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Abstrakt 

 

Menaxhimi i parasë publike në Kosovë, vlersimi i  përgjegjësive  dhe  detyrave  të  cilat  

i  disponojnë  Institucionet  përkatëse  për  funksionimin e  mirëfilltë  dhe efikas  të  

këtyre Institucioneve,  ka një  rëndësi  parësore për një shoqëri më të avancuar. 

Dihet që qëllimi parësor i auditimit është zbulimi mbi devijimet nga standardet e 

parashikuara si dhe shkeljet e parimeve të ligjshmërisë, efikasitetit dhe ekonomizimit 

në menaxhimin financiar. Poashtu duhet bërë e mundur ndërmarrja e masave 

korigjuese në rastet individuale, që ti bëjnë personat përgjegjës për të marrë përgjegjsi 

ndaj aktiviteteve në parandalimin apo zvoglimin e shkeljeve të tilla që mund të bien në 

kundërshtim me normat dhe parimet ligjore brenda një institucioni. Për të shpreh një 

gjykim të drejt funskional dhe në bazë të parimeve të standardeve të auditimit, 

auditori duhet të siguroj prova të mjaftueshme e të sakta.Mendimi i auditorit e rrit 

besueshmërinë e Raportimeve Financiare me bindjen e tij të lartë por jo absulute se 

shënimet e audituara janë të pastërta nga gabimet materiale. 

Fjalë kyçe:  auditimi i parasë, para publike, parime të ligjshmërisë, procedura 

audituese, kontrolli dhe auditimi i letrave me vlerë etj. 
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Abstract 

The management of public money in Kosovo, the assessment of the responsibilities and 

tasks available to the respective institutions for the proper and efficient functioning of 

these institutions, is of paramount importance for a more advanced society. 

It is well known that the primary purpose of the audit is to disclose deviations from the 

foreseen standards as well as violations of the principles of legality, efficiency and 

economics in financial management. It should also be possible to take corrective action 

in individual cases to make the persons responsible to take responsibility for activities in 

the prevention or reduction of such violations that may conflict with the norms and legal 

principles within an institution. In order to express a fair functional judgment and on the 

basis of the principles of auditing standards, the auditor should provide sufficient and 

accurate evidence. The auditor's opinion increases the reliability of Financial Reporting 

with his high conviction but not absurdly that the notes of audited are clear of material 

errors. 

Key words: money audit, public money, principles of legality, audit procedures, audit 

and audit of securities, etc. 
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Hyrje 

 

Menaxhimi i parasë publike në Kosovë, vlersimi i  përgjegjësive  dhe  detyrave  të  cilat  

i  disponojnë  Institucionet  përkatëse  për  funksionimin e  mirëfilltë  dhe efikas  të  

këtyre Institucioneve,  ka një  rëndësi  parësore për një shoqëri më të avancuar. 

 

Për qështjen e financave publike është preokupim i të gjitha qeverive të shteteve të 

ndryshme në përmasa ndërkombëtare pa marrë parasysh sistemin politik, ekonomik dhe 

nivelin apo shkallën e zhvillimit ekonomik të tyre. 

Në Kosovë, Shqipëri dhe në të gjitha shtetet në botë, financat publike janë ndërtuar, 

zhvilluar dhe reformuar karshi ndryshimeve të sistemit politik dhe ekonomik. Shteti dhe 

sistemi fiskal janë në ndërlidhmëri funksionale njëri me tjetrin, kur kemi parasysh mbi 

rolin e shtetit në ekonomi dhe ndërtimin e sistemit fiskal në përgjithësi 

Zhvillimi i financave publike është faktor shumë i rëndësishëm dhe i pazavendësueshëm 

që i avanson proceset ekonomike, në të cilën edhe vërtetojnë potencialin ekonomik e 

financiar të shtetit, shtetasëve, biznesit, financimim e aktiviteteve shtetërore, ekonomike 

e sociale 

 

Me para kuptojm çdo objekt standard përgjithësisht të pranuar që shërben si mjet 

këmbimi ose pagese. Ndarja shoqërore e punës e bëri te domosdoshëm këmbimin e 

produkteve të prodhuesve të ndryshëm. 

Investimet përfaqësojnë shpenzimet e ndërmarrjes ose organizatës që kanë për qëllim 

zgjerimin e saj. Ato përfshijnë investimin në para ose kapital, me qëllim të sigurimit të 

kthimeve profitabile në form interesi apo të të ardhurave. 

 

Investimet janë pjesë e produktit shoqëror apo të ardhurave kombëtare, të cilat mbeten 

pas plotësimit të konsumit individual apo shoqëror dhe e cila është përdor në periudhen 

e kaluar apo do të përdoret në të ardhmen për zhvillimin ekonomik apo shoqëror të 

vendit. 

Pra investimi nënkupton angazhimin e një shume të dhënë të parave në kohen e 

tanishme, në pritje të kthimit të një shume më të madhe në të ardhem. 
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QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

1.1 Qëllimi i punimit 

 

Qëllimi kryesor i punimit të analizohet (i) auditmimi i parasë si mjet i rëndsishëm , (ii) 

natyrën e parasë, dhe (iii) burimet e sajë , (iv) kontrollet e mbrendshme mbi investimet 

finacniare , (v) rreziqet të cilat mund të na paraqiten gjatë gabimeve materiale në 

investimet financiare. 

 

Qëllimi i këtij punimi është të paraqitet rëndësia e menaxhimit të auditimit të parasë 

publike.       

Menaxhimi i parasë në Kosovë, vlersimi i përgjegjsive dhe detyrave të cilat i disponojnë 

institucionet përkatëse për funksionimin e mirëfilltë dhe efikas të këtyre institucioneve, 

ka një rëndësi parësore për një shoqëri më të avancuar.Në punim janë analizuar faktorët 

themelorë të auditimit të cilët ndikojnë në menaxhimin funksional të parasë publike. 

Punimi ka për qëllim hulumtimin e nevojshëm të parametrave për ndryshimet mbi të 

ardhurat dhe përmisimet të cilat institucioni ka arritur ti aplikojë në përmbushjen e 

objektivave dhe përmisimin e vazhdushëm në menaxhimin e rrezikut , kontrollit dhe 

proceseve të qeverisjes së parasë. 

Dihet që qëllimi parësor i auditimit është zbulimi mbi devijimet nga standardet e 

parashikuara si dhe shkeljet e parimeve të ligjshmërisë, efikasitetit dhe ekonomizimit në 

menaxhimin financiar.Poashtu duhet bërë e mundur ndërmarrja e masave korigjuese në 

rastet individuale, që ti bëjnë personat përgjegjës për të marrë përgjegjsi ndaj 

aktiviteteve në parandalimin apo zvoglimin e shkeljeve të tilla që mund të bien në 

kundërshtim me normat dhe parimet ligjore brenda një institucioni.Për të shpreh një 

gjykim të drejt funskional dhe në bazë të parimeve të standardeve të auditimit, auditori 

duhet të siguroj prova të mjaftueshme e të sakta.Mendimi i auditorit e rrit 

besueshmërinë e Raportimeve Financiare me bindjen e tij të lartë por jo absulute se 

shënimet e audituara janë të pastërta nga gabimet materiale. 

Pra qëllimi i këtij studimi është të japim një kontribut ne lidhje me rëndësinë e auditmit 

në menaxhimin e parasë publike si dhe me atë se qka janë investimet dhe rëndësin e 

investimeve. Cila duhet të jetë korniza e vendimarrjes, si duhet të bëhet harmonizmi me 

strategjinë, si duhet bërë buxhetimi i kapitalit për një investim dhe cilat janë kriteret e 

vendimarrjes për buxhetimin e kapitalit. 
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1.2 Objektivat e punimit 

 

 

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

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

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

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

është e kotë. 

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

mënyra se si do të arrijmë ta realizojmë qëllimin. 

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

veçantë për auditimin e pasqyrave financiare. 

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

t’u kuptuar. 

Objektiva e radhës është që shkrimi të jetë në nivel akademik dhe pa gabime gjuhësore. 

 

1.3 Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit 

 

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

kapitull i përfshin zakonisht këto elemente: 

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

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

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

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

Për të punuar këtë hulumtim jam bazuar në mbledhjen e të dhënave nga burime 

sekondare. Në këtë punim do të përdori metodologjinë hulumtuese, të cilën e bën të 

mundur vetë përmbajtja e temës. 

