion në lidhje me qështjet në vijim:  

1. Nëse llogaritë vjetore janë përgaditur dhe finalizuar në pajtim me Standardet 

Ndërkombëtare për Raportim Financiar, rregulloret përkatëse dhe rregullat e 

AQKB-së , dhe paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të gjendjes financiare 

dhe aktiviteteve të institucionit financiar. 
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2. Nëse menaxhmenti i institucionit financiar e ka përmbushur obligimin e tij , për 

të siguruar shënime të qarta dhe të duhura si dhe dokumentimin e informatave 

kontabël ; dhe 

3. Nëse informatat në raportin vjetor përshtaten në lidhje me llogaritë vjetore , 

supozimet lidhur me vazhdimësinë e operacioneve dhe propozimet në lidhje me 

shfrytëzimin e tepricave apo mbulimin e humbjeve janë në pajtim me rregulloret 

përkatëse dhe rregullat e AQKB-së , dhe nëse informatat janë në pajtim me 

llogaritë vjetore. 

Nëse llogaritë nuk japin informata lidhur me rezultatin  dhe gjendjen e instuitucionit 

financiar , e që duhet të sigurohen, auditorët duhet të theksojnë këtë , ose të 

përcaktojë rezervat e auditorëve dhe mundësisht të sigurojnë edhe informata të 

nevojshme plotësuese në raportin e auditimit. 

Nëse auditorët arrijnë në përfundim se llogaritë nuk duhet të finalizohen në formën e 

tyre aktuale , kjo duhet të theksohet në mënyrë të qartë. 

Nëse auditorët , gjatë kryerjes së auditimit , zbulojnë rrethanat që mund të 

shkaktojnë detyrime të antarëve të Bordit , asambleve të korporatave , komiteteve të 

përfaqësuesve të aksionarëve apo të menaxherëve të përgjithshëm , kjo duhet të 

paraqitet në raportin e auditorit. Auditorët në ndërkohë duhet që të sigurojnë 

informata tjera në lidhje me rrethanat, për të cilat besojnë se duhet njoftuar 

pjesëmarrësit apo aksionarët e institucionit financiar. Auditorët , të cilët auditojnë 

llogaritë vjetore të kompanisë amë të institucionit financiar, duhet të sigurojnë raport 

të veqantë auditimi për grupin. 
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5 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

 

 

5.1 KONKLUZIONET 

 

 

1. Auditimi i pasqyrave financiare është një veprimtari që kryhet nga një palë e 

tretë e pavarur , që ka si qëllim paraqitjen e saktë dhe të drejtë të pasqyrave 

financiare të një etniteti. 

2. Gjithësecila kompani private apo institucion public është e obliguar të kryejë 

auditimin e brendshëm dhe të jashtëm të pasqyrave financiare për një periudhë 

kohore prej një viti. 

3. Roli dhe rëndësia e auditimit qëndron në atë se mundëson zbulimin e gabimeve 

që bëhen në një kompani. Përveç kësaj shteti duke u bazuar në raportin e 

auditorit përcakton obligimin ligjor që ka firma ndaj shtetit. 

4. Objektiv i këtij studimi është analiza e përfitimeve të ndërmarrjeve afariste nga 

auditimi i pasqyrave financiare (bilanceve). 

5. Kërkesat e auditimit të pasqyrat financiare të të gjitha entiteteve me interes 

publik dhe të kompanive të mesme e të mëdha duhet të auditohen. Direktiva e 

vitit 2013 nuk kërkon auditimin e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve të vogla 

por i lejon Shtetet Anëtare që të kërkojnë auditim, pasi kanë marrë në kosideratë 

kushtet specifike dhe nevojat e ndërmarrjeve të vogla dhe përdoruesve të 

pasqyrave financiare të tyre. 

6. Marrë parasysh se metoda e mostrimit shoqërohet me rrezik të gabimeve 

eventuale , atëherë kërkohet nga auditorët që të kenë kujdes të shtuar gjatë 

përzgjedhjës së mostrës. 

7. Bazuar në faktin që auditimi jo vetëm që është obligim ligjor por edhe factor i 

rëndësishëm për të arritur sukses , u rekomandohet bizneseve që të jenë më 

bashkëpunuese në këtë aspekt. 
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5.2 REKOMANDIME 

 

1. Auditorët gjithmonë duhet të kenë parasysh se gjatë përgaditjes së raportit të 

auditimit duhet të bazohen ne SNA , si dhe duhet të jenë të paanshëm. 

2. Çështja e auditimit në Kosovë, nuk është e rregulluar si duhet në aspektin 

ligjor,derisa në vendet tjera në rajon ashtu edhe më gjerë,me ligj janë përcaktuar 

bizneset të cilat janë të detyruara ti auditojnë pasqyrat financiare. 

3. Vetëdija e ulët e bizneseve për përfitimet nga auditimi i pasqyrave financiare ka 

ndikuar që vetëm një numër i vogël i bizneseve Kosovare të bëjë auditimin e 

tyre, prandaj ne rekomandojmë që të obligohet Auditimi i Pasqyrave Financiare  

dhe me ligj të përcaktohen bizneset të cilat janë të detyruara ti auditojnë pasqyrat 

financiare. 

