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Abstrakt 

Qëllimi i këtij punimi të diplomës bachelor është që të trajtojmë marrëdhëniet në mes 

rrezikut të auditimit, evidencave të auditimit dhe pohimeve të pasqyrave financiare. 

Rreziku i auditimit është rrezik i cili ka të bëjë me opinionin e auditorit lidhur me 

pasqyrat financiare të cilat mund të përmbajnë gabime, ndërsa evidencat e auditimit janë 

ato të cilat përmbajnë informata duke u mbështeur në fakte, konkluzione dhe të gjetura 

te tjera.Gjatë punimit do të trajtojmë edhe nevojën për evidencat e auditimit, llojet e 

evdiencave të auditimit, dhe krejt në fund do të trajtojmëdokumentet e punës së 

auditimit, për  më gjerësisht ky punim ka për qëllim synimin në  marrëdhëniet në mes të 

rrezikut të auditimit, evidencave të auditimit dhe pohimeve të pasqyrave financiare të 

cilat i kemi shtjelluar në punim. 

Fjalë kyçe: Rreziku i auditimit, Evidencat e auditimit, pohimet e pasqyrave financiare, 

sistemi informativ i kontabilitetit. 

Abstract 

 

The purpose of this bachelor's degree is to address the relationship between audit risk, 

audit evidence and statements of financial statements. Audit risk is a risk related to the 

auditor's opinion regarding the financial statements that may contain errors, while audit 

evidence is the one that contains information based on facts, conclusions, and other 

findings. During the paper we will also address the need for audit evidence, types of 

audit evidence, and we will eventually deal with audit work documents, more broadly 

this paper aims at targeting the relationship between audit risk, evidence audits and 

statements of financial statements that we have discussed in the paper.  

Keywords: Audit Risk, Audit Evidence, Statement of Financial Statements, Accounting 

Information System. 
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Hyrje 

 

Auditimi
1
 është një veprimtari që kryhet nga një palë e tretë e pavarur (me punonjës të 

kontraktuar nga organizatat profesionale të kontabilistëve dhe auditimit për sektorin 

privat dhe me punonjës të strukturave shtetërore për sektorin publik) të cilët auditojnë 

llogaridhënien mbi veprimtarinë që drejtohet apo menaxhohet (veprimtari për të cilën 

ata janë përgjegjës për një periudhë kohore zakonisht njëvjeҫare) nga menaxherët e 

niveleve të ndryshme në organizatat private dhe instutucionet publike deri tek drejtuesi 

ekzekutiv në sektorin privat apo titullari i institucionit  në sektorin publik. 

Auditimi si profesion dhe proçes është i zhvilluar në vazhdimësi duke përcaktuar 

mënyra dhe rrugë të reja me synim plotësimin e kërkesave të publikut për të ofruar 

shërbime gjithnjë e më të kualifikuara. 

Rreziku i auditimit i referohet mundësisë që auditorët mund të dështojnë ta modifikojnë 

opinionin e auditimit lidhur me pasqyrat financiare të cilat përmbajnë gabime 

materiale.Rreziku i auditimit nuk mund të asgjësohet sepse në ҫdo organizatë ekziston 

universi i rrezikut, i cili nënkupton të gjitha rreziqet me të cilat organizatat mund të 

përballet. 

Pra, në përgjithësi  rreziku definohet si mundësia për paraqitjen e një rasti, i cili do të 

ketë ndikim në arritjen e objektivave. 

Evidenca e auditimit  përdoret në mbështetjen e fakteve, konkluzioneve dhe të gjeturave 

tjera, të cilat do të përbëjnë raportin e auditimit.  Evidenca e auditimit paraqet të gjitha 

informatat e shfrytëzuara nga auditorët për të arritur në konkludime në të cilat bazohet 

opinioni i auditimit. Ajo përfshin informata të cilat gjenden në të dhënat kontabël 

përmes të cilave  përpilohen pasqyrat financiare. 

Dokumentimi i auditimit, i njohur si letrat e punës, përfshinë dokumentimin e 

procedurave të kryera, evidencën relevante të grumbulluar dhe konkluzionet e arritura 

nga auditorët. 

  

                                                 
1
Shefket Jakupi, Bedri Statovci, Auditimi i Avancuar, Pejë 2017, Faqe 7 
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QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

 

1.1 Qëllimii 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, 

atëherëështë 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 parëështë hulumtimi i literaturës që ka të bëjë me auditimin dhe me theks të 

veçantë për auditimin e pasqyrave financiare. 

Objektiva e dytëështë përzgjedhja e literaturës qëështë 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. 

 

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. 

 



 

Faqe | 9 

 

Për këtë ndoqëm hapat e mëposhtëm: 

Faza e parë: zgjedhja e literaturës 

Qëllimi ynë i përzgjedhjes së 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 

tëhuaj 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 

nëmetodën e analizës dhe sintezës, shënimetshpjeguese etj. 

 

1.4 Përcaktimii 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 ehulumtimit është kryesisht teorike dhe nuk kërkon metodologjiempirike, 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. 
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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 sjellë risitë, për 

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

rrugëzgjidhjet dhe konkluzionet të cilët do t‟i 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 rëndësinë e 

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

 

1.7   Pyetje hulumtuese 
 

Shpjegoni marrëdhënien ndërmjet rrezikut të auditimit, evidebcës së auditimit dhe 

pohimeve të pasqyrave financiare; 

Identifikoni dhe shojegoni elementet (përbërësit) e rrezikut të auditimit; 

Bëni dallimi ndërmjet kompetencave që ndërlidhen me evidencën e auditimit:  (1) 

mjaftushmëria dhe (2) përshtatshmëria; 

Shfletoni dhe shpjegoni llojet e evidencës së auditimit; 

Shpjegoni gjykimin e përfshirë në fushat subjektive të auditimit, siq janë disa zëra të 

pasqyrave financiare të cilat vlerësohen në bazë të vlerës së drejt të tregut; 

Shpjego qëllimet e dokumentimit të auditimit; 

Diskutoni faktorët të cilat ndikojnë në gjykimin e auditorëve në lidhje me nivelin e 

dokumentimit të auditimit; 

Identifikoni cështjet të cilat duhet të përfshihen në letrat e punës së auditimit dhe 

Shpjegoni llojet e letrave të punës dhe mënyrën se si organizohen. 

 

  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Dija
http://sq.wikipedia.org/wiki/Puna
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2 MARRËDHËNIET NË MES RREZIKUT TË AUDITIMIT, 

EVIDENCAVE TË AUDITIMIT DHE POHIMEVE TË 

PASQYRAVE FINANCIARE 

 

Nocioni rreziku i auditimit i referohet mundësisë që auditorët mund të dështojnë ta 

modifikojnë (përmisojnë) opinionin e auditimit lidhur me pasqyrat financiare të cilat 

përmbajnë gabime materiale. 

Rreziku i auditimit nuk mund të asgjësohet sepse nëçdo organizatë ekziston universi i 

rrezikut, i cili nënkupton të gjitha rreziqet me të cilat organizatat mund të përballet. 

Pra, rreziku definohet si mundësia për paraqitjen e një rasti, i cili do të ketë ndikim në 

arritjen e objektivave. 

Rreziku i auditimit ka dy elemente: 

1. Rreziku që pasqyrat financiare të mbajnë njëanomali material dhe  

2. Rreziku që auditorët të mos arrijë të zbulojnë të gjitha anomalit materiale  

Rreziku që auditori të shpreh opinion të papërshtatshëm të auditimit kur pasqyrat 

financiare janë me anomali materiale. 

Menaxhimi i rrezikut është proces i përgjithshëm i identifikimit, vlerësimit dhe 

monitorimit të rreziqeve, të cilat mund të ndikojnë në arritjen e qëllimeve dhe 

objektivave të organizatës. 

 

Vlerësimi dhe menaxhimi i rrezikut është përgjegjësi e menaxhimentit. Ndërkaq, 

përgjegjësi e auditimit të brendshëm është të rishikoj dhe testoj procedurat dhe 

kontrollet e vendosura nga menaxhmenti sa i përket zvoglimit të rreziqeve. 

 

Gjatë kryerjes së veprimeve audituese, audituesi ballafaqohet me dy lloje të rreziqeve 

para auditimit të pasqyrave financiare :  

1. Auditimi i rrezikut dhe  

2. Rreziku i afarizmit 
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2.1 Rreziku i afarizmit 
 

 

Rreziku i afarizmit është në raport me ato situata në të cilat audituesi i sheh si rrugë 

dalje nga humbjet për shkak të kundërthënieve ligjore, mendimit negative të publikut 

ose ngjarjeve të tjera të lidhura me pasqyrat financiare të cilat rishkikohen.  

Audituesi nuk mundet rrezikun afarist të e kontrrollojë drejtëpërdrejtë. Por, një kontrroll 

të caktuar mund ta kryej me paralajmërimet e zgjedhura dhe me mos mbajtjen e 

klientëve.  

2.2 Auditimi i rrezikut 
 

Auditimi i rrezikut
2
 rrjedhë nga madhësia e gabimeve të rëndësishme tëtreguara që 

audituesi mund të jap mendimin mbi të dhënatqë ka në dispozicion nga pasqyrat 

financiare.  

 

Audituesi duhet të bëjë planifikimin dhe kryerjen e auditimit në atë mënyrë që auditimi i 

rrezikut të jetë në nivelin sa më të ultë i pranishëm. Audituesi do ta zvogëlojë rrezikun e 

auditimit nëse zbaton veprimet e auditimit se sit ë mblidhen të dhënat e mjaftushme të 

auditimit, të cilat ofrojnë një besueshmëri mbi pasqyrat financiare.Për dallim nga 

rreziku afarist, rrezikun e auditimit audituesi mund ta kontrrolloi në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me veprime të testimit.  

Në kontekst të vlerësimit tërrezikut të auditimit zakonisht shqyrtohen këto pjesë 

përbërës të tij : 

1. Rreziku inherentni (vetëvetishëm)  

2. Kontrrolli i rrezikut (rreziku i kontrrollit) dhe  

3. Rreziku i pazbuluar (mos-zbulimit) 

  

                                                 
2
Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe Kurt 

Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.151 
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Tabela 1: Ilustrimi i rrezikut të auditimit 

 
 

Burimi: Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe 

Kurt Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.152 

2.2.1 Rreziku inherent 

 

Rreziku inherent
3
 (i vetëvetshëm) – tregon ndjeshmërinë e një pohimi të caktuar ndaj 

gabimeve material, duke supozuar që kontrollet e brendshme nuk ekzistojnë. Faktorët të 

cilët ndikojnë në rrezikun inherent lidhen me natyrën e rrethinës se ku vepron kilenti ose 

me natyrën e ndonje elementi të caktuar të pasqyrav financiare. 

Faktorët të cilët ndikojnë të audituesi në vlerësimin e rrezikut inherent 

klasifikohen në ata që janë në raport me : 

1. Menaxhmentin e klientit  

2. Veprimtarin e klientit dhe  

                                                 
3
Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe Kurt 

Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.151 
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3. Afarizmin dhe stabilitetin financiar të klientit 

2.2.2 Kontrrolli i rrezikut 

 

Kontrrolli i rrezikut ( rreziku i kontrollit)–tregon rrezikun e paraqitjes së një gabimi 

material në një pohim relevant i cili nuk do të parandalohet ose zbulohet me kohë nga 

kontrrollet e brendshme të klientit.  

Ky rrezik është rezultat i efektivitetit të dizajnit dhe operimit të kontrrolleve të 

brendshme në arritjen e objektivave të klientit në lidhje me përgatitjen e pasqyrav 

financiare. 

Që të dyja, rreziku inheret dhe rreziku i kontrrollit, ekzistojn pa marrë parasysh 

auditimin e pasqyrav financiare. Kjo do të thotë që rreziku i gabimeve ekziston edhe pa 

marrë parasysh kryerjen e auditimit.  

Auditori mund të bëjë vlerësim të ndarë të të dy rreziqeve ose një vlerësim të 

përgjithshëm të rrezikut të gabimeve në pohimet relevante. 

2.2.3 Rreziku i pazbuluar 

 

Rreziku i pazbuluar
4
 (rreziku i mos-zbulimit)–tregon rrezikun që auditorët do të 

dështojnë në zbulimin e gabimeve material të cilat ekzistojnë në pohimet relevante. 

Rreziku i zbulimit është funksion i efektivitetit të procedurave të auditimit dhe aplikimit 

të tyre nga auditorët. Prandaj, ndryshe nga rreziku inherent dhe rreziku i kontrollit ky 

rrezik nuk ekziston nëse nuk kemi të bëjmë me auditimin e pasqyrave financiare.Në 

vend që ta „‟vlerësojnë‟‟ rrezikun e zbulimit, auditorët përpiqen që ta kufizojnë atë 

përmes kryerjes së më shumë procedurave thelbësore të auditimit. 

Rreziku i mos-zbulimit është si pasojë që procedurat thelbësore të auditimit nuk janë 

100% efektive, si pasojë e përdorimit të mostrës dhe faktorëve të tjerë. 

Kryesisht realizohet në dy lloje të përgjithshme të procedurave thelbësore :  

1. Teste të detajuara të tepricave, transaksioneve dhe shpalosjeve dhe 

2. Procedura analitike 

Për një nivel të dhënë të rrezikut të auditimit, rreziku i mos-zbulimit është në  raport të 

zhdrejt me rrezikun e gabimeve materiale. 