Të dhënat sekondare do të jenë nga literatura kryesisht në gjuhën shqipe, nga autorët e 

ndryshëm,  si dhe nga raportet e ndryshme hulumtuese të publikuara. 

Mirpo kam shfrytëzuar si bazë literature publikime të rëndësishme nga institucione 

prestigjoze të njohura globalisht dhe seriozisht dhe shumllojshmërinë e materialeve 

kërkimore. 
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Metodologjia kërkimore do të bazohet në këto elemente kërkimore: 

 Për përpunimin e të dhënave janë përdorur metoda të ndryshme hulumtuese. 

 Për prezantimin e rezultateve janë përdorur metoda të ndryshme të hulumtimit si 

metoda tabelare dhe figurave grafike. 

 Jane marrë informata të rëndësishme nga zyra kombëtare e auditimit në lidhje 

me auditimin e parasë. 

Disa intitucione buxhetore nuk e njohin në tërësi rëndësinë e auditmit mbi rolin, 

instrumentet, funksionimin, qasjen dhe favoret te cilat i ofron. Roli i auditimit të 

mbrendshëm apo të jashtëm në institucione publike e që ndikon direkt në menaxhimin 

më efikas në procesin rregullativ, financiar të qdo organizate apo institucioni, ku gjdo 

entitet ka nevojë për një përformancë më të mirë dhe menaxhim cilësor.Auditori luan 

një rol të rëndsishëm në procesin e llogaridhënies, përformancës për ekonominë, 

efikasitetin dhe efektivitetin e veprimeve dhe shërbimeve qeveritare në funskion të 

maksimalizimit të vlerës së parasë për taksapaguesit Kosovarë. 

 

1.4 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. 

1.5  Pyetje hulumtuese 

 

  

 1.Cilat janë objektivat e auditorëve në auditmin e parasë. 

2.Si mund të bëhet arkëtimi i drejtpërdrejt i fondeve nga institucionet financiare. 

3.Si mund të bëhen pagesat ideale me para për kontrollet e brenbshme. 

4. Cilët janë ata faktor që ndikojnë në planifikimin adekuat të auditimit. 

5.Cila është rëndësia e investimeve financiare.  

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Dija
http://sq.wikipedia.org/wiki/Puna
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2 RËNDËSIA E AUDITIMIT TË PARASË PUBLIKE 

 

 

Para publike do të thotë paratë ose pasurinë financiare të cilat pranohen, janë nën 

përkujdesjen, mbahen në mirëbesim ose janë nën kontrollin e një (i) organizatë 

buxhetore, autoriteti publik ose ndërmarrje të kontrolluar publike, ose (ii) personi për 

ose në emër të cilësdo nga të sipër cekurat. Termi ―para ose mjete financiare‖ i 

përmendur më sipër përfshin, por nuk kufizohet, paratë e gatshme, monedhat, barasvlerë 

të parave të gatshme, çeqe, note, bonde, instrumente financiare me likuiditet të lartë dhe 

pasuri të luajtshme financiare me likuiditet të lartë (sikur që janë gurët e çmuar ose 

gjysmë të çmuar ose shufrat e metaleve të çmuara). 

Paratë publike përfshijnë, por nuk kufizohen në: 
1
 

a. taksa, tarifa, detyrime ose tarifa për shfrytëzim 

b.  interesa, dividenda ose pagesa tjera 

c.  të ardhurat nga shitja, qiradhënia ose qiramarrja e çfarëdo prone  

d. tarifat rregullative, tarifat e licencimit si dhe tarifat dhe taksat e ngjashme 

e.  pagesat, tarifat dhe taksat për ofrimin e shërbimeve, furnizimin e mallrave ose 

kryerjen e punëve 

f. të ardhurat e pranuara ose te cilat janë realizuar drejtpërdrejtë ose në mënyrë të 

tërthortë nga dhënia e lejeve ose nga shitja e cilësdo të drejtë mbi një burim 

publik, duke përfshirë - por pa u kufizuar në - të drejtën ndaj brezit frekuencor, 

të drejtën e shfrytëzimit të tokës, të drejtat për eksplorimin ose eksploatimin e 

pasurive natyrore ose të drejtat e shfrytëzimit, si dhe të drejtat mbi pronën 

intelektuale 

g. rentat 

h.  depozitat e sigurimit dhe të kushtëzimit 

i.  gjobat, kompensimet e dëmit nga paditë civile, dhe të ardhurat nga sigurimi  

j.  grantet dhe donacionet nga organizatat ndërkombëtare, Qeveritë e huaja ose 

cilido burim tjetër. 

  

                                                 
1
 http://www.zka-rks.org 
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2.1 Natyra dhe burimet e parasë 

 

 

 

Paraja pëfshin llogarinë e parave për nevoja të përgjithshme, për paga, për nevoja ditore, 

por jo shumë shpesh për llogari të kurismeve. 

Shitjet me para, arketimet e llogarive të arkëtueshme, dhe emitimet e aksioneve ose 

investimet shtesë në kompani zakonisht ndikojn në rritjen e llogarise ndërsa shpenzimet 

afariste ndikojn në zvoglimin e saj.Në bazë të marrveshjes mbi kredië bankare, sasia e 

parave në llogarinë e përgjithshme ndonjëher kërkohet të ketë një balancë të caktuar 

minimale, e cila njihet si balancë kompensuese. 

Llogaria e pagave dhe ajo për nevoja ditore duhet të mbahet në nivel të 

ultë.Ekuivalentet e parasë zakonisht bashkohen me llogarit e parave për të krijuar 

klasifikimin afatshkurter te aseteve të quajtur paraja dhe ekuivalentet e saj. 

Ekuivalentet e parasë përfshijnë fondet e tregut monetar, certifikatat e depozitave, 

ceritifikatat e kursimeve, dhe llojet e ngjashme të depozitave. 

Paraja është një kategori ekonomike e caktuar,një konvecion apo marrveshje midis 

njerëzve për ti dhënë një sendi të caktuar atributetin e nje ekuivalenti të përgjithshëm. 

Pra në ekonominë moderne puna e dhënë paguhet me para në vend të të mirave 

materiale. Blerja e të mirave materiale si dhe kursimet e tyre bëhen në vlera të parase. 

Së fundi gjatë qdo shkëmbimi,fitimi dhe humbjet llogariten me para. Këta shembuj 

tregojnë se paraja ka këto funksione në ekonomi si: 

• Vlerë e përgjithshme e këmbimit 

• Vlerë kurisimi dhe 

• Vlerë matëse 

 

Vlerë e përgjithshme e këmbimit- Si nevojë e specializimit të vlerave këmbyese, 

paraja zëvendson metodën e këmbimit natyral, të mira materiale për të mira materiale 

(M<->M). Kështu me futjen e parasë në përdorim këmbimi zbërthet në dy akte. Në 

pjesën e parë bëhet këmbimi i mallit me paratë (M<->P), dhe në pjesën e dytë përdorja e 

parasë për këmbim me një mall të dëshiruar (P<->M). Për dallim nga këmbimi natyror, 

koha e aktit dhe vlerat e këmbimit me para, zbërthehen më tutje. Këmbimi i një 

shërbimi me para i lejon shitësit të vendosë se kur dhe me çfarë dëshiron ai të këmbejë 
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shërbimin e tij. Kjo liri nuk është pa rreziqe: gjatë kohës që shitësi i shërbimit mban 

paratë mund të ndodhin ndryshime në qarkun ekonomik 

 (proçeset ekonomike) 

Vlerë kursimi- Paraja mundëson përbrenda një qarku ekonomik, që të ardhurat e 

marrura nga ai qarkullim të kursehen për këmbim në një kohë të ardhshme. Kështu 

shoqëritë, siç janë bankat, kursimet i japin në forma të kredive për 

qëllime konsumuese (për shpenzues) dhe intensive (për përdorime produktive). Me këtë 

paraja bëhet mjet vlersimi në të kaluarën, të tashmen dhe të ardhshmen.   