4. Ky numër mund të rritet nëse ngrihet vetëdija e bizneseve për përfitimet që 

mund t’i kenë nga auditimi. 

5. Pasqyrat financiare të përgatitura nga menaxhmenti, për shkak të interesave të 

ndryshme në mes të palëve të interesuara, mund të mos paraqesin në mënyrë të 

drejtë gjendjen e ndërmarrjes dhe rezultatet e veprimtarisë së saj, me kryerjen e 

auditimit ato krijojnë një besim dhe siguri se pasqyrat financiare janë të drejta 

dhe në harmoni me Direktivën e Kontabilitetit e vitit 2013 e cila është rrjedhojë 

e bashkimit në një direktivë të vetme të Direktivave 4 dhe 7, përcakton kuadrin 

ligjor të Auditimit për pasqyrat financiare individuale dhe ato të konsolidura të 

entiteteve të biznesit në harmoni me PPPK, SNK, SNRF dhe SNA dhe ligjin e 

kontabilitetit dhe auditimit në Kosovë. 

6. Direktiva 2013 parashikon, për herë të parë, një listë të plotë të të gjitha formave 

ligjore të ndërmarrjeve që mbulohen prej saj, të cilat duhet të detajohen nga çdo 

shtet anëtar i BE-së. Kjo direktivë duhet të transpozohet në legjislacionin 

kombëtar të çdo vendi anëtar të BE-së, duke filluar nga data 20 Korrik 2015. 

7. Për këtë arsye pronarët duhet të angazhojnë së paku një auditues - palë e tretë e 

cila në mënyrë profesionale dhe të pavarur do të verifikojë saktësinë e pasqyrave 

financiare, për rritje të besueshmërisë së pasqyrave financiare. 

8. Auditimi i pasqyrave financiare në Kosovë duhet të mbështetet me reformat e 

BE-së lidhur me tregun e auditimit ligjor. 
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7 Shtojcat 

 
Tabela 2: SNA-Pasqyrave financiare43 

 

       I. Parimet dhe përgjegjësitë bazë në një auditim të pasqyrave financiare 

• Përgjegjësia e audituesit për të marrë në konsideratë dhe për të 

zbuluar mashtrimin që mundë të shoqërojë pasqyrat financiare 

 

SNA 240 

• Vlerësimi i riskut në auditim  SNA 315 

• Planifikimi i auditimit SNA 300 

• Format e komunikimit të çështjeve të auditimit me personat e 

entitetit të cilët janë ngarkuar me qeverisjen 

 

SNA 260 

     II. Rreziku në Auditim dhe Reagimi i Audituesit ndaj tij 

• Roli që ka zbatimi i akteve ligjore në nënligjore në një auditim 

të pasqyrave financiare 

 

SNA 250 

• Materialiteti dhe përcaktimi i tij SNA 320 

• Reagimi ndaj rreziqeve të vlerësuara SNA 330 

      III. Evidentimi i Auditimit dhe Procedurat 

• Përdorimi i punës së të tjerëve SNA 600-620 

• Procedurat analitike SNA 520 

• Evidencat e auditimit SNA 500,501 

• Angazhime fillestare, tepricat e çeljes SNA 510 

• Palët e lidhura SNA 550 

• Ngjarjet e mëvonshme  SNA 560 

• Zgjedhja në Auditim dhe mjete të tjera të testimit SNA 530 

• Auditimi i çmuarjes kontabël SNA 540 

      IV. Raportimi i Auditimit 

• Raporti i audituesit mbi pasqyrat financiare SNA 700,701 

 

 
• Koncepti mbi shërbimet e tjera të dhënies së sigurisë, veçoritë e 

planifikimit,të procedurave dhe të raportimit 

 

  

                                                 
43

Statovci Bedri, Jakup Shefketi, Auditimi i avancuar, Ulqin, 2016,  f. 219 
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Tabela 3:Në mënyrë të përmbledhur treguesit janë dhënë në tabelen më poshtë: 

 
 

Për tù klasifikuar në njërën nga kategoritë e mësipërme, ndërmarrja duhet të jetë 

brenda dy nga tre treguesit e pragut për dy periudha kontabël të njëpasnjëshme; 

• Pragjet e vendosura për qarkullimin (xhiron) dhe totalin e bilancit për 

ndërmarrjet e vogla janë respektivisht € 8 milion dhe € 4 milion. 

• Megjithatë, shtetet anëtare kanë opsionin për të rritur njërin ose të dy këto 

pragje për ndërmarrjet e vogla deri në një maksimum prej 

përkatësisht € 12 milion dhe € 6 milion. 

• Këto kufij (pragje) të reja do të përdoren qoftë për të përcaktuar se cilin regjim 

kontabël duhet të ndjekë kompania, ashtu edhe për 

faktin nëse ajo duhet të përgatisë pasqyra financiare të konsoliduara dhe 

gjithashtu, për të vlerësuar nëse kërkohet të kryhet një auditim i 

pasqyrave financiare të ndërmarrjes. 

 
 