                                                 
4
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2.3 Evidencat e auditimit 

 

Qëllimi i kryerjes së auditimit është grumbullimi i evidencës së auditimit që do të 

përdoret në mbeshtetjen e faktev, konkluzioneve dhe të gjeturave tjera, të cilat do 

tëpërbëjnë raportin e auditimit. Evidenca e auditimit
5
 paraqet të gjitha informatat e 

shfrytëzuara nga auditorët për të arritur në konkludime në të cilat bazohet opinioni i 

auditimit.  Ajo përfshin informata të cilat gjenden në të dhënat kontabël përmes të cilave 

janë përpiluar pasqyrat financiare. Evidencat e auditimit duhen të jenë  të mjaftushme 

dhe të përshtatshme. 

Besueshmëria e evidencës varet nga rrethanat në të cilat ajo sigurohet. Evidencat e 

auditimit zakonisht është e besueshme kur
6
 : 

1. Sigurohet nga burimet e pavarura të mirëinformuara të cilat janë jashtë kompanisë, 

në vend të burimeve të varura. 

2. Gjenerohet nga brenda përmes sistemit me kontrolle efektive, në vend të sistemit 

kur kontrrollet janë jo-efektive 

3. Sigurohen drejtpërdrejt nga auditorët e jo në mënyrë të tërthortë ose përmes 

konkluzioneve (përshembull, vëzhgimi se si është duke u aplikuar një kontrollëështë 

evidencë më e besueshme se sa përgjigjet e një interviste lidhur me kontrollet). 

4. Evidenca është e dokumentuar (letër, formë elektronike ose formë tjetër), në vend të 

mënyrës së evidencës gojore. 

5. Sigurohet nga dokumentet origjinale, në vend të dokumenteve të fotokopjuara apo të 

dërguara me faks. 

 

2.4 Pohimet e pasqyrave financiare 

 

Menaxhmenti është përgjegjës për prezantimin e drejt të pasqyrave financiare në 

përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara  të kontabilitetit. Një mënyrë për ta 

shikuar këtëështë që mënaxhmenti të jetë përgjegjës për të prezantuar pasqyrat 

                                                 
5
Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe Kurt 

Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.153 
6
Ibid,f.153 
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financiare që përmbajnë llogaritë më shuma të duhura dhe shpalosjet e duhura në 

mënyrë të duhur (përshembull shënimet sqaruese të pasqyrave financiare).  

 

Për secilin nga komponentët kyresorë të pasqyrave financiare
7
: 

 Teprica e llogarive, 

 Grupe transaksioneve dhe ngjarjet që ndodhin gjatë periudhës së auditimit 

(transaksionet) dhe 

 Prezantimet dhe shpalosjet, menaxhmenti duhet të shikohet që në mënyrë 

implicite apo eksplicite është duke pohuar rredh karakteristikave të informative. 

Të gjitha pohimet nuk janë të aplikushme për të gjithë zërat e pasqyrave financiare. 

Pohimet relevante janë ato të cilat kanë ndikim të rëndësishëm në faktin nëse një tepricë 

e llogarisë, një grup i transaksioneve ose shpalosjet janë të paraqitura në mënyrë të 

drejtë. Për shembull, pohimet e ekzistencës dhe të tërësisë gjithmonë janë relevante për 

llogarinëe parasë së gatshme, sidoqoftë pohimi i vlerësimit nuk është relevant 

përveçnëse kjo llogari duhet të konvertohet në një valutë tjetër për cështje të rapotimit. 

Tabela 2: Pohimet e pasqyrave financiare 

 

Pohimet lidhur me tepricat e 

llogarive (llogaritë) 

Pohimet lidhur me grupet e 

transaksioneve dhe ngjarjet 

Pohimet lidhur me prezantimin 

dhe shpalosjen (shpalosjet) 

Ekzistenca- Pasuritë (asetet), 

detyrimet dhe ekuiteti 

Ndodhja-Transaksionet dhe 

ngjarjet të cilat janë 

regjistruar kane ndodhur në 

të vërtetë dhe i përkasin 

entitetit. 

Ndodhja- Transaksionet dhe 

ngjarjet e shpalosura kanë 

ndodhur në të vërtetë. 

Të drejtat dhe obligimet-

Entiteti mban apo i 

kontrollon të drejtat ndah 

pasurisë, detyrimet e entitetit 

janë obligimet 

 Të drejtat dhe obligimet- 

Ngjarjet e shpalosura i përkasin 

entitetit. 

Plotësia- Të gjitha pasuritë, 

detyrimet dhe ekuiteti janë 

regjistruar. 

Plotësia- Të gjitha 

transaksionet dhe ngjarjet 

janë regjistruar 

Plotësia- Të gjitha shpalosjet të 

cilat duhet të përfshihen janë 

përfshirë. 

                                                 
7
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Vlerësimi  dhe  shpërndarja- 

Pasuritë, detyrimet dhe 

ekuiteti janë përfshirë në 

vlerë të duhur dhe të drejtë 

Saktësia- Shumat dhe të 

dhënat e tjera lidhurme 

transaksionet e regjistruara 

janë regjistruar si duhet. 

Saktësia dhe Shpërndarja- 

Informatat jënë shpalosur në 

mënyrë të drejtë dhe me shuma të 

duhura. 

 Prerja- Transaksionet dhe 

ngjarjet janë regjistruar në 

periudhën e duhuer të 

kontabilitetit. 

 

 Klasifikimi- Transaksionet 

dhe ngjarjet janë regjistruarn 

në llogaritë e duhura 

Klasifikimi dhe kuptushmëria- 

Informatat janë prezantuar dhe 

shpjeguar në mënyrë të 

kuptushme. 

Burimi:Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe 

Kurt Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.149 

 

Gjatë dizajnimit të procedurave të auditimit, auditorët mund të përdorinë pohime të cilat 

i konsiderojnë relevante nga figura 1. Me fjalë të tjera, auditorët mund t‟i kombinojnë 

ose përmbledhin pohimet, për aq kohë sa të gjitha pohimet relevante dhe matariale të 

jenë mbuluar përmes procedurave të auditorit
8
. Konsistent me këtë qasje, në tekstin në 

vijim do t‟i kombinojmë pohimet e prezantuara në figurën 1: 

 

1. Ekzistimi dhe ndodhja- Pasuritë(asetet), detyrimet dhe ekuiteti ekzistojnë dhe 

transaksionet dhe ngjarjet e regjistruara në të vërtetë kanë ndodhur. 

2. Të drejtat dhe obligimet- kompania mban apo kontrollon të drejtat ndaj 

pasurive dhe detyrimet janë obligime të kompanisë. 

3. Plotësia- Të gjitha pasuritë, detyrimet, ekuiteti (kapitali) dhe transaksionet, të 

cilat është dashur të regjistrohen, janë regjistruar. 

4. Prerja- Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e duhur të 

kontabilitetit. 

5. Vlersësimi dhe shpërndarja- Të gjitha transaksionet, pasuritë, detyrimet dhe 

ekuiteti janë përfshira në pasqyrat financiare në shuma të duhura. 

                                                 
8
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6. Prezantimi dhe shpalosja- Llogaritë janë përshkruar dhe klasifikuar në 

përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit, ndërsa 

shpalosjet në pasqyratë financiare janë komplete, të përshtatshme dhe të 

shprehura qartë. 

 

2.5 Llojet e evidencave të auditimit 
 

Auditorët mbledhin lloje të ndryshme të evidencave të auditimit për ta kufizuar në 

mënyrë të duhur rrezikun e auditimit. Llojet kryesore të evidencës së auditimit mund të 

përmblidhen si vijon : 

 

1. Sistemi informative i kontabilitetit 

2. Evidencat e dokumentuara 

3. Evidencat nga përfaqësimet e palëve të treat 

4. Evidencat fizike 

5. Llogaritjet 

6. Marrëdhënjet ndërmjet të dhënave dhe  

7. Evidencat nga përfaqësimet e klientit 

 

2.5.1 Sistemi informative i kontabilitetit 

 

Një sistem informative i kontabilitetit përbëhet nga metodat dhe të dhënat e zhvilluara 

për të regjistruar, proceduar përmbledhur dhe raportuar transaksionet e kompanisë dhe 

të mbajnë përgjegjësi mbi pasuritë, detyrimet dhe ekuitetin (kapitalin). 

 Kjo përfshinë regjistrimet fillestare kontabël të cilat zakonisht janë pjesë integrale e 

këtij sistemi
9
.  

Të përfshira këtu janë librat e llogarive dhe ditarët.Pasi që pasqyrat financiare përgatiten 

në bazë të të dhënave kontabël, nga auditorët kërkohetqë të dokumentojnë në letrat e 

tyre të punës se si të dhënat kontabël barazohen në pasqyrat financiare.  

  

                                                 
9
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Nga auditorët gjithashtu kërkohet që ta kuptojnë procesin e raportimit financiare, 

përfshirë edhe se si
10

 :   

 Transaksionet janë regjistruar në librin e llogarive. 

 Regjistrimet në ditarë (përfshirë korrigjimet) janë inciuar, regjistruar dhe 

proceduar në librin e llogarive. 

Të dhënat në vete i ofrojnë auditorëve evidencë gjatë testimit të saktësisë së të dhënave 

përmes procedurave sic janë analizat, ribërja e procedurave të ndjekura gjatë procesit të 

raportimit financiar dhe barazimet e llojeve të ndryshme të informatave. 

Besushmëria në librin e llogarive dhe ditarë, si evidencë e auditimit varet nga niveli i 

kontrrolleve të brendshme mbi përgaditjen e tyre.  

Kurdo qëështë e mundur, libri ndihmës i llogarive të arkëtueshme, llogarive të 

pagushme dhe llogarive të pajisjeve duhet të mbahet nga personat të cilët nuk janë 

përgjegjës për librin kryesor të llogarive. Të gjitha regjistrimet në librin kryesor të 

llogarive duhet të aprovohen me shkrim nga kontrollori ose nga zyrtarët tjerë. Nëse 

librat e llogarive dhe ditarët prodhohen nga sistemi kompjuterik, atëherë duhet të jenë 

në funksion të llojeve të ndryshme të kontrolleve. Kur ekzistojnë kontrolle të tilla dhe 

shënimet të mbahen mirë, atëherë auditorët mund t‟i marrin parasysh librat e llogarive 

dhe ditarët si mbështetëse të pasqyrave financiare. 

2.5.2 Evidencat dokumentare 

 

Evidenca dokumentare  përfshin lloje të ndryshme të shënimeve mbështetëse për 

biznesin dhe sistemin informative të kontabilitetit të kompanisë së caktuar. Këtu mund 

të përfshihen: çeqet, faturat, kontratat dhe minutat e mbledhjes. Kompetenca e 

evidencës dokumentare varet pjesërisht nga fakti se a është krijuar nga vetë kompania 

(përshembull, fatura e shitjes) apo prej jashtë kompanisë (përshembull, fatura e 

blerjes/furnitorit).  

Disa dokumente të krijuara nga vetë kompanija (përshëmbull, ceqet) dërgohet jashtë 

kompanisë për nënshkrim dhe procesim, për shkak që këto dokumente rishikohen nga 

palët e jashtme, këto dokumente konsiderohen si më të besueshme se sa dokumentet 

tjera të krijuara nga personeli i klientit. 
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Gjatë vlerësimit të besueshmërisë së evidencës dokumentare, auditorët duhet të 

konsiderojnë nëse dokumenti është i atillë që lehtë mund të falsifikohet ose të replikohet 

nga të punësuarit e pandershëm. 

Evidenca dokumentare e krijuar nga palët jashtë kompanisë dhe e cila i dorëzohet direkt 

auditorëve. Një pjesë e dokumenteve përgatiten nga palët jashtë kompanisë së klientit të 

cilat dokumente direkt u dorzohen auditorëve. 

Evidenca dokumentare e krijuar nga palët jashtë kompanisë dhe të cilatë mbahen nga 

klienti. Shumë nga dokumentet e krijuara nga palët e jashtme të cilat kontrollohen 

(ekzaminohen) nga auditorët do të jenë në posedim të klientit.Shembull si raportet 

bankare, raportet dhe faturat e furnizimev etj. 

Evidenca dokumentare e krijuar dhe e mbajtur nga vetë klienti. Ceku i paguar zakunisht 

është lloji më i sigurt i evidences dokumentare i krijuar brenda mompanisë së klientit.  

Çeku mban nënshkrimin e palës e cila e kapaguar si dhe vulen e cila tregon pagesën 

përmes bankës. Për shkak të këtij rishikimi dhe procesimit tëçekut nga palët e jashtme, 

auditorët kryesisht e shikojnë cekun e paguar si evidencë të fuqishme. Çeku i pagur 

mund të shikohet si evidencë që një pasuri ështëblerë me një kosto të caktuar, ose që një 

detyrim është paguar apo një shpenzim është paguar. 

Pjesa dërmuese e dokumenteve të krijuara nga kompania e klientit përfaqësojnë një 

evidenc të kualitetit të ultë në krahasim me çekun e paguar sepse këto dokumente 

qarkullojnë vetëm brenda kompanisë dhe nuk kalojnë në rishikim nga palët e jashtme. 

Shembuj të dokumenteve të krijuara brenda kompanisë, të cilat asnjëherë nuk dalin 

jashtë kompanisë janë : faturat e shitjes, dokumentet e transportimit, urdhër-blerjet, 

raportet mbi pranimin e mallit dhe memorandumet e kredive.  