Si alternativë e rezervave të parave, këmbyesit mund të përdorin edhe letra me vlerë 

(aktiva financiare) ose mallra (ari). Mirëpo përparsia e parasë qëndron në likuiditetin e 

saj, përderisa letrat me vlerë (ari) duhet që së pari të shndërrohet në para për t'u këmbyer 

me mallra të tjera. Në përgjithësi, rezervat e të ardhurave në formë të letrave me vlerë 

sjellin fitime më të mëdha 

Vlerë matëse- Me ndihmën e parasë bëhet i mundshëm vlerësimi i produkteve dhe 

shërbimeve të ndryshme. Me këtë edhe krahasimi i shpenzimeve për prodhim hyrja dhe 

fitimit nga ai prodhim dalja është i mundshëm. Kjo e bën paranë si njësi themelore 

matëse të çdo dege ekonomike. Në botën përendimore për termet ekonomike hyrja dhe 

dalja përdoret termi i anglishtes input gjegjesisht output.
2
 

Për të kryer këto funksione, parasë i duhen disa veti kryesore ekonomike, si mangësia 

dhe vlerësimi i lartë. Mangësia mund të vijë nga shpenzimet e prodhimit sikurse te ari, 

argjendi , etj., ose sikurse në sistemet administrative të shteteve. Vetitë e tjera pozitive 

të materialit të parasë janë: zbërthimi, transporti dhe homogjeniteti. 

Perdorimi i parasë e thjeshtezon mjaft problemin, sepse secili mall e shpreh çmimin e tij 

në para, duke paksuar numrin e çmimeve në aq sa janë edhe mallra, dhe duke e 

reduktuar kështu edhe koston e transaksioneve. 

  

                                                 
2
 http://www.standard.al/2014/06/18/cila-eshte-vlera-e-parase/ 
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2.2 Objektivat e auditorëve në auditimin e parasë  

 

Objektivat e auditorëve në auditimin e parasë dhe transaksioneve ne para janë që të
3
 : 

Shfrytëzojn njohjen e klientit dhe rrethinës ne të cilin ai vepron për të konsideruar 

rreziqet inherente, përfshirë rreziqet e mashtrimeve ne lidhje me paranë. 

Grumbullojn informata për njohjen e kontrolleve të brendshme mbi transaksionet me 

para  Vlersojn rrezikun e ekszisitimit të gabimeve materiale në llogarinë e parave dhe të 

dizajnojn tekste të kontrolleve dhe procedura thelbsore të cilat:  

• Vërtetojn ekzistencen e transaksioneve në para 

• Përcaktojn saktësin e transakisioneve në para 

• Vërtetojn plotësin e paras së regjistruar në bilancin e gjendjes  

• Verifikojn saktësin e prerjes së transaksioneve në para dhe 

• Përcaktojn që klienti ka të drejta të plota mbi parane e regjistruar në bilancin e 

gjendjes. 

Përpos këtyre objektivave, auditorët mund të shtojn edhe objektivin e vlersimit që 

ndërlidhet me proceduar apo barazimin e dokumenteve burimore me librin kryesor, dhe 

nëse është e aplikueshme, edhe vlersimin adekuat të përkthimit të valutave të huaja
4
. 

Objektivi i vlersimit nuk është i paraqitu si objektiv i veqant në listën e mësipërme pasi 

që zakonisht për llogarin  e parave nuk është i aplikueshëm
5
. 

 

2.3 Kontrollet e brendshme mbi transaksonet lidhur me paranë 

 

Pjesa dërmuese e proceseve që kanë të bëjnë me paranë jane përgjegjësi e depertamentit 

të financiave, nën drejtorin e thesarit. Këto provcese kanë të bëjnë me manovrimin dhe 

deponimin e arketimeve në para, nënshkrimin e qeqeve, investimin e tepricave të paras 

edhe ruajtjen e parave , letrave me vler të tregtueshme dhe aseteve të tjera të 

negocueshme.  

Pos kësaj, depertamenti i financave duhet të parashikoj nevojat për para dhe është 

përgjegjës për marrjen e vendimeve ne lidhje me nevojat afatshkrurtëra dhe afatgjata për 

para. 

                                                 
3
 Raportimi financiar , edicioni 12-të nga Donald E. Kieso, Jery J. Weygandt dhe Terry D. Warfield 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc , 2008. Fq.717 

Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray Whittington dhe Kurt 

Pany New York, NY: McGraw – Hill/Irwin, 2010. Fq .717  
4
 https://gazmirraci.wordpress.com/2014/02/12/gjykata-evropiane-e-auditoreve-dhe-raporti-special-per-

misionin-e-eulex-it/ 
5
 https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/E26E328A-BE02-4A33-B76B-031154E645F2.pdf 
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Në mënyre ideale depertamenti i financave dhe depertamenti i kontabilitetit duhet të 

jenë të integruar në atë mënyrë e cila ofron siguri që
6
: 

• E tërë paraja e cila është dashur të pranohet është pranuar,dhe deponuar me kohë 

• Pagesat e bëra me para janë bërë vetëm për qëllimet të autorizuara dhe janë 

regjistruar në mënyrë të duhur dhe 

• Balancat e parasë mbahen në nivele adektuate përmes përshkrimit të arkëtimeve 

dhe pagesave në para si rezultat i afarizmit normal të kompanise. 

Për zhvillimin e procedurave më efikase të kontrollit është i nevojshëm një studim i 

hollsishëm i proceseve afariste të klientit, por janë në dispozicion disa udhëzime të 

përgjithshme në lidhje me praktikat më të mira për menaxhimin e parave për të gjitha 

llojet e bizneseve. 

Këto udhzime për arritjen e kontrollit të brendshëm mbi menaxhimin efektiv të parasë 

mund të përmblidhen si
7
: 

• Moslejimi që një transaksion të kryhet nga fillimi deri në fund nga vetëm një 

punonjës 

• Ndarja e funskionit të mirmbajtjes së parasë nga mbajtja e regjistrimeve 

kontabël 

• Centralizimi i pranimit të parave në një masë praktike 

• Regjsitimi me kohë i arkëtimeve të parave 

• Deponimi i parave në bankë në baza ditore 

• Inkurajimi i klienteve që të kërkojn vetem mbi pagesat e bëra dhe të vrojtojn 

totalin e regjistruesve të parasë 

• Kryerja e të gjitha pagesave nëpërmjet qeqeve ose transferimeve elektronike të 

fondeve me përjashtim të shpenzimeve të imta të cilat mund të kryhen nga 

paratë e imta. 

• Kryerja e rekordimit mujor të llogarive bankare nga punonjësit të cilët nuk janë 

përgjegjës për autorizimin e qeqeve ose mirmbajtjen e parave dhe 

                                                 
6
 Raportimi financiar , edicioni 12-të nga Donald E. Kieso, Jery J. Weygandt dhe Terry D. Warfield 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc , 2008. Fq.418 

Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray Whittington dhe Kurt 

Pany New York, NY: McGraw – Hill/Irwin Fq.418 
7
 Raportimi financiar , edicioni 12-të nga Donald E. Kieso, Jery J. Weygandt dhe Terry D. Warfield 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc , 2008. Fq.419 

Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray Whittington dhe Kurt 

Pany New York, NY: McGraw – Hill/Irwin Fq .419 
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• Monitorimi i arkëtimit dhe pagesave në para përmes krahasimit të shumave të 

regjistruara në kontabilitet me shumat e parashikuara dhe duke i investiguar 

variancat eventuale. 

 

2.5. Kontrollet e brendshme mbi arkëtimet në para 

 

Kontrolli mbi procesin e shitjes në para është me i fuqishëm nësë në qdo transaksion 

marrin pjes dy apo me shumë punonjës. Restorantet dhe kafiterit zakonisht posedojn 

arkat fiskale te centralizuara të cilat përdoren për të bërë shitje me para dhe të cilat 

prodhojn një kupon vërtetues mbi pagesen e bërë. Ne shume biznese me pakice, natyra e 

bizneseve është e tille që një punonjës duhet të kryej shitjet nëpërmjet banakut të dërgoj 

mallin te klienti të pranoj paratë dhe të regjistroj transaskionet në kontabilitet . 

Sistemet elektronike te pikave te shitjes- shumë dyqane të pakices shfrytezojn lloje të 

ndryshme të regjistruesve elektronik të parave, perfshire edhe terminalet kombjuterike. 

Zakonisht skaneri elektronik bënë leximin e kodit universal të produktit i cili gjendet në 

secilin produkt.Kur zyrtari i shtijes skanon kodin universal të produktit në atë moment 

ndodh edhe regjistirmi i shitjes së bashku me qmimin përkates në sistem.Prandaj rreziku 

i regjsitrimit të shitjes me qmime të gabuar është shumë i ulët. 

Arkëtimet e shitjeve me kredi- Në shumë kompani prodhuese dhe të shumicës, 

arkëtimet e parave përfshijnë qeqe të cilat pranohen nëpërmjet sistemit postar. Kjo 

situatë mund të paraqet rrezikt nga keqperdorimi i qeqeve nëse përgjegjës për pranimin 

e qeqeve, deponimin në bankë dhe regjistimin e këtyre pagesave në kontabilitet është 

vetëm një punonjës. 

Pra eksiztojn disa kontrolle të cilat mund të parandalojnë punonjësin i cili i hapë 

dërgesat postare nga vjedhja e arketimeve të parave të klientëve të ndryshëm, nga 

shkatrrimi i vërtetimeve mbi dergesën e parave, dhe nga mosregjistrimi i këtyre 

arkëtimeve në listen kontrolluese:  

Se pari, arkëtimet e parave të pranuara përmes postes kryesish përbëhen nga qeqet të 

cilat dërgohen nga klientet për shlyerjen e obligimeve te dyve dhe  

Së dyti, nëse llogaritë e klientëve nuk kreditohen për shumën e paguar, atëher klientët 

heret apo vone do të ankohen për mosshlyerjen e borxhit të tyre ndaj kompanisë.
8
 

                                                 
8
 Raportimi financiar , edicioni 12-të nga Donald E. Kieso, Jery J. Weygandt dhe Terry D. Warfield 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc , 2008. Fq.420 
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Nëse këta klient mund të riprodhojn qeqet e paguara të cialt mbeshtesin pohimet e tyre 

për kryerjen e pagesave dhe nëse këto qeqe nuk jane paraqitur asnjëher në listen 

kontrolluese, atëher përgjegjësia për zhdukjen e këtyre pagesave mbetet mbi punonjesin 

i cili është përgjegjës për hapjen e dërgesave postare. 

Arketimi i drejtperdrejt i fondeve nga institucionet financiare- Paratë e arkëtuara 

nga shitja mund të pranohet drejtperdrejt nga banka, e cila më pas e njofton biznesin 

mbi pranimin e parave nëpërmjet mënyrave të ndryshme, përfshire sistemin e kutive të 

mbyllura, kartelave kreditore, kartelave debitore, dhe transferimin elektronik të fondeve 

nga klientet.Bizneset të cilat pranojn sasi të mëdha të parave nëpërmjet sistemit postar 

mund të përdorin sistemin e kutive të mbyllura për të fuqizuar kontrollin e brendshem 

dhe për të shp ejturar deponimin e arketimeve të parave. Kutia e mbyllur në realitet 

është kuti postarë e kontolluar nga banka e kompanise përkatëse.Banka mbledh posten 

nga kutia postare disa here gjate ditës, krediton llogarine rrjedhese të klientit për 

shumën e parave të pranuar, dhe ia dergon klientit vërtetimet mbi paratë e derguara . 

Arkëtimet nga shitjet përmes kartelave kreditore ose kartelave detitore kanë trajtim të 

njejtë nga bankat e përfshira në këtë proces.Si hap final i ketij procesi, është deponimi i 

të hyrave nga shitjet në llogaritë rrjedhese të kompanisë. 

Transferimi elektronik i fondeve- Sistemi i transferimit elektronik të fondeve bëjnë 

procesin e pagesave nëpërmjet qeqeve. Këto sisteme reduktojnë rrjedhen e 

dokumenteve fizike dhe mund të reduktojnë koston e procesimit dhe vonesat. Sidoqoftë 

këto sisteme kërkojn ekszistimin e kontrolleve intensive të rrjeteve kombjuterike në 

lidhje me qasjen në sitemet dhe regjistimin e të dhënave, e gjithashtu edhe kontrollet e 

ruajtjes së shënimeve në rastet e rënies së sistemit.
9
 

Regjistimi i arketimit të parave- Punonjësi i cili është përgjegjës për librin e llogarive 

të klientëve regjistron detajet e arkëtimit të parave nësistemin kompjuterik.  

Programi i arkëtimit të parave krijon një skedë të këtyre transaksioneve e cila përdoret 

për të freskuar librin kryesor të llogarive dhe skedën kryesore të llogarive të 

arkëtueshme. Ky program kompjuterik krijon totalet kontrolluese dhe raportet mbi 

përjashtimet të cilat përmbajnë detajet e ndonjë numri jo-valid të llogarisë së klientit ose 

pagesa me vlera jo të zakonshme.  

 

                                                                                                                                               
Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray Whittington dhe Kurt 

Pany New York, NY: McGraw – Hill/Irwin Fq .420 
9
 https://bqk-kos.org/?id=37 
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Tabela 1: Cikli i arkëtimit të parave 
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Burimi: Raportimi financiar , edicioni 12-të nga Donald E. Kieso, Jery J. Weygandt dhe 

Terry D. Warfield Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc , 2008. Fq.422, 423 

Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray 

Whittington dhe Kurt Pany New York, NY: McGraw – Hill/Irwin Fq .422,4 
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Ndarja e përgjegjësive, sekuenca e procedurave, dhe kontrollet mbi shitjet në para dhe 

arkëtimet e parave nga klientët janë të ilustruara në diagramin shpjegues në  tabela 1. 

 

2.6. Kontrollet e brendshme mbi pagesat me para 

 

Në mënyrë ideale, pagesat me para duhet të bëhet nëpërmjet çekut, transferimit 

elektronik të fondeve, ose, për shpenzime të imta nga fondet e parave të imta (për 

shpenzime ditore).
10

 

 

Pagesat nga llogaritë rrjedhëse- Përparësia kryesore e pagesës përmes çekut është 

sigurimi i evidencës që pagesa është pranuar nga personi i cili ka nënshkruar në çek. 

Përparësitë tjera përfshijnë : 
11

 

I. centralizimi i përgjegjësisë së pagesave në vetëm disa persona të caktuar brenda 

kompanisë—vetëm personat e autorizuar për nënshkrimin e çeqeve;  

II. dokument permanent i pagesës; dhe  

III. reduktim i shumës së parave të mbajtur në dorë. 

 

Për të siguruar kontroll të plotë mbi sistemin e pagesave përmes qeqeve, është 

thelbësore që të gjitha çeqet të jenë të numëruara dhe të posedojnë numra serik. Çeqet e 

numëruara dhe të autorizuara për pagesë duhet të ruhen në mënyrë adekuate nga 

vjedhjet ose keqpërdorimet eventuale.  

 

Çeqet e pavlefshme duhet të shkatërrohen për të eliminuar mundësinë e përdorimit të 

mëtutjeshëm të tyre dhe futjes së tyre në sekuencën e rregullt të çeqeve të paguara. 

Shuma e paguar duhet të printohet nëpërmjet kompjuterit në të gjitha çeqet. Kjo 

praktikë e bën më të vështirë falsifikimin e çeqeve (rritjen e shumës së paguar). 

  

                                                 
10

 https://bqk-kos.org/?id=131 
11
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Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc , 2008. Fq.425 

Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray Whittington dhe Kurt 
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Zyrtarët e autorizuar për nënshkrimin e çeqeve duhet ti kontrollojnë dokumentet 

mbështetëse të pagesës dhe ti mbajnë ato në mënyrë që të mos dorëzohen për herë të 

dytë.  

 

Zyrtarët e autorizuar për nënshkrimin e çeqeve janë përgjegjës për kontrollimin e 

çeqeve deri sa ato të jenë vendosur në kutinë postare. Zakonisht, çeqet tek zyrtari 

përgjegjës vijnë të gatshme për nënshkrim.  

Për të parandaluar skemat e ndryshme të falsifikimit të dokumenteve, çeqet e 

nënshkruara nuk duhet të kthehen prapë në departamentin e kontabilitetit, I cili i ka 

përgatitur ato për nënshkrim. 

 

Pjesa dërmuese e kompanive të cilat shfrytëzojnë sistemin e pagesave përmes çeqeve 

përdorin kompjuterë ose makina të cilat bëjnë nënshkrimin e çeqeve. Nënshkrimi i 

autorizuar (zakonisht ai i drejtorit të thesarit) mund të printohet automatikisht në çdo 

çek të procesuar.  

 

Nëse kompjuteri gjeneron çeqe të nënshkruara, atëherë numërimet e njësive, totalet 

kontrolluese, dhe totalet e parave (të rekonciluara nga punonjësit e departamentit 

financiar) mund të përdoren për tu siguruar që çeqet janë procesuar vetëm për pagesat e 

autorizuara.  