Dokumentet elektronike – shumë nga dokumentet e “printuara” të shpjeguara më lart 

nuk mbahen kur klienti përdoe sistemin kompjuterik të sofistikuar të kontabilitetit. Kur 

përdoret shkëmbimi elektronik i të dhënave sic jane dokumentet burimore si faturat, 

urdhër-blerjet, ceqet dhe pagesat, janë zavendësuar me “ dokumente elektronike”. 

 

2.5.3 Evidenca nga përfaqësimet e palëve tëtreta 

 

Auditorët sigurojnë lloje të ndryshme të paraqitjeve nga një numër i palëve të jashtme, 

sic janë blerësit, institucionet financiare dhe avokatet. Gjithashtu, në disa auditime 

evidenca mund të sigurohet edhe nga disa specialist. 
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Konfirmimet – kërkesat për konfirmim përdoren gjatë auditimit të llogarive të 

ndryshme, përfshirë paranë e gatshme, llogaritë dhe notat e arkëtushme, llogaritë e 

detyrimeve dhe llogaritë e kapitalit aksionar.Si shembull, gjatë auditimit të llogarive të 

arkëtueshme, blerësve u kërkohet që t‟ua dërgojnë direkt auditorëve shumat të cilat i 

kanë detyrim kompanisë se klientit. 

2.5.4 Evidencat fizike 

 

Evidenca e auditimit të cilën auditorët sigurojnë duke ekzaminuar ekzistimin fizik të 

pasurive njihet si evidenc fizike. Evidenca më e mirë lidhur me ekzistimin e pasurive 

është ekzaminimi fizik i tyre nga auditorët. Ekzistencea e patundshmërive dhe pajimeve, 

sic janë automjetet, ndërtesat, pajisjet e zyrës dhe makinesitë e fabrikës, mund të 

vërtetohen ekskluzivisht përmes ekzaminimit fizik
11

. 

Ngjashëm, evidence në lidhje me ekzistimin e parasë së gatshmë mund të sigurohet 

përmes numërimit, si dhe stoqet e klientit mund të vrojtohen gjatë numërimit të tyre nga 

të punësuarit e klientit. Auditorët gjithashtu mund të shohin nëse procedurat e kontrollit 

janë duke u kryer ashtu siq janë të dizajnuara. Kjo mund të realizohet duke vrojtuar 

(shikuar) zbatimin e procedurave të kontrollit nga ana e të punësuarve. 

Mund të duket që ekzanimin fizik i pasurive mund të verifikojë të gjitha pohimet lidhur 

me atë llogari, por në shumicën e rasteve nuk është e saktë. Si shembull, vrojtimi i 

numërimit të stoqeve mund të lë pa përgjigje shumë pyetje. Kualiteti dhe gjendja e 

mallrave janë karakteristika shumë të rëndësishme prej të cilave varet edhe aftësia e tyre 

shitëse. Nëse mallrat e numëruara përmbajnë defekte të fshefta atëherë sasia e mallrave 

të numëruara nuk do të korrespondojë me vlerësimin e tyre në bilancin e gjendjes. 

Prandaj, auditorët janë vigjilent ndaj cdo informate e cila mund të ngre dyshime lidhur 

me kualitetin ose gjendjen e mallrave. Herë pas here, auditorët mund të kenë nevojë të 

angazhojnë specialist, sic janë kimistët ose inxhinierët, të cilët do t‟i ofronin auditorëve 

informata lidhur me kualitetin ose gjendjen e stoqeve (mallrave). 

Ekzaminimi fizikn i auditorëve nuk ofron dëshmi mbi pronësinë e stoqeve (mallrave). 

Gjithashtu ekzaminimi fizik nuk e determinon koston e pasurive. 
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2.5.5 Llogaritjet 

 

 

Një lloj tjetër i evidencës së auditimit konsiston në rezultatet e llogaritjeve të bëra nga 

auditorët për të verifikuar saktësinë aritmetike të analizave dhe të të dhënave të 

klientëve. Në formën e saj më të thjeshtë, llogaritjet e auditorëve përbëhen nga 

mbledhja e vlerave në një ditarë të shitjeve ose në librër të llogarive për të gjetur totalin 

e asaj kolone. Llogaritjet e pavarura mund të përdoren për te verifikuar saktësinë e 

kalkulimeve të  bëra nga klientët sic janë : fitimet për aksion, shpenzimet e zhvlerësimit, 

lejimet për llogaritë e arkëtueshme, të hyrat e njofura në bazë të përqindjes së 

kompletimit dhe provizionet për tatimet federale dhe shtetërore mbi të ardhurat. 

Auditorët mund t‟i angazhojnë specialistët për disa nga këto kalkulime. 

2.5.6 Marrëdhëniet ndërmjet të dhënave 

 

 

Marrëdhëniet ndërmjet të dhënave përfshijnë krahasimin e marrëdhënieve ndërmjet të 

dhënave financiare dhe jo-financiare. Marrëdhëniet ndërmjet të dhënave dallojnë nga 

llogaritjet.Llogaritjet verifikojnë proceset matematikore, ndërsa marrëdhëniet ndërmjet 

të dhënave mbështeten në marrëdhëniet e besueshme ndërmjet të dhënave financiare 

dhe jo-financiare. 

Për shembull, në një industri të caktuar marrëdhënie e beshueshne mund të ekzistojë 

ndërmjet hapsirës shitëse dhe shitjes me pakicë. Procedurat analatike, mënyra kryesore 

e shfrytëzuar nga auditorët për të analizuar këto marrëdhënie. 

2.5.7 Evidenca nga përfaqësimet e klientit 

 

Përgjatë auditimit auditorët u drejtojnë shumë pyetje drejtuësve dhe të punësuarve të 

klientit. 

Pyetjet gojore bëhet për çështje të pafund si : lokacioni i të dhënave dhe dokomenteve, 

arsyet prapa një procedure të pazakontë të kontabilitetit, probabiliteti i mbledhjevs së 

një llogarie të arkëtushmeë afati i së cilës ka kohë që ka skaduar.  

Për bërjen e pyetjeve, auditorët duhet të marrin në konsideratë njohuritë, objektivitetin, 

eksperiencën, përgjegjësinë dhe kualifikimet e personit të cilit i drejtohen pyetjet dhe 

duhet të përdoret pyetje të strukturuara mirë për t‟i adresuar cështjet relevante. 
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Përgjigjet e klientit duhet të vlerësohen me kujdes të shtuar si dhe duhet të përcillen me 

pyetje shtes. 

Në përgjthësi, përfaqësimet gojore të klientit nuk janë të mjaftueshme, por atom und të 

jenë të dobishme në shpalosjen e situatave të cilat kërkojnë investime ose në vërtetimin 

e formave të tjera të evidencave. Auditorët gjithashtu mund të sigurojnë përfaqësime 

nga klientët e tyre në formë të shkruar. Gjatë përfundimit të auditimit, auditorët 

sigurojnë nga klienti një letër përfaqësimi e cila i përmbledh përfaqësimet gojore më të 

rëndësishme të bëra nga menaxhmenti gjatë procesit të auditimit.  

Shumë nga gjërat specifike janë përfshirë nga përfaqësimi. 

Përfaqësimet në përgjithësi bien në këto kategori të përgjithshme
12

 : 

1. Të gjitha të dhënat kontabël, të dhënat dinanciare dhe minutat e bordit të 

drejtorëve u janë vënë në dispozicion auditorëve. 

2. Pasqyrat financiare janë të plota dhe janë përgatitur në përputhje, me parimet e 

përgjithshme të pranuara të kontabilitetit, 

3. Menaxhmenti beson që regjistrimet korrigjuese të propozuara nga auditorët të 

cilët nuk janë regjistruar, nuk janë material, invidualisht apo të agreguara, 

4. Menaxhmenti e pranon përgjegjësinë e tij për dizajnimin dhe implementimin e 

programeve dhe kontrolleve për të parandaluar apo zbuluar mashtrimet, si dhe 

për shpalosjen e informative auditorëve lidhur me mashtrimet e supozuara apo të 

pretenduara, 

5. Të gjitha zërat të cilat kërkojnë shpalosje (sic janëhumbjet e kontingjenteve, 

aktet ilegale dhe transaksionet me palët e lidhura) janë shpalosur në mënyrë 

adekuate. 

Përfaqësimet nga menagjmenti kërkon nga auditori që të sigurojnë letërpërfaqësimin në 

cdo angazhim të tyre si dhe ofron këshilla lidhur me formën dhe përmbajtjen e saj. Këto 

letra datohen me të njejtën datë si raporti i auditimit dhe zakonisht nënshkruhet nga 

drejtori ekzekutiv dhe drejtori financiari i kompanisë. 

Letër përfaqësimi i klientit asnjëherë nuk duhet të shfrytëzohet si zëvendësim i kryerjes 

së procedurave shtesë të auditimit.  

Pasqyrat financiare konsistojnë përfaqësim të shkruar nga klienti, prandaj letër 

përfaqësimi vetëm pohonë që përfaqësimet origjinale janë të sakta.  
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2.6 Evidenca e mjaftueshme dhee duhur (përshtatshme) e auditimit 
 

Evidencat e mjaftushme – është masa e sasisë së evidencës së auditimit e cila duhet të 

sigurohet nga auditorët.  

Nocioni i mjaftueshëm ndërlidhet me sasinë (kuantitetin) e evidencës që auditorët duhet 

ta mbledhin. Sasia e nevojshme e evidencës së auditimit ndikohet drejtpërdrejtë nga 

rreziku i egzistimit të gabimev (sa më i madh të jetë rreziku, aq më shumë evidencë 

nevojitet). Në shumicën e rasteve auditorët mbështeten në evidencën e cila është 

bindëse në vend të evidencës e cila është konkluduese.  

Përshtatshmëria (duhura) e auditimit – është masa e kualitetit (cilësisë) të evidencës 

së auditimit, cilësia dhe besueshmëria e evidencës e cila ofron ndihmë për zbulimin e 

gabimeve në pohimin e pasqyrave financiare. Cilësia ka të bëjë me pohimet e adresuara.   

Përshembull, konfirmimi i llogarive të arkëtushme nga blerësit mund të ofrojë evidencë 

në lidhje me ekzistimin e të arkëtueshmëve (ekzistimin e llogarive të arkëtushme), por 

ofron informatë shumë të kufizuar lidhur me atë se klienti i ka regjistruar të gjitha 

llogaritë e arkëtushme (plotësia). 

 

2.7  Procedurat e auditimit 
 

Auditorët kryejnë procedura të auditimit për të siguruar evidencë të auditimit e cila do 

t‟i lejojë ata që të nxjerrin përfundime të arsyeshme në lidhje me faktin nëse pasqyrat 

financiare janë në përputhje me parimet e përgjithshme të kontabilitetit.  

 

Më hollësisht, kryejnë këto lloje të procedurave të auditimit
13

: 

1. Procedurat e vlerësimit të rrezikut- janë të dizajnuara për të siguruar njohjen e 

klientit dhe rrethinës së tij, përfshirë kontrollet të tyre, për vlerësuar rrezikun e 

gabimeve (anomalive) materiale. 

2. Testet e kontrolleve- janëdizajnuar për të testuar efektivitetin e operimit të 

kontrolleve në parandalimin ose zbulimin materiale. 

3. Procedurat thelbësore- janë dizajnuar për të zbuluar gabimet materiale të 

pohimeve relevante. 
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Procedurat thelbësore përfshijnë (a) procedurat analitike dhe (b) testet të detajuara të 

tepricave, transaksioneve. 

2.7.1 Natyra e procedurave thelbësore 

 

Procedurat thelbësore përfshijnë procedurat analitike dhe testet e detajeve. Këto teste 

janë pjesë e procedurave të mëtutjeshme të auditimit sepse natyra e tyre, kohëzgjatja 

dhe shtrirja varen nga rezultatet e procedurave të vlerësimit të rrezikut.  

Testet e detajeve mund të ndahen në tri lloje
14

: 

1. Testimi i tepricave (balancave, saldove), 

2. Testimi i grupeve të transaksioneve dhe  

3. Testimi i shpalosjeve. 

Rikujtim që kjo ështëmënyra se si pohimet janë prezantuara në Figurën 1.1.  

Testimet e detajeve bilanceve (saldove) të llogarive drejtpërdrejt adresojnë faktin nëse 

tepricat përfundimtare të llogarive përmbajnë gabime (Për shembull, konfirmimi i 

tepricës përfundimtare të llogarive të arkëtushme).  

Testimet e grupeve të transaksioneve (të cilave u referohet si testime direkte të 

transaksioneve) adresojnë faktin nëse llojet e caktuara të transaksioneve (për shembull, 

blerjet dhe shitjet e pajisjeve) janë llogaritur dhe regjistruar si duhet gjatë përiudhës 

kontabël. 

Transaksionet e detajeve të shpalosjeve adresojnë faktin nëse shpalosjet e pasqyrave 

financiare janë prezantuar në mënyrë adekuate.  

Natyra e shfrytëzuar e procedurave thelbësore të auditimit varet drejtpërdrejti nga 

rreziku i vlerësuar i gabimeve, me qëllim të sigurimit efektiv të evidencës së 

mjaftushme dhe të duhur (përshtatshme), në mënyrë që të aarihet niveli i planifikuar i 

sigurisë për secilën fushë të auditimit. 