 

Në rastin e shfrytëzimit të makinave të cilat bëjnë nënshkrimin e çeqeve, si pjesë e 

procedures duhet të kërkohet një qelës për marrjen e çeqeve të nënshkruara, dhe më pas 

pllaka e cila bën kopjimin e nënshkrimit duhet të largohet nga makina dhe të ruhet 

përderisa makina nuk është në fuksion. 
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Tabela 2: Diagrami i ciklit të pagesave në para 

 

 
Burimi: Raportimi financiar , edicioni 12-të nga Donald E. Kieso, Jery J. Weygandt dhe 

Terry D. Warfield Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc , 2008. Fq.422, 423 

Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray 

Whittington dhe Kurt Pany New York, NY: McGraw – Hill/Irwin Fq .422,423 
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Ky diagram (tab.2.) prezanton pagesat nëpërmjet çeqeve. Pagesat nëpërmjet kartelave 

kreditore, kartelave debitore apo transfereve elektronike janë të ngjashme, me ç’rast 

çeqet zëvendësohet me dokumentet përkatëse të llojit të caktuar të pagesës. Diskutimi i 

pagesave në para në këtë kapitull diskuton këto forma alternative të pagesave në para. 

Sistemi i dëftesave është një nga metodat per arritjen e kontrolleve të fuqishme mbi 

pagesat ne para e cila  siguron që të gjitha pagesat (disbursimet) janë të autorizuara dhe 

të kontrolluara para se çeku të lëshohet. Në një sistem tipik të dëftesave, departamenti i 

kontabilitetit është përgjegjës për mbledhjen e dokumenteve adekuate për të mbështetur 

çdo pagesë në para. Për shembull, para autorizimit të pagesës për mallrat e blera, 

departamenti i kontabilitetit mbledhë kopjen e urdhër blerjes, raportin e pranimit të 

mallrave, dhe faturën e furnitorit (shitësit) dhe e përcakton që të gjitha këto dokumente 

përputhen njëra me tjetrën. Pas përcaktimit që transaksioni në fjalë është i mbështetur 

me dokumente adekuate, një punonjës i departamentit të kontabilitetit përgatitë një 

dëftesë e cila vendoset në dosje së bashku me dokumentet tjera dhe renditet në bazë të 

datës kur pagesa në fjalë duhet të kryhet. 

 

Dëftesa, paraqet një fletë autorizimi e cila përmban hapësirën për vendosjen e inicialeve 

të punonjësit i cili e kryen funksionin e autorizimit të dëftesave.
12

 Funksionet e 

autorizimin përfshijnë edhe procedurat e tilla si kontrollimin e saktësisë së mbledhjes së 

vlerave në faturën e furnitorit; përcaktimin e përputhjes së faturës me dokumentet tjera 

mbështetëse (raporti i pranimit, urdhër blerja, etj); dhe regjistrimin e transaksioneve në 

llogaritë përkatëse kontabël. Transaksionet regjistrohen në regjistrin e dëftesave (i cili 

zakonisht zëvendëson ditarin e blerjeve) duke debituar llogarinë përkatëse të aseteve, 

detyrimeve, ose shpenzimeve dhe duke kredituar Dëftesat e Pagueshme.  

 

Ndarja e funksionit të verifikimit të faturës dhe aprovimit nga funksioni I pagesës në 

para paraqet një hap tjetër i cili ka për qëllim të parandalojë gabimet dhe mashtrimet 

potenciale. 

Kur të arrij data e pagesës, dëftesa së bashku me dokumentet mbështetëse tërhiqen nga 

dosja dhe përgatitet qeku i cili është i panënshkruar. Dëftesa, dokumentet mbështetëse 

dhe qeki I dërgohen për nënshkrim depertamentit të financave. 

                                                 
12

 https://www.coursehero.com/file/p2n5f5m/DEFTESAT-E-PAGUESHME-DEFTESAT-E-

PAGUESHME-Deftesat-e-pagueshme-me-afat-maturimi/ 
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2.7.Dokumentimi i auditimit të parasë 

 

Letrat e punës së auditorëve në lidhjen me paranë zakonisht përfshijnë një diagram 

shpjegues ose shpjegim të shkruar të kontrolleve. Auditorët gjithashtu mund të përdorin 

pyetësorin e kontrolleve të brendshme, e sidomos atë e përdorin për klientët e 

mëdhenj.
13

 Një letër e punës përkatëse do të përfshijë një përmbledhje të testeve të 

kontrollit për transaksionet në para dhe vlerësimin e rrezikut për pohimet e pasqyrave 

financiare që ndërlidhen me paranë. Letrat tjera të punës mund të përfshijnë 

dokumentimin e vlerësimeve të rrezikut, programin e auditimit, skedulin (tabelën) 

kryesor, fletët e numërimit fizik të parave, konfirmimet bankare, rakordimet 

(harmonizimet) e raporteve bankare, listën e çeqeve të hapura (pezull), listën e çeqeve 

që janë në proces të investigimit, rekomandimet e bëra për përmirësimin e kontrolleve të 

brendshme, dhe shënimet lidhur me prezantimin dhe shpalosjen adekuate të balancës së 

parasë në bilancin e gjendjes së klientit. 

 

2.8. Auditimi i parasë 

 

Zgjedhja e procedurave më të përshtatshme do të varet nga natyra e kontrolleve të 

implementuara dhe nga rezultatet e procesit të vlerësimit të rrezikut nga auditorët si:
14

 

A. Shfrytëzimi i informatave të njohjes së klientit dhe mjedisit në të cilin ai vepron për 

të marrë në considerate rreziqet inherente, përfshirë rreziqet nga mashtrimet, në lidhje 

me paranë. 

B. Sigurimi i njohjes së kontrolleve të brendshme lidhur me paranë. 

C. Vlerësimi i rreziqeve të gabimeve materiale dhe dizajnimi i procedurave të 

mëtutjeshme të auditimit. 

D. Kryerja e procedurave të mëtutjeshme të auditimit—testet e kontrolleve. 

Shembuj të testeve të kontrolleve:
15

 

                                                 
13

 https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/CD7ACED1-5E41-4406-BE83-8027212BFF1A.pdf 
14
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• Testimi i shënimeve kontabël dhe rakordimeve (rekoncilimeve) nëpërmjet ri-

ekzekutimit. 

• Krahasimi i detajeve të një mostre të arkëtimeve të parave me ditarin e 

arkëtimeve në para, me regjistrimet në llogaritë e arkëtueshme, dhe me fletë-

deponimet origjinale. 

• Krahasimi i detajeve të një mostre të pagesave në para me ditarin e pagesave në 

para, me regjistrimet në llogaritë e pagueshme, me urdhër blerjet, me raportet e 

pranimit të mallrave, me faturat e furnitorëve, dhe me çeqet e paguara.               

Nëse është e nevojshme, duhet korrigjuar rrezikun e gabimeve materiale bazuar në 

rezultatet e testeve të kontrolleve. Kryerja e procedurave të mëtutjeshmet të auditimit—

procedurat thelbësore për transaksionet në para dhe balancat (saldot) e llogarive të 

parave.
16

 

• Sigurimi i analizës së balancave të parasë dhe rakordimi (rekoncilimi) i 

tyre me librin kryesor të llogarive. 

• Dërgimi i formave standarde të konfirmimit institucioneve financiare për 

të konfirmuar balancat (saldot) e llogarive të kompanisë. 

• Përgatitja e rakordimit (rekoncilimit) të llogarive bankare në datën e 

bilancit të gjendjes dhe rakordimi (rekoncilimi) i aktivitetit bankar për 

ndonjë muaj shtesë. 

• Siguroni raportin bankar të datës së caktuar i cili duhet të përmbajë 

transaksione të së paku shtatë ditëve të punës pas datës së bilancit të 

gjendjes (p.sh., shtatë ditë pas 31 Dhjetorit 20XX). 

• Numërimi i Parasë në Dorë dhe Përgatitja e Listës Përmbledhëse. 

• Verifikimi prerjes së arkëtimeve në para nga klientët dhe pagesave në 

para. 

• Analiza e transfereve bankare për dy javët e fundit të vitit nën auditim 

dhe për dy javët e para të vitit pasues. 

                                                                                                                                               
Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray Whittington dhe Kurt 

Pany New York, NY: McGraw – Hill/Irwin Fq .427 
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• Investigimi i ndonjë çeku i cili përfaqëson pagesë të madhe ose të 

pazakontë ndaj palëve të lidhura. 

• Vlerësoni përshtatshmërinë e prezantimit të pasqyrave financiare dhe 

shpalosjes së parasë. 

Tabela 3:  Objektivate procedurave thelbësore në auditimin e transaksioneve dhe 

balancave të parasë 

Procedurat thelbësore Objektivat kryesore të auditimit 

 

Sigurimi i analizës së 

balancave të parasë dhe 

rekordimi i tyreme librin 

kryesor të llogarive 

Ekzistenca dhe saktësia 

Dërgimi i formave 

standarde të konfirmimit 

institucioneve financiare 

për të konfirmuar 

balancat e llogarive të 

kompanisë. 

Përgatitja e rakordimit 

(rekoncilimit) të 

llogarive bankare në 

datën e bilancit të 

gjendjes dhe konsiderimi 

i rekoncilimit të 

aktivitetit bankar për 

ndonjë muaj shtesë. 

Siguroni raportin e prerë 

bankar i cili duhet të 

përmbajë transaksione të 

së paku shtatë ditëve të 

punës pas datës së 

bilancit të gjendjes. 

Numërimi dhe listimi i 

parasë në dorë. 

Ekzistenca, ndodhja, saktësia, prerja dhe të 

drejtat 

Verifikimi i prerjes së 

klientit të arkërimeve në 

para dhe pagesave në 

para 

 

Prerja, ekzistenca, ndodhja dhe të drejtat 
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Analizimi i transfereve 

bankare për dy javët e 

fundit të vitit auditues 

dhe për dy javet e para të 

vitit pasues 

Plotësia 

 

 

Investigimi i ndonjë 

çeku i cili përfaqëson 

pagesë të madhe ose të 

pazakontë ndaj palëve të 

lidhura. 

Vlerësoni 

përshtatshmërinë e 

prezantimit dhe 

shpalosjes së parasë. 

 

Prezantimi dhe shpalosja 

 

 BurimiL:    Raportimi financiar , edicioni 12-të nga Donald E. Kieso, Jery J. Weygandt 

dhe Terry D. Warfield Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc , 2008. Fq.427 

Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray 

Whittington dhe Kurt Pany New York, NY: McGraw – Hill/Irwin Fq .427 

 

2.3.1 Sigurimi i analizës së balancave të parasë dhe rekordimi i tyre me librin 

kryesor të llogarive 

 

- Auditorët do të përgatisin ose sigurojnë një listë ku paraqiten të gjitha llogaritë e 

parave me të cilat disponon klienti. Për llogaritë e parasë në bankë, kjo listë do të 

përfshijë 

emrin e bankës, numrin e llogarisë, llojin e llogarisë, dhe balancën e fund vitit sipas 

librave kontabël. Auditorët do ti konfirmojnë dhe rakordojnë (rekoncilojnë) të gjitha 

llogaritë me librin kryesor të llogarive. 

2.3.2 Dërgimi i formave standard të konfirmimit të institucioneve financiare për 

të konfirmuar balancat e llogarive të kompanisë 

 

- Një nga objektivat e punës së auditorëve në lidhje me paranë është vërtetimi i 

ekzistencës së shumës së parave e cila prezantohet në bilancin e gjendjes. Qasja direkte 

ndaj këtij objektivi është të konfirmohen shumat e depozitave dhe të përgatitet një 

rakordim (rekoncilim) ndërmjet raporteve bankare dhe shënimeve kontabël. 
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Në pjesën dërmuese të auditimeve auditorët sigurojnë konfirmimin e shumave të 

deponuara në bankë drejtpërdrejtë nga komunikimi me zyrtarët e institucioneve 

financiare. Forma standarde e korrigjuar e konfirmimit, për të cilën janë pajtuar AICPA, 

Asociacioni i Bankave Amerikane, dhe Instituti i Administrimit të Bankave, I adreson 

vetëm balancat e depozitave dhe të kredive të klientit. Në formën e konfirmimit 

zakonisht vendosen informata të cilat identifikojnë llogaritë dhe kreditë dhe balancat e 

tyre përkatëse për ti ndihmuar institucioneve financiare për plotësimin e saj. Prandaj, 

forma e konfirmimit kryesisht përdoret për të vërtetuar ekzistencën e informatave të 

regjistruara. Sidoqoftë, konfirmimi mund të shpie edhe në zbulimin e llogarive ose 

kredive tjera, prandaj, ajo ofron evidencë të kufizuar në lidhje me plotësinë e shumës së 

regjistruar në librat kontabël. Edhe pse punonjësit në institucionet financiare nuk do të 

hulumtojnë në hollësi shënimet e kërkuara, ata do të përfshijnë informatat lidhur me 

llogaritë shtesë të depozitave dhe kredive të cilat do të hasin gjatë plotësimit të 

konfirmimit. 

Gjithashtu konfirmohen edhe detajet e marrëveshjeve tjera financiare me institucionet 

financiare, duke përdorur letër të veçantë të konfirmimit e cila i dërgohet individualëve 

në institucionet financiare të cilët janë përgjegjës për marrëveshjet financiare ose të cilat 

kanë njohur mbi këto marrëveshje. Për shembull, auditorët mund të dërgojnë formë të 

veçantë të konfirmimit për të vërtetuar marrëveshjen mbi balancën kompenzuese ose 

personat e autorizuar për nënshkrimin e çeqeve. 

2.3.3 Përgaditja e rekordimit të llogarive bankare në datën e fund-vitit dhe 

rekordimi i aktivitetit bankar për ndonjë muaj shtesë 

 

- Vërtetimi i gjendjes së parasë në datën e fund-vitit (p.sh., 31 Dhjetor 20XX) kërkon 

rakordim (rekoncilim) të balancës së parasë sipas raportit bankar të asaj date me 

balancën sipas librave kontabël të kompanisë. Edhe pse auditorët mund të mos e fillojnë 

punën në terren për disa kohë pas mbylljes së fund-vitit, ata do të përgatisin rakordimin 

(rekoncilimin) bankar për datën e fund-vitit (datën e bilancit të gjendjes) ose do ta 

testojnë rekoncilimin e përgatitur nga vetë klienti. 

Nëse klienti ka përgatitur rekoncilimin e llogarive të parasë në datën e fund-vitit, 

atëherë auditorët nuk kanë nevojë ta bëjnë atë edhe një herë.  

Sidoqoftë, auditorët duhet të ekzaminojnë detajet e rekoncilimit për të qenë të sigurt mbi 

saktësinë e sajë.  



 

Faqe | 23  

 

Inspektimi i rekoncilimit të përgatitur nga klienti përfshinë verifikimin e saktësisë 

aritmetike, krahasimin e balancave me raportet bankare dhe llogaritë kontabël, dhe 

investigimin e zërave barazues (rekoncilues).  

2.3.4 Siguroni raportin bankar me prerje të caktuar i cili duhet të përmbajë 

transaksione të së paku shtatë ditëve të punës pas datës së bilancit të gjendjes  

 

Raporti bankar me date të caktuar të prerjes është raport i cili mbulon një numër të 

caktuar të ditëve të punës (zakonisht 7 deri 10) pas datës së mbarimit të vitit fiskal të 

klientit.  

Klienti do të kërkoj nga banka që të përgatis një raport të tillë dhe atë t’ia dërgojë me 

postë direkt auditorëve. Raporti shfrytëzohet për të testuar saktësinë e rekoncilimeve të 

fund-vitit të llogaritë bankare të klientit. Ky raport i mundëson auditorëve të 

ekzaminojnë çeqet e listuara si të hapura dhe detajet e deponimeve në transit të 

paraqitura në rekoncilimet e llogarive të kompanisë. 

Çeqet-Në bazë të Aktit 21 në lidhje me procesimin apo ekzekutimin e çeqeve (“Akti 

21 për çeqet”) çeqet mund të procesohen edhe në mënyrë elektronike.
17

 Procesimi 

elektronik përfshinë krijimin e ―çekut zëvendësues,‖ i cili paraqet një kopje elektronike 

të çekut origjinal i cili procesohet brenda orëve. Çeku zëvendësues, për të gjitha 

qëllimet, paraqet ekuivalentin ligjor të çekut origjinal. Në bazë të këtij Akti, cilido 

institucion financiar që është pjesëmarrës në procesimin e çeqeve mund të shkatërroj 

çeqet origjinale dhe të krijoj çeqet zëvendësuese për qëllime të procesimit të tyre në 

formë elektronike.  