Në një mënyrë për të adresuar një fushë të auditimit me rrezik të lartëështë zgjedhja e 

procedurave më efektive të auditimit. 

 Për shembull, nëse auditorët dëshirojnë të rrisin sigurinë e siguruar lidhur me 

ekzistimin e llogarive të arkëtueshme, ata mund të vendosin që drejtëpërdrejt të testojnë 

tepricen përfundimtare duke konfirmuar këto llogari në vend të mbështetjes mbi 

inspektimin e dokomenteve të brendshme. 
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2.7.2 Kohëzgjatja e procedurave thelbësore të auditimit 

 

Procedurat e auditimit mund të kryhen para fundit të vitit ose pas fund vitit. Auditorët 

mund të fitojnë më shumë siguri duke i zhvendosur procedurat e auditimit nga data e 

ndërmjetme në datën pas fundvitit. Kryerja e procedurave në datat e ndërmjetme e shton 

rrezikun e auditimit, sepse gabimet materiale mund të rrjedhin në periudhën e mbetur, 

ndërmjet datës së testeve dhe fund vitit. Ky rrezik shtesë mund të kontrollohet duke 

kryer procedura shtesë të auditimit të cilat mbulojnë periudhën e mbetur, ose nga fakti 

që auditorët janë të sigurt që kontrollet e klientit janë duke operuar efektivisht për 

parandalimin e gabimeve materiale
15

. 

2.7.3 Shtrirja e procedurave thelbësore të auditimit 

 

Duke mbajtur konstant faktorët siçjanë kohëzgjatja dhe natyra e procedurave, sa më i 

madh të jetë rreziku i gabimeve materiale, aq më e madhe është nevoja për rritjen e 

procedurave thelbësore të auditimit. Për të qenë kost-efektive, auditimi duhet të 

përfshijnë përdorimin e mostrës, por madhësitë e mostrës duhet të jenë të mjaftushme në 

mënyrë që të kufizohet rreziku i auditimit në një nivel të ulët. 

2.7.4 Kostoja e procedurave të auditimit 

 

Auditorët nuk duhet të shpërfillin koston e procedurave alternative të auditimit.  

Përderisa kostoja nuk është faktori kryesor i cili i influencon auditorët për të vendosur 

se çfarë evidencë duhet të sigurohet, ai gjithmonëështë faktor i rëndësishëm për tu marrë 

parasysh. Gjithashtu, sa më i madh të jetë rreziku i eksistimit të gabimeve materiae në 

lidhje me zërin subjektiv të verifikimit, aq evidencë më e fuqishme kërkohët nga 

auditorët që të sigurohet kostoja të cilën auditorët janë të gatshëm ta bartin për të 

siguruar këtë evidencë. Siç e kemi theksuar më parë, evidenca e mjaftushme dhe e 

duhur sigurohen kur rreziku i auditimit zvogëlohet në një nil të pranushëm. 

Prandaj, grupi më i efekshëm i procedurave të auditimit është ai i cili arrin rreziku i 

auditimit të jetë në nivel të ultë dhe me kosto minimale të auditimit. 
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2.8 Procedura analitike 
 

Procedurat analitike kanë të bëjnë me vlerësimin e informatave të pasqyrave financiare 

përmes studimit tëmarrëdhënieve të dhënave financiare dhe jofinanciare. Premisa bazike 

mbi të cilën mbështetet këto procedura është fakti që marrëdhënie të besueshme 

ndërmjet të dhënave mund të pritet që ekzistojë. Prandaj, auditorët mund të shfrytëzojnë 

këto marrëdhënie për të siguruar evidencë lidhur me arsyeshmërinë e vlerave në 

pasqyrat financiare. 

2.8.1 Natyra e procedurave analitike 

 

Teknikat e përdorura për të kryer procedurat analitike dallojmë nga aspekti i 

ndërlikueshmërisë së tyre nga analizat e thjeshtanta të trendeve dhe koeficienteve e deri 

tek modelet komplekse matematikore.  

Një procedurë e thjeshtë analitike është krahasimi i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin 

aktual me ato të peridhave të kaluara, duke marrë për bazë ndryshimet e mëdha. Një 

procedurë më e ndërlikuar analitike mund të përfshijëaplikimin e metodave të 

regresionit përshembull, për të vlerësuar shumën e shitjeve për vitin duke përdorur të 

dhënat dhe informatat e ekonomisë dhe industrisë. Procedurat analitike gjithashtu mund 

të përfshijnë kalkulimet e koeficienteve të ndryshme financiare, siçjanë marzha bruto e 

fitimit.  

Në të gjitha këto qasje, auditorët tentojnë të identifikojnë diferencat e paparashikueshme 

ose mungesat e diferencave të parashikueshme.  

 

Këto diferenca mund të shërbejnë si tregues i ekzistimit të gabimeve në pasqyrat 

financiare të cilat duhet të inspektohen nga auditorët. 

Në esencë, procesi i kryerjes së procedurave analitike përfshin këta katër hapa
16

: 

1. Krijimi i parashikimit për tepricën (balancën, saldo) e llogarisë. 

2. Përcaktimi i diferencës nga ky parashikim e cila mund të jetë e pranushme nga 

auditorët pa ndonjë investim shtesë. 

3. Krahasimi i tepricës së llogarisë së klientiti me parashikimin. 

4. Investimi dhe vlerësimi i diferencave materiale nga ky parashikim. 
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Zhvillimi i parashikimit 

Një mori informatash janë në dispozicion të auditorëve për zhvillimin e parashikimeve 

në lidhje me procedurat analitike, duke përfshirë
17

: 

1. Informatat financiare për periudhat e mëparshme të krahasueshme. 

2. Rezultatet e parashikuara, siç janë buxhetet dhe parashikimet. 

3. Marrëdhëniet ndërmjet elementeve të pasqyrave financiare brenda periudhës 

së caktuar. 

4. Informatat e siguruara nga kompanitë e së njëtës industri, siçjanë mesataret e 

industrisë. 

5. Marrëdhëniet ndërmjet informatave financiare dhe të dhënave relevante 

jofinanciare. 

Çdoklient auditimi gjeneron informata të brendshme financiare të cilat mund të 

shfrytëzohen në kryerjen e procedurave analitike. Raportet financiare të viteve të 

kaluara, parashikimet, raportet e prodhimit dhe raportet mujore të përformancës janë 

disa nga burimet e të dhënave të cilat mund të përdorën për zhvillimin e parashikimit të 

shumave të pasqyrave financiare. 

Llojet e parashikimeve 

Auditorët i zhvillojnë parashikimet duke shfrytëzuar një numër të teknikave të 

ndryshme, përfshirë analizat e trendeve, analizat e koeficienteve, analizat e regresionit 

dhe testet e arsyeshmërisë. Analizat e trendeve përfshin analizën e ndryshimeve në zërat 

e pasqyrave financiare brenda peridhuave të ndryshme. Për shembul, analiza e shitjeve 

për pesë vjetet e kaluara mund të demaskojë një normë konstante t1 rritjes prej 7 

përqind (%).Kjo informatë do tu shërbente auditorëve në zhvillimin e parashikimeve sa 

do të jetë niveli i shitjeve në vitin aktual.  

Analizat e koeficientëve përfshijnë krahasimet e marrëdhënieve ndërmjet dy ose më 

shumë zërave të pasqyrave financiare, se sa krahasimet e tepricave tëllogarive me të 

dhënat jo-financiare (përshembull, shitjet në raport me urdhër shitjet). Koeficientët 

financiar tradicional klasifikohen në katër kategori: 

1. Koeficientët e likuiditetit, siçjanë raporti korent dhe raporti i shpejt (testi acid) 

2. Koeficientët e borxhit (leverazhit), siç janë raporti i ekuitetit ndaj borxhit dhe 

raporti i borxheve afatgjata ndaj ekuitetit. 
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3. Koeficientët e profitabilitetit, siç janë marzha e fitimit bruto dhe e kthimit nga 

pasuritë totale. 

4. Koeficientët e aktivitetit (efikasitetit), siç janëkoeficienti i qarkullimit të stoqeve 

dhe qarkullimi i llogarive të arkëtushme. 

2.8.2 Kohëzgjatja e procedurave analitike 

 

Standartet e auditimit kërkojnë aplikim të obligushëm të procedurave analitike gjatë 

fazës së planifikimit dhe fazës së finalizimit tëpëtgjithshëm. Auditorët mund të vendosin 

t‟i aplikojnë procedurat analitike edhe gjatë procesit të auditimit si procedura thelbësore 

për të mbledhur evidencë në lidhje me besueshmërisë e tepricave të llogarive specifike. 

 

Procedurat analitike të kryera gjatë fazës së planifikimit të auditimit janëprocedura për 

vlerësimin e rrezikut të përdorura për tu asistuar auditorëve në përcaktimin e natyrës, 

kohës dhe shtrirjes së procedurave të auditimit të cilat do të përdoren për të siguruar 

evidencë të mjaftueshme dhe të duhur.  

 

Gjatë fazës së planifikimit, qëllimi i procedurave analitike është t‟u ndihmojë auditorëve 

në identifikimin e transaksioneve të pazakonshme, ngjarjeve ose shumave të cilat mund 

të kenë ndikim në paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare. Procedurat analitike 

aplikohen në fazën e planifikimit gjithashtu edhe për të rritur të kuptuarit e natyrës së 

biznesit të klientit. 

Procedurat analitike
18

 dueht të aplikohen si pjesë e fazës finale të auditimit, për të 

asistuar auditorët në vlerësimin e mjaftueshmërisë së evidencës së grumbulluar dhe 

validitetin e konkludimeve të arritura.  

 

Gjatë fazës finale të auditimit, këto procedura kryesisht përfshijnë rishikimin e 

pasqyrave financiare dhe shpalosjeve si dhe ri-llogaritjene koeficientëve për 

tëidentifikuar çfarëdo balancë të pazakontë dhe të paparashikuar të cilat nuk janë 

identifikuar ose shpjeguar me herët. 
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Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe Kurt 

Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.166 
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Tabela 3: Gabimet potenciale të zbuluara nga procedurat analitike 

 

Procedurat analitike Gabimet potenciale 

1. Krahasimi i niveleve të stoqeve me 

ato të viteve paraprake. 

Ekzistimi i gabimeve në stoqe; problemi me 

vjetërsimin e stoqeve. 

2. Krahasimi i shpenzimeve të zhvillimit 

dhe hulumtimit me shumat e 

buxhetuara. 

Keq klasifikimi i shpenzimeve të zhvillimit 

dhe hulumtimit. 

3. Krahasimi i koeficienteve të 

qarkullimit të llogarive të 

arkëtueshme me atë të viteve 

paraprake 

Deklarimi i gabuar i shitjeve dhe llogarive të 

arkëtushme; deklarimi i gabuar i kostos së 

mallrave të shitura dhe stoqeve. 

4. Krahasimi i koeficientit të marzhës së 

fitimit bruto me atë të mesatareve të 

publikuara të industrisë. 

Deklarimi i gabuar i shitjeve dhe llogarive të 

arkëtueshme; deklarimi i gabuar i kostos së 

mallrave të shitura dhe stoqeve. 

5. Krahasimi i prodhimit në një njësi me 

shitjet. 

Deklarimi i gabuar i shitjeve; deklarimi i 

gabuar i stoqeve. 

6. Krahasimi i shpenzimeve të interesit 

me mesataren e tepricës së 

detyrimeve interes-mbajtëse. 

Nënvlerësimi i detyrimeve; deklarimi i 

gabuar i shpenzimeve të interesit. 

Burimi: Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe 

Kurt Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.166 

2.8.3 Shtrirja e procedurave analitike 

 

Auditorët duhet të marrin në konsideratë koston dhe efektivitetin e mundshëm të 

procedurave analitike për të përcaktuar se sa shumë ato so të përdorën gjatë një 

auditimi. Përderisa kostoja zakonisht ështëe ulët për shkak të disponueshmërisë me 

kompjuterë për kryerjen e llogarive, efektiviteti i procedurave analitike varet nga një 

auditim tjetër. Matësia primare e efiktivitetit të procedurave anaitike është preciziteti. 

Preciziteti varet nga numri i faktorëve, përfshirë parashikueshmërinë e marrëdhënieve, 

teknikat e aplikimit për t‟i zhvilluar parashikimet dhe besueshmëria e të dhënave të 

përdorura
19

.  

Në përgjithësi, preciziteti mund të përmirësohet duke kryer analizat më të detajizuar. 

Për shembull, preciziteti mund të rritet duke kryer procedurat analitike bazuar në të 

dhënat mujore e jo vjetore. 
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3 DOKUMENTET E PUNËS SË AUDITIMIT 

 

Dokumentimi i auditimit, i njohur si letrat e punës, përfshinë dokumentimin e 

procedurave të kryera, evidencën relevante të grombulluar dhe konkluzionet e arritura 

nga auditorët. SAS 103 (AU 339)
20

, “Dokumentimi i Auditimit”, kërkon që 

dokumentimi i auditimit të ofrojë mbeshtetje kryesore për (1) dokumentimin që 

auditorët e kanë kryer punën e tyre në përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara 

të auditimit dhe (2) opinioni i shprehur për pasqyrat financiare. 

Përveç këtyre objektivave primare, dokumentimi i auditimit gjithashtu shërben për të 

kryer këto funksione  

 U shërben si ndihmë auditorëve të rinj gjatë planifikimit dhe kryerjes së 

auditimit; gjithashtu shërben si document i cështjeve kryesore për auditimet e 

ardhshme. 

 U shërben si ndihm anëtarëve të grupit të auditimit të cilët janë përgjegjës për 

mbikëqyrjen dhe  rishikimin e kualitetit të punës së kryer. 

 E demonstron përgjegjësinë e anëtarëve të ndryshëm të grupit të auditimit për 

punën e kryer. 

 U shërben si ndihmë rishikuesve të kolegëve dhe auditorëve të ardhshëm gjatë 

kryerjes së detyrave të tyre. 

Letrat e punës mund t‟u ngjajnë barazimeve bankare ose analizave të llogarive të ditarit; 

të tjerat mund të konsistojnë nga fotokopjet e minutave të mbledhjes së drejtorëve; të 

tjerat mund të jenë organogramet ose diagramet e kontrolleve të brendshme të 

kompanisë. 

Letra e punës së bilancit provues, progamet e auditimit, korrespodenca lidhur me 

çështjet kryesore, pytësorët e kontrolleve të brendshme, letrat ose reprezantimet e 

siguruara nga klienti ose avokati i klientit dhe letrat e pranuara të konfirmimit janë pjesë 

e dokomentimit të auditimit.  

Sa i detajizuar duhet të jetë dokumentimi?Kjo varet nga disa faktorë, siç janë natyra e 

procedurave të auditimit, rreziku i ekzistimit të gabimeve materiale në fushën e cila po 

testohet, pesha e evidencës së grombulluar ndaj auditimit në përgjithësi, niveli i 

gjykimit të përfshirë në kryerjen e auditimit dhe natyra e të gjeturat ose rezultateve.  
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Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe Kurt 

Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.170 
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Auditorët duhet t‟i dokumentojnë të gjitha të gjeturat e auditimit për të cilat ata besojnë 

se janë domethënëse.  

Përveç kësaj, dokumentimi i audtimit duhet të jerë i mjaftueshëmpër të lejuar auditorin 

me përvojë të kuptojë punën e kryer, evidencën e mbledhur dhe përfundimet 

domethënënse të arritura. Në këtë kontekst, auditori me përvojëështë ai i cili posedon 

kompetencaë dhe aftësi të duhur për të kryer auditimin e klientit, por i cili nuk ka pasur 

eksperiencë paraprake me atë klient. Letra e punës gjithashtu duhet të demostrojnë që të 

dhënat kontabël barazohen me pasqyrat financiare të cilat janë audituar. Është tepër e 

rëndësishme për auditorët t‟i dokumentojnë gjetjet e auditimit ose çështjet të cilat janë 

të rëndësishme dhe veprimet e ndërmarra për t‟i adresuar ato. Këto çështje përfshijnë: 

përzgjedhjen e parimeve të përshtatshme të kontabilitetit, kontabilizimin e 

transaksioneve komplekse dhe të jashtëzakonshme dhe çështjet lidhur me vlerësimet 

kontabël. Auditorët duhet gjithashtu t‟i dokumentojnë rezultatet e testeve të cilat 

theksojnë që pasqyrat financiare mund të jet  materialisht të gabuara; çfardo vështirësie e 

hasur gjatë kryerjes së procedurave të auditimit, korrigjimet e propozuara tëauditimit 

dhe gjetjet të cilat mund të rezultojnë në modifikimin e raportit të auditimit. Së fundi, 

dokumentimi i auditimit duhet të identifikojë personat të cilët kanë kryer dhe rishikuar 

punët dhe datat e kryerjes së këtyre procedurave. 

 

3.1 Natyra Konfidenciale e Letrave të Punës 

 

Për të kryer një auditim të kënaqshëm, auditorëve duhet t‟u jepet qasje e pakufizuar ndaj 

të gjitha informatave në lidhje me biznesin e klientit. Shumë nga këto informata janë 

konfidenciale, siç janë marzha e fitimit për çdo produkt, planet tentative për t‟u 

bashkuar me kompanitë tjera dhe pagat e oficerëve dhe punëtorëve kyç. 

Shumë nga informatat konfidenciale të marra nga auditorët regjistrohen në letrat e 

punës; prandaj, letrat e punës për nga natyra janë konfidenciale. 

Në bazë të rrethanave normale, auditorët i konsiderojnë informatat konfidenciale si 

informata të cilat nuk duhet përhapur jashtë kompanisë së klientit. Por natyra 

konfidenciale e informatave në në letrat e punës së auditorëve ka një dimension tjetër. 

Shpesh nuk duhet të përhapet brenda kompanisë së klientit.  
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Nesë, për shembull, klienti nuk dëshiron që disa punonjës të kenë njohuri mbi nivelin e 

pagave të personave kyç në kompani, auditorët nuk duhet ta thyejnë këtë politikë duke i 

ua ekspozuar letrat e tyre të punës personave të paautorizuar.  

Gjithashtu, letrat e punës mund të identifikojnë llogari tëveçanta, degë ose periudha 

kohore të cilat duhet testuar nga auditorët; nëse u lejohet të punësuarve të klientit që të 

kenë njohuri mbi këto informata paraprakisht do ta dobësonte domethënien e testimeve. 

Pasi që letrat e punës janë shumë konfidenciale, ato duhet të ruhen gjatë kohës.  

 

3.2 Pronësia e letrave të punës 

 

Letrat e punës së auditimit janë pronë e auditorëve, jo e klientit. Klienti nuk ka të drejtë 

që të kërkojë qasje në letrat e punës së auditrëve. Pas mbarimit të auditimit, letrat e 

punës i ruajnë auditorët. Klientët ndonjëherë mund të kërkojnë që t‟u referohen 

informatave të cilat gjenden në letrat e punës së auditorëve. Auditorët zakonisht janë 

tëgatshëm t‟i ofrojnë këto informata, por letrat e tyre të punës nuk duhet të vështrohen si 

zëvendësim të shënimeve kontabël të klientit. 

 

3.3 Letra e punës dhe përgjegjësia e auditorëv 

 

Dosja e auditimit përmban letrat e punës së një angazhimi të caktuar dhe paraqet 

shënimet kryesore të punës së kryer nga auditorët gjatë procesit të auditimit. Nëse 

auditorët akuzohen për pakujdesi, atëhetrë letrat e punës të përfshira në dosjen e 

auditimit do të jenë dëshmia kryesore për hedhjen poshtë të akuzave. Edhe pse 

dokumentimi i auditimit i përgaditur në mënyrë të duhur do t‟i ndihmojnëauditorëve 

gjatë padive të ndryshme. Nëse padia ngritët kundër auditorëve, palët paditëse do ta 

kërkojnë dokomentimin e auditimit për  ta analizuar atë më në hollësi, duke kërkuar 

kështu kontradikta të ndryshme, lënie anash të procedurave ose ndonjë evidencë 

pakujdësie apo mashtrimi. Kjo mundësi sygjeron që çdo kompani e auditimit pas çdo 

angazhimi për auditim ta bëj një rishikim kritik të dokumentimit të tij të auditimit. Gjatë 

këtij rishikimi, auditorët duhet ta kenë ndërmend që çfarëdo raporti kontradiktor mund 

të përdoret më vonë si dëshmi për të mbështetur akuzat kundër auditorëve. 
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Sa gjatë duhet të ruhet dokumentimi i auditimit?Standardet profesionale kërkojnë jo 

më pakë se pesë vjet, ndërsa Akti Sarbanes Oxley i vitit 2002 kërkon nga auditorët që ti 

mbajnë dokumentet për shtatë vjet. Si rrjedhim për kompanitë publike, auditorët duhet 

t‟i  mbajnë(ruajnë) letrat e punës për shtatë vjet, por ata mund t‟i shkatërrojnë letrat e 

punës të rujtura pas pesë vitesh nëse klienti është kompani jo-publike (private) 

Ndryshimi i dokumentimit të auditimit pas datës së raportit të auditimit  

Auditorëve u lejohet 60 ditë pas datës së lëshimit të raportit të auditimit (data kur klienti 

i jepet e drejta e përdorimit të raportit) ta kompletojë dosjen përmes grumbullimit të 

letrave finale dhe të kompletuara të punës 
21

. Gjatë kësaj periudhe ata duhet t‟i kryejnë 

procedurat rutinore të mbledhjes së dokomenteve siç jnaë fshirja ose largimi i 

dokumenteve të zëvendësuara si dhe klasifikimin, sistemin dhe ndër-referencimin e 

letrave finale të punës. Ata gjithashtu mund të nënshkruajnë në listën e nënshkrimeve ku 

mund t‟i shtojnë të gjitha informatat të cilat i kanë pranuar pas datës së raporti të 

auditimit. Evidencat e korigjuar e dokumentimit duhet t‟i përmbajnë të gjitha 

informatat, evidencat dhe përfundimet e arritura të auditorëve. Sidoqoftë, nëse disa nga 

informatat nuk janë më relevantebose valide, ato mund të hidhen poshtëgjtë kësaj 

periudhe 60 ditore. Pas përfundimit të kësaj periudhe 60 ditore, e cila i referohet si data 

e kompletimit të dokumentimit, asnjë informatë nuk guxon të hiqet apo të hidhet poshtë 

nga letrat e punës. Nëse në letrat e punës vendosen informata të reja pas lëshimit të 

raportit të auditimit  qoftë para ose pas datës së kompletimit të dokumentimit, 

dokumementimi duhet të përmbajë: 

1. Kur dhe nga kush janë bërë dhe rishikuar ndryshimet, 

2. Arsyet specifike për këto ndryshime dhe  

3. Efektet nëse ka të ndryshimeve të reja në raportin e auditimit. 

Dallimet në mendime 

Herë pas here mund të paraqiten papajtushmëri në letrat e punës sepse anëtarë të 

ndryshëm të stafit të auditimit – le të themi partneri i angazhimit dhe auditori me 

përvojë arrinë përfundime të ndryshme me një çështje komplekse  të auditimit ose 

kontabilitetit. Në rastet e tilla, auditorët në fjalë duhet të diskutojnë çështjen në fjalë për 

të parë nëse ata mund të arrijnë një marrëveshje. Nëse marrëveshja arrihet, letra e punës 

duhet të korrigjohen për të reflektuar opinionin apo mendimin e tyre të njëtë.  
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Standardi 2, “Dokumentimi i auditimit” I PCAOB-së, lejon vetëm 45 ditë për klientët të cilët janë 

kompani publike. 
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Nëse marrëveshja nuk arrihet, opinioni i partnerit përgjegjës do të mbizotërojë për sa i 

përket përmbajtjes së raportit të auditorit. Sidoqoftë, të gjithë anëtarët tjerë të stafit të 

auditimit kanë të drejtë që të dokumetojnë në letrat e punës mospajtushmërinë e tyre me 

vendimet përfundimtare të arritura. Në rast se një staf ndihmës zgjedh që të 

dokumentojë mospajtueshmërinë e tij apo të saj atëherë partneri përgjegjës duhet të jetë 

tepër i plotë gjatë dokumentimit në një  memorandum të shkruar me kujdes të veçantë të 

arsyetimit të vendimit përfundimtarë të marrë nga kompania. 

 

3.4 Llojet e letrave të punës 
 

Letrat e punës dokumentojnë informata të ndryshmetë mbledhura nga auditorët, 

ekzistojnë lloje të ndryshme të letrave të punës. Sifoqoftë, ekzistojnë disa kategori të 

përgjithshme të letrave të punës.  Këto janë :  

1. Letrat administrative të punës; 

2. Bilanci provues i punës dhe skedulet kryesore; 

3. Ditarët për regjistrimin e korrigjimeve dhe ditarët për riklasifikimeve; 

4. Skedulet ndihmëse, analizat, barazimet dhe letrat e punës lidhur me rillogaritjet 

dhe  

5. Dokumentet vërtetuese apo mbështetëse. 

3.4.1 Letrat administrative të punës 

 

Auditimi është aktivitet i sofistikuar që kërkon planifikim, mbikëqyrje, kontroll dhe 

kordinim. Disa letra të punës janë të dizajnuara mu për t‟u ndihmuar auditorëve në 

planifikimin dhe administrimin e angazhimeve. Këto letra të punës përfshijnë planet dhe 

programet e auditimit, pytësorët e kontrolleve të brendshëm, letërangazhimet dhe 

buxhetet kohore. Memorandumi i procesit të planifikimit dhe diskutimet e rëndësishme 

me menaxhmentin e klientit gjithashtu konsiderohet si letra administrive të punës. 

3.4.2 Bilanci provues punues 

 

Bilanci provues punues paraqet një skedul i cili liston balancat (tepricat, saldot) e 

llogarive të librit kryesor për vitin aktual dhe atë paraprak, gjithashtu atu gjenden edhe 

kolonat adekuate për korigjimet dhe riklasifikimet e propozuara nga auditorët dhe 

shumat për finale të cilat do të shfaqen në pasqyrat financiare. 
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Bilanci provues i punes
22

është shtylla kryesore e të gjitha letrave të punës, ai paraqet 

skedulin kryesor i cili kontrrollon dhe i mbështet të gjitha letrat tjera të punës.  

Një pjesë e bilancit provues të punes është paraqitur nëtabela 3. 

Në shumicën e auditimeve, klienti është ai i cili ia siguron auditorëve bilancin provues 

punues pasi regjistrimeve të zakonshme të mbylljes së fundvitit.  

Para pranimit të bilancit provues si letër të tyre të punës, auditorët duhet t‟i krahasojnë 

shumat me librin kryesorë të llogarive për të përcaktuar që bilanci provues është i saktë. 