Kjo formë e re e procesimit elektronik të çeqeve bart me vete disa implikime në 

procesin e auditimit:
18

 

Së pari, nëse çeqet e klientit procesohen në mënyrë elektronike, atëherë auditorët të cilët 

dëshirojnë të shikojnë evidencën e vetë çekut duhet të mbështeten në çekun zëvendësues 

sepse çeku origjinal nuk do të jetë më në dispozicion; çeku zëvendësues mund të jetë në 

dispozicion në formë fizike (të printuar), në formë elektronike, ose në të dyja format.                                                                                                                  
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Së dyti, praktikisht bëhet e pamundur që klienti të keqpërdorë çeqet (të manipulojë 

balancat e bankës  në mënyrë që balancat e përkohshme të mbivlerësuara të parasë të 

fshehin mungesat e parave të përvetësuara, siç do të diskutohet më vonë në këtë 

kapitull) nëse institucioni i tij financiar e përdorë këtë mënyrë të procesimit të çeqeve. 

Sidoqoftë, auditorët duhet ta kuptojnë që përderisa procesimi i çeqeve do të jetë shumë 

më i shpejtë, prapë se prapë ata duhet të presin paraqitjen e çeqeve të papaguara (ende të 

hapura) në raportin e rakordimit (rekoncilimit), sepse disa çeqe të lëshuara afër fund-

vitit mund të jenë dërguar nëpërmjet postës dhe disa prej tyre mund të mos prezantohen 

nga përfituesit (palët përfituese të çeqeve) menjëherë në bankë për pagesë. 

 

2.3.5 Numërimi i parasë në dorë dhe përgaditja e listës përmbledhëse 

 

-Paraja në dorë kryesisht përbëhet nga paratë e arkëtuara të pa-deponuara dhe fondet 

imta (fondet për qëllime ditore). Fondet e imta mund të numërohen në çfarë do kohe, 

pas ose para datës së bilancit të gjendjes; shumë auditorë preferojnë të bëjnë numërim 

pa paralajmërim (të befasishëm) të këtyre fondeve.
19

 Numërimi i parasë në dorë është 

shumë i rëndësishëm në auditimin e bankave dhe institucioneve tjera financiare. Sa herë 

që auditorët bëjnë numërimin e parasë, ata duhet të insistojnë që personi përgjegjës për 

ruajtjen e parasë të jetë prezent gjatë procesit të numërimit.  

 

Pas përfundimit të numërimit, auditorët duhet të sigurojnë nga ky person vërtetimit e 

nënshkruar dhe të datuar që fondet janë numëruar në prezencë të tij dhe janë kthyer në 

vend nga auditorët. Procedurat e tilla eliminojnë mundësitë që një punonjës të mundohet 

të shpjegojë mungesën e parave duke pohuar që fondet e tilla kanë qenë të paprekura 

kur i janë dorëzuar auditorëve për qëllime të numërimit të tyre. 

 

Si hap i parë në verifikimin e parasë në dorë është të krijohet një kontroll mbi të gjitha 

asetet e negociueshme, siç janë fondet e parave, letrat me vlerë dhe investimet tjera, 

notat e arkëtueshme, dhe arkëtimet e parave nga shitjet.  

                                                 
19
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Përderisa të gjitha asetet e negociueshme të mos verifikohen në të njëjtën kohë, mund të 

paraqitet mundësia që ndonjë punonjës I pandershëm ta fsheh mungesën e parave duke 

e transferuar atë nga një kategori të aseteve në tjetrën.  

Nuk është e pazakontë që në paratë në dorë të jenë të përfshirë edhe disa çeqet personale 

të cilat janë shndërruar në para në favor të punonjësve, zyrtarëve, dhe klientëve.  

 

Çeqet e tilla, pa dyshim që nuk duhet të regjistrohen në ditarin e arkëtimeve në para 

sepse ato janë vetëm zëvendësuese për valutat të cilat paraprakisht kanë qenë në dorë. 

Auditorët duhet të përcaktojnë nëse këto çeqe janë valide dhe të mbledhshme, në 

mënyrë që të mund të përfshihen në balancën përfundimtare të llogarisë së parave. 

Auditorët do ta mbajnë dëftesën valide të deponimit për krahasim me çfarëdo çeku të 

ngarkuar më pas nga banka. 

 

2.3.6 Verifikimi i prerjes së arkëtimeve në para nga klientët dhe pagesave në 

para 

 

- Saktësia e prerjes së arkëtimeve në para (dhe pagesave në para) në datën e fund-vitit 

është thelbësore për një paraqitje adekuate të parasë në bilancin e gjendjes. Shuma e 

parasë së prezantuar në bilancin e gjendjes duhet të përfshijë të gjitha paratë e pranuara 

në ditën e fundit të vitit dhe asnjë para të pranuar pas kësaj date. Nëse auditorët mund të 

merren vesh që të jenë prezent në ditën e fundit të vitit, atëherë ata do të kenë mundësi 

ta verifikojnë nga afër saktësinë e prerjes përmes numërimit të parave të arkëtuara dhe 

të pa-deponuara. Në këtë rast, do të ishte e pamundur që klienti të përfshijë në shumën e 

parave të prezantuar në bilancin e gjendjes paratë e arkëtuara pas kësaj pikë të prerjes pa 

qenë auditorët të vetëdijshëm për një veprim të tillë.Natyrisht, që auditorët nuk mund të 

vizitojnë çdo degë të klientit në ditën e fundit të vitit,dhe as prezenca e tyre në këtë kohë 

nuk është esenciale për verifikim të kënaqshëm të parasë. Si procedure alternative pos 

numërimit të parave në datën e bilancit të gjendjes, është verifikimi i prerjes së 

arkëtimeve në para duke përcaktuar që deponimet në transit (siç janë prezantuar në 

rekoncilimin bankar të fund-vitit) shfaqen në kolonën kreditore të raportit bankar të 

ditës së parë të punës së vitin e ri. Rezultatet e marrjes në konsideratë të kontrolleve të 

brendshme do të diktojnë fushëveprimin e nevojshëm të këtyre procedurave. 
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Auditorët duhet të jenë të vetëdijshëm edhe mbi mundësinë e manovrimeve lidhur me 

transaksionet në para. Për shembull, nëse paratë e arkëtuara nuk deponohet në bankë në 

baza ditore, atëherë paratë e arkëtuara për disa ditë me radhë pas mbylljes së vitit mund 

të përfshihen në deponimin e fund-vitit, dhe kjo ndikon në mbivlerësimin e balancës së 

parasë në bilancin e gjendjes. 

 

2.3.7 Analiza e transfereve bankare për dy javët e fundit të vitit nën auditim dhe 

për dyjavët e para të vitit pauses 

 

- Qëllimi i analizës së transfereve bankare është që të identifikohen mbivlerësimet e 

balancave të parasë të cilat rezultojnë nga manipulimet me llogaritë bankare.
20

 

Kompanitë mund të kenë llogari bankare në disa banka dhe shpeshherë mund të kenë 

nevojë që ti transferojnë fondet nga një bankë në tjetër. Kur një çek i tërhequr nga një 

bankë deponohet në një tjetër, zakonisht kalojnë disa ditë (e quajtur si periudha e 

transferit) parase çeku të ekzekutohet (procesohet) nga banka në të cilën çeku është 

tërhequr.Gjatë kësaj periudhe, shuma e çekut të tërhequr është e përfshirë në balancën 

(tepricën) e depozitavenë të dyja bankat.Manipulimet me llogaritë bankar kanë të bëjnë 

me manipulimet të cilat shfrytëzojnë balancat (saldot) bankare përkohësisht të 

mbivlerësuara për të fshehur mungesën e parasë ose për të përmbushur nevojat 

afatshkurtra për para. Auditorët mund ti identifikojnë manipulimet e tilla duke përgatitur 

një skedul (tabelë) të transfereve bankare për disa ditë para dhe pas datës së bilancit të 

gjendjes. Kjo letër e punës liston të gjitha transferet bankare dhe paraqet datat në të cilat 

arkëtimet dhe pagesat në para janë regjistruar në ditarët e parasë dhe në raportet 

bankare. 