 

Tabela 4: Abstrakt i bilancit provues punues 

Burimi: Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë, edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe 

Kurt Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.173 
 

3.4.3 Skedulet (tabela) kryesore 

 

Skedulet kryesore të veçanta përgatiten (gjithashtu njihen si skedule përmbledhëse) për  

t‟i bashkuar llogaritëtë librit kryesor, totali i të cilave do të paraqitet si shumë e vetme 

në bilancin provues punues. Për shembull, skeduli kryesor i parasë mund t‟i përfshijë 

këto llogari të librit kryesor: Parat e vogla, 500$; Llogarinë e përgjithshme bankare, 
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Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe Kurt 

Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.173 
 

    Kompania Proces, INC.                                                                     Përgatitur nga ATT   

    Bilanci Provues Punues                                                                     Rishikuar bga RBS   

     Për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2017 
  

  

              

Numri i 
Llogarisë 

Emri i 
Llogarisë 

Bilanca 
(teprica, 
saldo) në vitini 
paraprak 
31/12/2017 

Bilanci 
provues i pa-
korigjuar Dr 
(Cr) Referenca 

Korrrigjimet 
Dr (Cr) 

Bilanci i 
gjendjes Dr 

(Cr) 

1001.01 Paraja 398,743 481,413.00     481,413.00 

1010.01 
Investime 
afatshkurtra   167,890.00     167,890.00 

1040.01 
Llogarit e 
arkëtushme 2,053,914 2,298,722.00     2,298,722.00 

1045.01 

Lejimet për 
llogaritë e 
dyshimta -45,325 -56,984.00   -10,456.00 -67,440 

1050 Stoqet  2,567,665 2,701,814.00   -129,799.00 2,572,015 
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196,240$; Llogaria bankare të rrogave 500$ dhe Llogarinë bankare të dividendës, 

1,000$.  

Skeduli i ngjashëm do të përpilohet edhe për llogaritë e arkëtushme, stoqet, ekuitetin e 

aksionarëve, shitjen neto dhe zërat tjerë të bilancit të gjendjes apo pasëyrës së të 

ardhurave. 

3.4.4 Ditarët për regjistrimin e korigjimeve dhe riklasifikimeve 

 

Gjatë procesit të auditimit, auditorët mund të zbulojnë lloje të ndryshme të gabimeve në 

pasqyrat financiare dhe në shënimet kontabël të kliëntit. Këto gabime mund të jenë të 

mëdha apo të vogla në shumë; ato mund të burojnë nga mosregjistrimi i transaksioneve 

ose nga regjistrimi i vlerës së gabuar ose ato mund të burojnë nga klasifikimi joadekuat, 

nga prerja ose nga keqinterpretimi i transaksioneve. Kryesisht, këto gabime janë gabime 

aksidentale të paqëllimshme, sidoqoftë, auditorët mund të zbulojnë edhe gabime si 

rezultat i mashtrimeve. 

Për t‟i korrigjuar gabimet materiale ose mashtirmet e zbuluara në pasqyrat financiare 

dhe shënimet kontabël të klientit, auditorët i përpilojnë ditarët e regjistimeve korigjuese, 

të cilat ata i rekomandojnë për t‟i regjistruar shënimet kontabël të klientit. Përveç kësaj, 

auditorët zhvillojnë ditarët e regjistrimeve riklasifikuese për zërat të cilat edhe pse janë 

regjistruar në mënyrë të rregullt nëshënimet kontabël, duhet të riklasifikohen për 

prezantim të drejtë të pasqyrave financiare të klientit. Për shembull, llogaritë e 

arkëtushme me tepricë të madhe kreditore duhet të riklasifikohen si detyrim në bilancin 

e gjendjes. Regjistrimet riklasifikuese ndikojnë vetëm në prezantimin e pasqyrave 

financiare prandaj, ato nuk regjistrohen në shënimet kontabël të klientit. Regjistrimet 

riklasifikuese shfaqen vetëm në letrat e punës. 

3.4.5 Skedulet (tabelat) ndihmëse 

 

Edhe pse të gjitha llojet e letrave të punës mund të quhen skedule, auditorët preferojnë 

të përdorin këtë termë për të përshkruar listën e elementeve ose detalet të cilat përbëjnë 

balancën (tepricën, saldon) e një llogarie aseti apo detyrimi në një datë të caktuar. 

Prandaj, lista e shumave të borxhit ndaj furnitorëve e cila jep totalin e llogarisë së të 

pagushmeve tregtare përshkruhet si skedul. 
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3.4.6 Analizat e llogarive 

 

Analizimi i llogarive të librave kryesor është një lloj tjetër i letrave të punës. Qëllimi i 

analizës ështe të tregoj ndryshimet në llogaritë e pasurive, detyrimeve, ekuitetit, të 

hyrave ose shpenzimeve gjatë vitit aktual.  

Nëse disa nga ndryshimet marrë individualisht janë jo-materiale, atëherë ato mund të 

regjistrohen si zë në vete në letrën e tillë të punës. Analizat e llogarive janë shumë të 

dobishme në zbulimin e atyre llogarive të cilat kanë pasur shumë pak transaksione gjatë 

vitit. Për shembull, llogaritë e patundshmërive, llogaritë e detyrimeve afatgjata, llogaritë 

e ekuitetit dhe fitimet e mbajtura. 

Për të analizuar një llogari të librit kryesor, auditorët së pari listojnë balancën (saldon, 

tepricën) fillestare dhe theksojnë natyren e elementeve të cilat përbëjnë këtë balanc. 

Pastaj, auditorët listojnë dhe investojnë natyrën e të gjitha hyrjeve në debi dhe kredi 

gjatë periudhës së audituar. Këto hyrje (regjistrime kontabël), kur bashkohen në 

balancëfillestar prodhojnë një shumë e cila paraqet balancë (saldon) e llogarisë në fjalë. 

Nëse gjatë analizës zbulohen gabimet ose lënie anash të transaksioneve të rëndësishme, 

regjistrimet e domosdoshme korrigjuese të aprovuara nga klienti futen në letrat e punës 

për të dhënë balancën e korigjuar të kërkuar për pasqyrat financiare. 

3.4.7 Barazimet (rekomandimet) 

 

Shpeshherë, auditorët dëshirojnë të verifikojnë marrëdhënien ndërmjet vlerave të 

siguruara nga burimet të ndryshme. Kur ata të bëjnë një gjë të tillë, ata sigurojnë ose i 

përgatisin letrat e punës të njohura si barazime (rekomandime apo rekoncilime). Këto 

barazime grumbullojnë evidenca lidhur me saktësinë e njërës apo të dyja shumave dhe 

janë të rëndësishme për auditimin e shumë llogarive, përfshirë paranë, llogarinë e 

arkëtushme dhe stoqet. 

3.4.8 Letrat e punës  lidhur me rillogaritjet 

 

Një lloj tjetër i letrave mbështetëse të punës është letra e punës për rillogaritje. Qasja e 

auditorëve për të verifikuar disa lloje të llogarive është duke bërë llogaritje të pavarura 

për t‟i krahasuar ato me shumat e paraqitura në shënimet e klientit. Shembuj të shumave 

të cilat mund të verifikohen përmes rillogaritjeve janë : shpenzimet e interesit, 



 

Faqe | 39 

 

shpenzimet e zhvlerësimit, tatimet në paga, tatimet në të ardhura, detyrimet pensionale 

dhe fitimet për aksion. 

3.4.9 Dokumentet mbështetëse 

 

Auditimi nuk është i kufizuar vetëm në ekzaminimin e shënimeve financiare dhe letrat e 

punës nuk janë të kufizuara vetëm në skedule dhe analiza. Përgjatë procesit të auditimit, 

auditorët mund të mbledhin materiale teper shpjeguese për të mbështetur raportin e tyre. 

Një shembull i thjeshtëështë kopja e minutave të mbledhjes së aksionarëve dhe 

drejtorëve. Shembuj të tjerë të dokomenteve mbështetëse përfshijnë kopjet e rregullave 

dhe ligjeve të inkorporimit, kopjeve të kontratave të rëndësishme, marrëveshjet e 

obligacioneve dhe kredive, konfirmimet e auditimit dhe letër përfaqësimet nga klienti 

dhe avokatët e tyr. 

 

3.5 Organizimi i letrav të punës 
 

Auditorët në përgjëthësi i mbajnë dy dosje të letrave të punës për çdo klient : 

1. Dosjet aktuale për secilin auditim dhe  

2. Dosjet permanente të shënimeve relativisht të pandryshueshme.  

Dosja aktuale i përket vetëm auditimit të një viti ndërsa dosja permanente përmban 

gjëra si kopjet e kontratës, të cilat janë në interes  për auditimin e vazhdushëm. 

3.5.1 Dosja aktuale 

 

Raporti i auditorëve në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare është i mbështetur 

nga letrat e punës të cilat gjenden në dosjet aktuale. Shumë kompani të auditimit e 

vendsen që dosjen aktuale të e sistemojnë sipas llogarive të pasqyrave financiare të 

klientit.  

Letra administrative të punës kryesisht vendosën në fillim të dosjes aktuale, përfshirë 

edhe një draft të pasqyrave financiare dhe nje raport të auditimit. Këto letra të punës 

përcillen në bilancinë provues të punës dhe ditarë të regjistrimeve korigjuese dhe 

riklasifikuese.  

Pjesa e mbetur e dosjes aktuale përmban letra të punës të cilat mbështesin balancat dhe 

përfaqësimet tjera në pasqyrat financiare të klientit. Së pari fillohet me letrat e punës për 

llogaritë e pasurive dhe vazhdohet me letrat e punës për detyrimet, llogaritë e ekuitetit 

dhe përfundon me llogaritë e të hyrave dhe shpenzimeve. 
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Çdo leter e punës në dosje i caktohet një indeks numër dhe informatat janë kështu të 

lidhura përmes sistemit të ndër-referencimit.  

Në këtë mënyrë, ai i cili rishikon letrat e punës mund t‟i ndërlidhë prap shumat nga 

bilanci provues i punës me letrat mbështetëse të punës. Figura 1.4 ilustron sistemin e 

ndër-referencimit dhe sistemin tipik të dosjes aktuale 

Tabela 5: Organizimi dhe sistemimi i dosjes aktuale 

 

 
Burimi:Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe 

Kurt Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.176 
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3.5.2 Dosja permanente 

 

Dosja permanente shërben për këto tri qëllime
23

 : 

1. Të rifreskojë memorien e auditorëve për zërat e aplikushëm në një periudhë 

shumë vjeçare; 

2. T‟i ofrojë stafit të rinj ndihmës një përmbledhje të shkurtër të politikave dhe 

organizimit të klientit dhe  

3. T‟i ruaj letrat e punës lidhur me zërat të cilët tregojnë ndryshime shumë të vogla 

në mënyrë që të eliminohet nevoja për përgatitje të tyre çdo vitë. 

 

Shumë nga informatat e përfshira në dosjen permanente grumbullohen gjatë procesit për 

herë të parë në pasqyrat financiare të klientit. Një pjesë e madhe e kohës shpenzohet 

gjatë auditimit të parë për mbledhjen dhe vlerësimin e informatave mbi bizneset, siç 

janë kopjet e ligjeve të aplikushme, lizingjet, marrëveshjet mbi patentat, planet 

pensionale, kontratat e punës, kontratat afatgjata të ndërtimit, palët e lidhura, plani 

kontanël i llogarive dhe deklaratat tatimore vjetore të viteve të kaluara. 

Analizat e llogarive të cilat tregojnë ndryshimet shumë të vogla gjatë periudhes nën 

auditim përfshihen gjithashtu në dosje permanente. Këto llogari të mund të përfshijnë 

llogaritë e tokës, ndërtesave, zhvlerësimit të akomuluar, investimeve afatgjata, 

detyrimeve afatgjata, aksioneve dhe llogaritë tjera të ekuitetit. Investimi fillestar i këtyre 

llogarive duhet zakonisht të përfshijë transaksionet e më shumë se të një viti. Kur këto 

analiza të përfundojnë, puna e kërkuar në ekzaminimet e mëtutjeshme do të jetë e 

kufizuar në rishikim të transaksioneve vetëm të vitit aktual. Prandaj, dosja permanente 

është paisje që kursen kohën sepse ndryshimet aktuale në disa nga llogaritë kanë nevojë 

vetëm të shtohen në letrat permanente pa pasur nevojë që të rishfaqen në letrat aktuale 

të punës. Natyrisht që këto letra të punës duhet të ndër-referencohen në mënyrë 

adekuate për të treguar se ku mund të gjendën saktësisht informatat e tilla në dosjën 

permanente. 
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3.6 Udhëzime mbi përgatitjen e letrave të punës 
 

Letrat e punës duhet të përgatitet si letër e veçantë dhe e lehtëidentifikueshme e punës. 

Identifikimi i lehtë i letrës së punës
24

 arrihet përmes titullit i cili përfshin emrin e 

klientit, një shpjegim të qartë të informatave të prezantuara dhe në periudhën e cila 

është nën auditim. Nëse letra e punës janë përgatitur nga stafi i klientit, ato duhet të 

etiketohen me shkurtesën (PNK) përgatitur nga klienti dhe duhet të testohen 

paraprakisht. 

Identifikimi specifik dhe i plotë i dokumenteve të ekzaminuara, i punëtorëve të 

intervistuar dhe lokacioneve të vizituar janë esenciale për një praktik të mirë të letrave 

të punës. Përgatitësi i letrave të punës duhet të vendos datën e përgatitjes së letrave të 

punës dhe inicialet e tij, inicialet e auditorit me përvojë, menaxherit apo partnerit të cilët 

bëjnë rishikimin e letrave të punës të cilat duhet të paraqiten në këto letra. 

Letra e punës duhet të referencohen në mënyrë të duhur dhe të ndër-referencohen me 

bilancin provues punues dhe skedulet kryesore relative. Në rastet kur referencimi 

ndërmjet letrave të punës është i nëvojshëm duhet të ekzistojë gjithashtu edhe ndër-

referencimi adekuat. 

Natyra e ekzaminimit të kryera nga auditorët duhet të theksohet qartazi në çdo letër të 

punës. Për shembull, rishikimi i pagesave të kryera në lidhje me blerjet mund të 

plotësohet me inspektim të urdhërëblerjeve dhe dokumenteve të pranimit të blerjeve për 

të vërtetuar autenticitetin e faturave të ekzaminuara, ndërsa shpjegimi i procedurës së 

ekzaminimit të kryer duhet të përfshet në letrat e punës. Gjatë përgatitjes së letrave të 

punës auditotët do të duhej të përdorin simbole të ndryshme për t‟i identifikuar hapat 

specifik të punës së kryer. Këto simbole ofrojnë një mjet shumë praktik për të theksuar  

procedurat e auditimit të kryera për zërat e caktuara të pasqyrave financiare. Sa herë që 

të përdoren simbolet ato duhet të shoqërohen me një fusnot e cila e shpjegon kuptimin e 

tyre.Letrat e punës duhet të përfshijnë komentet e auditorëve të cilat tregojnë 

konkluzjonet për çdo aspekt të punës së kryer. Me fjalë të tjera, auditorët duhet qartazi 

të shprehin opinionin e tyre të arritur si rezultat i procedurave të kryera të cilat janë të 

përmbledhura në letrat e punës. 
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Tabela 6: Përgatitja e letrës së punës 

 

 

Burimi: Parimet e Auditimit dhe shërbimeve tjera të sigurisë,edicioni i 17-të nga Ray Whittingoton dhe 

Kurt Pany New York,NY:McGraw-Hill/Irwin,2010, f.178 
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3.7 Letrat e punës të gjeneruara përmes kompjuterëve 
 

Letrat e punës
25

 tradicionalisht janë përgatitur me laps në një fletëkolonëshe. Sot shumë 

letra të punës përgatiten nëpërmjet kompjuterëve. Kur një korrigjim regjistriohet në 

letrën e punës kompjuterike, i njëjti shfaqet automatikisht në skedulin përkatës kryesor, 

në skedulin e korrigjimeve  dhe në bilancin provues punues. Ndër-referencimet e 

nevojshme automatikisht regjistrohen në secilin skedul. Në qoftë se korrigjimi ka 

ndikim në të ardhurat e tatushme atëherë llogaria e shpenzimeve të tatimit në të ardhurat 

dhe llogaria e detyrime ndaj tatimit korrigjohen automatikisht duke përdorur normën 

marxhinale të tatimit të klientit. Gjithashtu, të gjitha nën-totalet, totale e kolonave dhe 

barazimet e totaleve në letrat e punës korrigjohen në mënyrë automatike. 

Kur letrat e punës përgatiten manualisht të gjitha këto regjistrime dhe ndryshime duhet 

të bëhen me dorë pra me laps, gomë dhe me kalkulatorë. Ndërsa përmes kompjuterit 

njëështë me e lehtë dhe më e shpejtë. 

Shumë kompani të auditimit po shfrytëzojnë aftësinë e kompjuterëve personal për 

skanimin e dokumenteve, lidhjen e të dhënave, rrjetën dhe telekomunikimin. Në këtë 

mënyrë këto kompani mund të prodhojnë letra elektronike të punës duke e bërë kështu 

auditimin “pa letra” 

 

3.8 Rishikimi i letrave të punës 

 
Letrat e punës rishikohen në çdo nivel mbikëqyrës të kompanisë së auditimit. Auditorët 

me përvojë rishikojnë letrat e punës të përgatitiura nga stafi ndihmës dhe auditorët me 

përvoj, partneri përgjegjës i rishikon të gjitha letrat e përgatitura të punës. 

Shumë kompani të auditimit kërkojnë edhe rishikim të letrave të punës nga një partner i 

dytë. 

Çka kërkojnë më së shumti rishikuesit? 

Të gjithë rishikuesit dëshirojnë të shohin që letrat e punës të e dokumentojnë auditimin 

në mënyrë të përshtatshme. Rishikimi nga auditori me përvojë përfshin kryesisht 

çështjet teknike dhe në përgjithësi kryhet menjëherë pas kompletimit të letrës 

individuale të punës.  Auditorët me përvojë kërkojnë kryesisht të shohin që stafi 
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ndihmës  i ka kryer procedurat e auditimit ashtu siç është kërkuar dhe që gjetjet e tyre 

dhe konkludimet janë shprehur në mënyrë të qartë. 

Rishikimet nga menaxherët dhe partnerët zakonisht kryhen gjatë përfundimit të 

angazhimit, në kohën kur rishikuesi mund t‟i ekzaminojë në të njëjtën kohë të gjitha 

letrat e punës. Këta rishikues kryesisht janë të interesuar të përcaktojnë që auditimi 

është kryer ne përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të auditimit dhe që letrat 

e punës e mbështesin raportin e auditorëve në lidhje me pasqyrat financiare. Rishikuesi 

mund të arrijë të kuptojë që të gjitha letrat e punës kanë “lidhshmëri” ndërmjet vete, 

përkatësisht shumat janë sjellë përpara nga një letër e punës tek tjetra në mënyrë të 

duhur. 

 

Rishikuesi në mënyrë kritike duhet të kërkojnë ndonjë jokonsistencë,  lënie anash të 

transaksiobeve të ndryshme, të cilat mund të mbeshtesin pohimet e palëve paditëse për 

kryerjen e auditimit në mënyrë të pakujdesshme. Gjithashtu, rishikuesi duhet të marrin 

në konsideratë faktin nëse disa nga diskrepancat jomateriale të cilat kanë kaluar oa 

korrigjime munden në mënyrë kumulative të kenë efekt material mbi pasqyrat 

financiare
26

. 

 

Qëllimi i rishikimit nga një partner i dytëështë  që të ofrojë siguri që të gjitha politikat e 

kontrrollit të kualitetit të kompanisë së auditimit janë zbatuar, e gjithashtu edhe që të 

ofrojë një “opinion të dytë” që auditimi është kryer në përputhje me parimet e 

përgjithshme të pranuara të auditimit. Rishikimi nga partneri i dytë ndonjëherë i quajtur 

edhe rishikim i ftohtë kryesisht kryhet nga një partner pa ndojë lidhje profesionale ose 

personale me klientin në fjalë. Kompania e auditimit e cila ka shumë degë, mund të 

sjellë partnerë nga degët e ndryshme për të kryer këtë rishikim. Raporti i auditorit nuk 

nënshkruhet pa u “nënshkruar” letra e punës nga të gjithë rishikuesit e lartpërmendur. 

  

                                                 
26

Ibid, f.179 
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4 Përmbledhje e punimit 

 

Ky kapitull fokusohet në konceptin e evidencës së mjaftushme dhe të duhur të auditimit 

dhe në mënyrën se si kjo evidencë dokumentohet në letrat e punës. Për të përmbledhur: 

1. Satandardi i tretë i punës në terren kërkon nga auditorë të sigurojnë evidencë të 

mjaftushme dhe të duhur të auditimit për të mbështetur opinionin e tyre të 

auditimit. Mjaftushmërua e mat sasinë e evidencës së auditimit. Përshtatshmëria 

e evidencës lidhet me relevancën dhe besueshmërinë e evidencës në ofrimin e 

ndihmës për zbulimin e gabimeve në tepricat e llogarive,në transaksione dhe në 

shpalosje. Mjaftushmëria dhe përshtatshmëria e evidencës së auditimit janë të 

ndërlidhura dhe shpiejnë në vendime të auditimit bazuar ë natyrën e evidencës së 

auditimit të mbledhur, kohëzgjatjen dhe shtrirjen e tyre. 

2. Evidencat e auditimit sigurohen për të reduktuar rrezikun e e auditimit, rreziku 

që auditorët do të dështojnë në modifikimin e opinionit të tyre në lidhje me 

pasqyrat financiare të cilat posedojnë gabime material. Pasi pasqyrat financiare 

përmbajnë një seri të pohimeve nga menaxhmenti, auditorët duhet të sigurojnë 

evidenca të mjaftueshme dhe të duhur për secilin pohim të rëndësishëm të 

pasqyrave financiare. 

3. Rreziku u auditimit në nivel të tepricës së llogarive, grupeve të transaksioneve 

dhe shpalosjeve përbëhet nga : (a) Rreziku i ekzistimit të gabimeve në nivel të 

pohimeve (i përbërë nga rreziku inherent dhe ai i kontrrollit) dhe  (b) rreziku që 

auditorët nuk do t‟i zbulojnë gabimet (rreziku i mos zbulimit). 

Auditorët e sigurojnë evidencën e auditimit për të vlerësuar rrezikun e gabimeve 

material dhe për të kufizuar rrezikun e mos zbulimit. 

4. Auditorët kryejnë procedurat e auditimit për të siguruar  evidencë të auditimit të 

cilat do t‟i lejojnë ata që të nxjerrin konkluzione të arsyeshme nëse pasqyrat 

financiare të klientit ndjekun parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit. 

Auditimi përbëhet nga (a) procedurat e vlerësimit të rrezikut (të sigurohet njohja 

e mjaftushme e entitetit dhe mjedisi ku vepron ai), (b) testet e kontrolleve (të 

testohet  efektiviteti i operimit të kontrolleve) dhe (c) procedurat thelbësore (të 

zbulohen gabime material në nivel të pohimeve relevante). Testet e kryera si 

kundërpërgjigje të vlerësimit të rrezikut njihen ndryshe si procedurat e 

mëtutjeshme të auditimit. 



 

Faqe | 47 

 

5. Procedurat thelbësore përfshijnë testet e detajeve dhe procedurat analitike. Testet 

e detajeve kryesisht përfshijnë testimin e dokumenteve të cilat i mbështesin 

tepricat e llogarive, transaksioneve dhe shpalosjet. Procedurat thelbësore 

analitike kryesisht ofrojnë evidencë të lidhur me tepricat e llogarive, 

transaksionet dhe shpalosjet, përmes analizës së marrëdhënieve ndërmjet të 

dhënave. Procedurat analitike realizohen gjithashtu për t‟u ndihmuar auditorëve 

gjatë vlerësimit të rrezikut dhe gjatë rishikimit të përgjithshëm të informative 

financiare në fazën e kompletimit të audimit. 

6. Auditorët duhet të jenë shumë të kujdesshëm  gjatë auditimit të llogarive të 

pasqyrave financiare të cilat varen nga vlerësimet e bëra nga menaxhmenti, sic 

janë lejimet për llogaritë e dyshimta. Rreziku inherent i këtyre llojeve të 

llogarive është kryesisht shumë më i madh se sa i llogarive tjera të pasqyrave 

financiare. 

7. Dokumentimi i auditimit paraqet një lidhje ndërmjet të dhënave kontabël të 

klientit dhe raportit të auditorëve. Ky dokumentimështë pronë e auditorëve dhe 

kryesusht përdorët për të ilustruar pajtueshmërinë e auditorëve me standardet 

profesionale dhe të mbështesë opinionin e auditorëve. Funksionet tjera të 

dokumentimit të auditimit përfshijnë ofrimin e ndihmës gjatë planifikimit dhe 

kryerjes së auditimit; lehtësimin e mbikëqyrjes dhe rishikimit t auditimit; ofron 

regjistra të cështjeve relevante për auditimin e ardhshëm; mundëson auditorët 

tjerë të e kryejnë rishikimin dhe inspektime të auditimit. 
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5 KONKLUZIONET  DHE REKOMANDIMET 

 

 

 

 

5.1 KONKLUZIONET 

 

 

1. Auditimi vlerëson mjaftueshmërinë e kapitalit të biznesit dhe mbulimin e risqeve 

kryesore të saj (të kredisë, tregut dhe operacional), duke ndikuar në shëndetin 

financiar të biznesit dhe stabilitetit të sistemit financiar në tërësi. 

 

2. Funksioni i Auditimit luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin e 

përputhshmërisë së aktiviteteve të bankës me ligjet dhe rregulloret e vendosura 

nga autoritetet shtetërore duke siguruar që mos të ketë shmangie nga kuadri 

ligjor dhe duke eleminuar penalizime që do dëmtonin reputacionin e biznesit. 

 

3. Të gjitha standartet ndërkombëtare mbi Auditimin e Jashtëm dhe të Brendshëm 

theksojnë se audituesit duhet të kenë njohuri të mjaftueshme që të vlerësojnë 

riskun e mashtrimit dhe mënyrën se si ai drejtohet, por nuk pritet qe të kenë 

ekspertizën e dikujt përgjegjësia parësore e të cilit është identifikimi dhe 

investigimi i mashtrimit. 
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5.2 REKOMANDIME 

 

 

 

1. Procesi i auditimit shoqërohet nga një risk i pashmangshëm që njihet si risku i 

auditimit, çka mund të bëjë që procesi i Auditimit dhe të dështojë në ndonjë rast. 

 

2. Pavarësisht vlerës së shtuar të Auditimit, ajo është e kushtëzuar nga disa kritere 

të cilat nga sondazhi rezultojnë jo në nivelet e dëshiruara. Mungesa e një stafi 

plotësisht të mirëkualifikuar dhe eksperienca e mangët në fusha të ndryshme 

auditimi, cilësia e gjetjeve dhe rekomandimeve, në ndonjë rast analiza 

sipërfaqësore e problemeve, periodiciteti mes dy auditimeve janë problematika 

kërcënuese, të cilat mund të shfrytëzohen dhe keqpërdoren nga punonjësit apo 

dhe nga klientët. 

 

3. Audituesit nuk marrin gjithmonë trajnimet e duhura në fushat që auditojnë çka 

ndikon në profesionalizmin e tyre, koherencën dhe cilësinë e raporteve të 

auditimit, për rrjedhojë dhe të vlerës së Auditimit. 

 

4. Audituesi duhet të bëjë planifikimin dhe kryerjen e auditimit në atë mënyrë që 

auditimi i rrezikut të jetë në nivelin sa më të ultë i pranishëm. Audituesi do ta 

zvogëlojë rrezikun e auditimit nëse zbaton veprimet e auditimit se sit ë mblidhen 

të dhënat e mjaftushme të auditimit, të cilat ofrojnë një besueshmëri mbi 

pasqyrat financiare 
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7 Shtojcë 

 

7.1 Terma kyç 
 

Analizat horizontale (x) Teknika e cila ka të bëjë me krahasimin e shumave të 

pasqyrave financiare dhe koficientëve financiar të një kompanie të caktuar nga një vitë 

në tjetrin. 

Analizat tërthoro-seknksionale (x) Teknika e cila ka të bëjë me krahasimin e 

koeficientëve financiar të klientit me ato të kompanive të tjera të po të njëjtës industri. 

Analizat vertikale (x) Formë e analizës e cila shumat e pasqyrave financiare i 

prezanton si përqindjen e një baze të caktuar të pasqyrave. Kjo analizë përfshinë 

përgatitjen e pasqyrave financiare në përqindje. 

Auditor me përvojë (x) Nga aspekti i dokumentimit të auditimit, auditori me përvoj 

paraqet një individ i cili ka eksperiencë praktike në auditim dhe njohje të arsyeshme të ; 

(1) procesit të auditimit, (2) Parimeve të Përgjithshme të Auditimit dhe kërkesave tjera 

legale, (3) rrethinën biznesore në të cilën vepron kompania dhe (4) cështjet të auditimit 

dhe raportimit financiar të cilët janë relevante në industrinë e entitetit. Posedimi i 

eksperiencës të auditimit është ekuivalente me posedimin e kompetencave dhe aftësive 

të cilat do t‟ia mundësojnë auditorit me përvojë kryerjen e auditimit. 

Bilanci provues punues (x) Letër e punës e cila liston teprocat (balancat, saldot) e 

llogarive të librit kryesor për  vitin aktual dhe atë paraprak dhe gjithashtu përmban 

kolona adekuate për korigjimet dhe riksasifikimet e auditorëve dhe për shumat 

përfundimtare të cilat do të paraqiten në pasqyren financiare. 

Data e raportiti (data e raportit të auditimit) (x) Data në të cilen auditori ka siguruar 

evidencë të përshtatshme dhe të mjaftushme të auditimit për të mbështetur opinionin e 

tij në lidhje me pasqyrat financiare ose informatat e caktuara financiare për të cilat do të 

raportoj. 

Data e lëshimit të raportit (x) Data në të cilin auditori ia jeo klientit të drejtën për të 

shfrytëzuar raportin e auditorit. Zakonisht janë të përfshira në dosjet përkat1se të 

auditimit. 

Dosja e auditimit (x) Vendi ku vendosen dokumentet e auditimit. Dokumentet e 

auditimit në lidhje me auditimin e secilit vitë janë përfshir në dosjet përkatëse të 

auditimit. 
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Dosja permanente (x)  Dosja e letrave të punës e cila përfshinë të dhëna relativisht të 

pandryshueshme, të tilla si kopjet e statutiti dhe akt themelimit të kompanisë, kopjet e 

minutave  të mbledhjesë së bordit të drejtorëve, aksionarëve ose komitetit të auditimit, 

dhe analizat e llogarive të kontabilitetit të tilla si toka dhe fitimet e mbajtura. 

Ditari për regjistrimin e riklasifikimeve (DRR) (x) Letër e punës për regjistrimin e 

riklasifikimeve të përgatitur nga auditorët për të siguruar prezantimin e drejtë të 

pasqyrave financiare të klienntit, si për shembull regjistrimi për të transferuar tepricat 

(balancat, saldot) kreditore të llogarive të arkëtushme në seksionin e detyrimeve 

afatshkurtra të bilancit të gjendjes së klientit. Meqenëse regjistrimet riklasifikuese nuk 

korigjojnë gabimet në shënimet kontabël të kompanisë, atëherë ato nuk transferohen në 

llogaritë kontabël të klientit. 

Dokumentet dëshmuesee (x) Dokumentet dhe memorandumet e përfshira në letrat e 

lerta të punës përfshijnë letrë konfirmimet, letrat e avokatëve, kopjet e kontratave, 

kopjet e minutave të mbledhjes së bordit dhe aksionarëve dhe letërpërfaqsimet nga 

menaxhmenti i klientit. 

Evidenca fizike (x)  Evidencë e përfituar nga auditorët nëpërmjet ekzaminimeve fizike. 

E përshtatshme (x) Niveli i kualitetit të evidencës së mbledhur. 

Evidenca e auditimit (x) Çfarëdo informate e cila mbështet apo hedh poshtë premisën e 

auditorit që pasqyrat financiare e paraqesin në mënyrë të drejtë pozitën financiare dhe 

rezultatet operuese të klientit. 

Letër administrive të punës (x) Letra e punës të cilat kanë për qëllim t‟i ndihmojë 

auditotët në planifikimin dhe administrimin e angazhimit siç janë programet e auditimit, 

pytësorët e kontrolleve të brendshme, buxhetet kohore dhe letër-angazhimet. 

Letër përfaqësimi (x) Letër  e veçant ose letra të ndara të përgatitura nga zyrtarët e 

kompanisë së klientit në bazë të kërkesës së auditorëve ku  përcaktohen disa 

përfaqësime në lidhje me pozitën  financiare ose operacionet e kompanisë. 

Letra e punës për analiza (x) Letër e punës e cila tregon të gjitha ndryshimet në 

llogaritë e pasurive, detyrimeve, ekuitetit, të hyrave ose shpenzimebe gjatë periudhës e 

cila është nën auditim. 

Letra e punës (x) Letra të cilat dokumentojnë evidencën e siguruar nga auditorët për të 

treguar punën e bërë nga ata, metodat dhe procedurat e ndjekura dhe konkludimet e 

marar gjatë auditimit të pasqyrave financiare ose angazhimit të llojeve të tjera. 



 

Faqe | 55 

 

Materiale (x) i rëndësisë së lartë. Aq i rëndësishëm sa të ndikoj vlerësimet ose 

vendimet e shfrytëzuesve të pasqyrave financiare. Informatat të cilat duhet të shpalosjen 

në mënyrë që pasqyrat financiare të jenë të prezantuara në mënyrë të drejtë. Përfshinë 

marrjen në konsideratë të faktorëve kuantitative dhe kualitativ. 

Minutat e mbledhjes “protokolli” (x) Regjistrim formal i çështjeve të diskutuara dhe 

veprimeve të ndërmarra në takimet e aksionarëve ose bordit të drejtorëve. 

Pasqyrat financiare në përqindje (x) Pasqyrat financiare në të cilat secila shumë 

prezantohet si përqindje e një baze të caktuar të pasqyrave financiare. Për shembull, 

pasqyrat e të ardhurave në përqindje i paraqet të gjitha të hyrat dhe shpenzimet si 

përqindjen e shitjeve neto. 

Pohimet relevante (x) Pohimet të cilat kanë ndikim të madh në faktin nëse tepricat 

(balancat, saldot) e llogarive, grupet (klasat) e transaksioneve ose shpalosjet janë 

prezantuara në mënyrë të drejtë. Për shembull, vlerësimi mund të mos jetë relevante për 

llogaritë e parasë, përveç nëse kemi të bëjmë me përkthime valutore, sidoqoftë, 

ekzistenca dhe plotësia gjithmonë janë relevante. 

Procedurat e mëtutjeshme të auditimit (x) Procedurat shtesë të cilat zbatohen bazuar 

në rezultatet e procedurave të auditimit për vlerësimin e rrezikut. Këto procedura 

përfshijnë testet shtesë të kontrolleve (nëse është e nevojshme) dhe testet thelbësore të 

tepricave të llogarive, grupeve të transaksioneve dhe shpalosjeve. 

Procedurave për vlerësimin e rrezikut (x) Procedurat e ndërmarra nga  auditorët për 

të siguruara informatat për njohjen  e klientit dhe mjedisit në të cilin ai vepron, përfshirë 

edhe kontrollet e brendshme. Procedurat për vlerësimin e rrezikut zakonisht përfshijnë 

marrjen e menaxhmentit në pyetje dhe individëve të tjerë brenda kompanisë, procedurat 

analitike si dhe vrojtimet dhe inspektimet. Procedurat për vlerësimin e rrezikut 

auditorëve i sigurojnë  evidencë të kufizuar në lidhje me efektivitetin e operimit të 

kontrolleve të brendshme të klientit. 

Procedurat thelbësore (testet) (x) Procedurat e ndërmarra nga auditorët për të 

identifikuar gabimet materiale në tepricat (balanca, saldot) e llogarive, grupet (klasat)e 

transaksioneve dhe në shpalosjet e pasqyrave financiare. 

Prerja (x) Proces i përcaktimit që transaksionet e ndodhura në fund të vitit financiar 

janë regjistruar në periudhën e duhur kontabël. 

Regjistrimet korrigjuese në ditarë (x) Regjistrime kontabël për të korrigjuar gabimet 

e zbuluara në shënimet e klientit. 
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Rreziku i auditimit (x) Rreziku që auditorët pa qëllim mund të dështojnë në 

modifikimin e opinionit të tyre në lidhje me pasqyrat financiare të cilat posedojnë 

gabime materiale. 

Rreziku i kontrollit (x) Rreziku që një gabim material nuk do të zbulohet ose 

parandalohet në kohën e duhur nga kontrollet e brendshme të kompanoisë. 

Rreziku inherent (x) Rreziku i ekzistimit të gabimit materiale në një pohim të caktuar 

të pasqyrave financiare, duke se kontrollet e brendshme nuk ekzistojnë fare. 

Rreziku i moszbulimit (x) Rreziku që procedurat e auditorëve do t‟i shpijnë ata të 

konkludojnë që pohimet e pasqyrave financiare nuk përmbajnë gabime materiale kur në 

fakt ato përmbajnë gabime materiale. 

Skedulet kryesore (x) Letra e punës e cila përgatitet për të përfshirë llogarinë të 

ngjashme nga libri kryesor i llogarive, totali i të cilave pëërfshihet si një shumë e vetme 

në bilancin vërtetues punues. 

Specialisti (x) Personi ose kompania e cila e posedon aftësi ose njohuri të specializuara 

në fusha të ndryshme nga ato të kontabilitetit ose auditimit, si për shembull aktuari. 

Simbolet (x) Simbolet e përdorura nga auditorët në letrat e punës për të theksuar një 

hap specifik të punës së realizuar. Sa herë që auditorët përdorin simbolet e caktuara ato 

duhet të jenë të shoëruara me fusnota të cilat shpjekojnë kuptimin e tyre. 

Shkëmbimi elektronik i të dhënave (EDI) (x) Sistem në të cilin të dhënat shkëmbehen 

në mënyrë elektronike ndërmjet kompjuterëve të kompanive të ndryshme. Në një sistem 

EDI, dokumentet burimore zëvendësohen me transaksione elektronike të krijuara në një 

format standart. 

Testet e kontrolleve (x) Procedurat ndërmarra nga auditorët për të testuar efektivitetin e 

operimit të kontrollevev të brendshme në parandalimin ose identifikimin e gabimeve 

materiale në nivelin të pohimeve relevante. 

Të mjaftueshme (x) Nivel i kuantitetit të evidencës së nevojshme. 

Transaksion i vlerësuar (x) Një transaksion i cili përfshin gjykimin ose supuzime të 

menaxhmentit sic janë determinimi i lejimit për llogaritë e dyshimta, krijimi i rezervës 

së garancive dhe vlerësimi i pasurive për dëmtime potenciale. 

Transaksion me palët e lidhura (x) Transaksion në të cilin një palë posedon aftësi për 

të inflencuar në një masë të madhe menaxhmenti ose politikat operative të palës tjetër, 

deri në nivelin në të cilin njëra palë e transaksionit mund të parandalohet në realizimin e 

plotë të interesave të tyre. 
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Transaksionet rutinore (x) Transaksionet në lidhje me aktivitetet financiare të 

vazhdueshme të regjistruara në shënimet kontabël gjatë aktivitetit normal të biznesit, si 

për shembull shitjet, blerjet, arkëtimet, pagesat dhe pagat. 

 

 

 

 

 

 

 