2.3.8 Investigimi i ndonjë çeku i cili përfaqëson pagesë të madhe ose të pazakontë 

ndajpalëve të lidhura 

 

- Çeqet me vlera të mëdha të cilat janë të pagueshme ndaj drejtorëve, zyrtarëve, 

punonjësve, kompanive të ndërlidhura duhet të rishikohen me kujdes nga auditorët për 

të përcaktuar nëse këto transaksione : janë autorizuar dhe regjistruar në mënyrë 
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adekuate dhe nga punonjësit përgjegjës, dhe në mënyrë adekuate janë shpalosur në 

pasqyrat financiare.
21

 

Për të ofruar siguri që pagesat në para ndaj palëve të lidhura janë të autorizuara dhe 

regjistruara në mënyrë adekuate, auditorët duhet të përcaktojnë që çdo transaksion i tillë 

është regjistruar në llogarinë e duhur, është e mbështetur me dëftesa adekuate ose 

dokumente tjera, dhe është aprovuar paraprakisht nga një punonjës tjetër nga ai i cili 

pranon fondet.  

2.3.9 Vlerësoni përshtatshmërinë e prezantimit të pasqyrave financiare dhe 

shpalosjes së parasë  

 

- Balanca e llogarisë së parasë e prezantuar në bilancin e gjendjes duhet të përfshijë 

vetëm ato shuma të cilat janë në dispozicion për tu shfrytëzuar në operacionet vijuese të 

kompanisë.
22

 Një depozitë bankare e cila është e kufizuar (për shembull, paratë e 

deponuara në një llogari për pagesën e borxheve afat-gjata) nuk duhet të përfshihet në 

totalin e zërit ―Paraja dhe Ekuivalentët e Parasë‖.Gjithashtu duhet të shpalosen në 

pasqyrat financiare çfarëdo marrëveshje me institucionet financiare për të mirëmbajtur 

balancat kompensuese. Auditorët gjithashtu duhet të sigurohen që zëri ―Paraja dhe 

Ekuivalentët e Parasë‖ në bilancin e gjendjes korrespondon me atë të prezantuar në 

pasqyrën e rrjedhjes së parasë. Për të evituar grumbullimin e punëve të auditimit 

menjëherë pas fund-vitit, kompanitë e auditimit tentojnë të kryejnë sa më shumë 

procedura të auditimit që munden para fundit të vitit (periudha e ndërmjetme). Për 

shembull marrja në konsideratë e kontrolleve të brendshme mbi paranë, mund të bëhet 

para mbylljes së vitit. Prandaj puna audituese në lidhje me paranë pas fund-vitit mund të 

limitohet vetëm në procedurat e tilla thelbësore si rishikimi i rakordimeve 

(rekoncilimeve) bankare të përgatitura nga klienti, konfirmimi i balancave (tepricave) të 

llogarive në institucionet financiare, investigimi i prerjes së fund-vitit, dhe rishikimi i 
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përgjithshëm i transaksioneve në para për muajt e mbetur pas periudhës së ndërmjetme 

(zakonisht muajt Tetor, Nëntor dhe Dhjetor). 

 

3 AUDITIMI I INVESTIMEVE FINANCIARE 

 

Hapat në vijim theksojnë modelin e përgjithshëm të punës së kryer nga auditorët gjatë 

auditimit të investimeve financiare. Zgjedhja e procedurave më të përshtatshme do të 

varet nga natyra e kontrolleve të implementuara dhe nga rezultatet e procesit të 

vlerësimit të rrezikut nga auditorët:
23

 

• Shfrytëzimi i informatave të njohjes së klientit dhe mjedisit në të cilin ai vepron 

për të marrë në konsideratë rreziqet inherente, përfshirë rreziqet nga mashtrimet, 

në lidhje me investimet financiare. 

• Sigurimi i njohjes së kontrolleve të brendshme lidhur me investimet financiare. 

• Vlerësimi i rreziqeve të gabimeve materiale dhe dizajnimi i procedurave të 

mëtutjeshme të auditimit. 

• Kryerja e procedurave të mëtutjeshme të auditimit—testet e kontrolleve. 

Kryerja e procedurave të mëtutjeshmet të auditimit—procedurat thelbësore për 

transaksionet në lidhje me investimet dhe balancat e fund-vitit.
24

 

1. Analizimi i llogarive të investimeve financiare dhe të hyrave përkatëse, llogarive 

të fitimeve dhe humbjeve, dhe rekoncilimi i tyre me librin kryesor të llogarive. 

2. Inspektimi i letrave me vlerë në dispozicion dhe rishikimi i marrëveshjeve të 

derivateve financiare. 

3. Konfirmimi i letrave me vlerë me mbajtësit e tyre dhe konfirmimi i 

instrumenteve derivative me palët përkatëse. 

4. Kontrollimi i disa blerjeve dhe shitjeve të investimeve financiare gjatë vitit dhe 

verifikimi i pikë prerjes së transaksioneve të investimeve. 

5. Rishikimi i raporteve dhe minutave të mbledhjes së komitetit të investimeve. 
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6. Kryerja e procedurave analitike. 

7. Përllogaritja e pavarur e të hyrave nga investimet financiare. 

8. Inspektimin e dokumentimit mbi synimin e menaxhmentit për të klasifikuar 

transaksionet derivative si aktivitete të mbrojtjes nga rreziqet e ndryshme. 

9. Vlerësimi i metodave të kontabilizimit të investimeve financiare. 

10. Testimi i vlerësimit të investimeve financiare. 

11. Vlerësimi i prezantimit dhe shpalosjes së investimeve financiare në pasqyrat 

financiare. 

Siç është theksuar më herët, fakti që letrat me vlerë shpeshherë janë shumë likuide 

ndikon në rritjen e rrezikut nga mashtrimet. Pos kësaj, kontabiliteti i investimeve 

financiare mund të jetë shumë kompleks, fakt ky që e rritë rrezikun e vlerësimit të 

investimeve në mënyrë adekuate. Nëse punonjësit e kompanisë janë të angazhuar në 

spekulime, atëherë ata do të jenë të motivuar që të përdorin teknika jo adekuate për të 

fshehur ose për të vonuar raportimin e humbjeve. Përdorimi i instrumenteve derivative 

pothuajse do herë ndikon në rritjen e rrezikut të ekzistimit të gabimeve materiale në 

pasqyrat financiare.  

Në vlerësimin e rreziqeve të gabimeve materiale, auditorët do të marrin në konsideratë 

këto rreziqe inherente së bashku me rreziqet e kontrolleve të identifikuara nga njohja e 

auditorëve me klientin dhe mjedisin në të cilin ai vepron dhe nga testet e kontrolleve të 

investimeve. 

Disa nga këto rreziqe të gabimeve materiale të identifikuara nga auditorët mund të 

konsiderohen të jenë rreziqe signifikante të cilat mund të kërkojnë të trajtohen në 

mënyrë të veçantë.  

Për shembull, nëse klienti përdorë kontratat fjuqërs të valutave për tu mbrojtur nga 

ekspozimet ndaj investimeve të huaja dhe punonjësit e departamentit të kontabilitetit 

nuk posedojnë njohuri adekuate rreth trajtimit kontabël të këtyre kontratave, atëherë 

auditorët mund të vendosin të vlerësojnë trajtimin kontabël për të gjitha ose pjesën 

dërmuese të transaksioneve të ndodhura gjatë periudhës kontabël. 
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3.1  Analizimi i llogarive të investimeve financiare dhe të hyrave përkatëse, 

llogarive të fitimeve dhe humbjeve, dhe rekoncilimi i tyre me librin kryesor 

të llogarive. 
 

Analiza e investimeve financiare përmban balancat fillestare dhe përfundimtare të 

investimeve, blerjet dhe shitjet e investimeve gjatë vitit, interesin dhe dividendët e 

fituara, si dhe humbjet ose fitimet e realizuara dhe të parealizuara.
25

 Auditorët mund të 

verifikojnë balancat fillestare të investimeve duke iu referuar letrave të punës të vitit të 

kaluar. Nëse gjatë vitit janë shitur dhe blerë një numër i konsiderueshëm i investimeve, 

atëherë për të mbështetur skedulin e përgjithshëm të investimeve do të jetë e nevojshme 

të përgatitet edhe një skedul (tabelë) shtesë për këto transaksioneve. Auditorët duhet të 

sigurohen që totalet të prezantuar në këto skedule (tabela) pajtohen me totalet e 

regjistruara në librin kryesor të llogarive. 

 

3.2 Inspektimi i letrave me vlerë në dispozicion dhe rishikimi i 

marrëveshjeve të derivateve financiare. 
 

Auditorët do ti numërojnë letrat me vlerë të cilat janë në pronësi të klientit në fund të 

periudhës kontabël, do të vërtetojnë që letrat me vlerë janë të regjistruara në emër të 

kompanisë, dhe do të regjistrojnë në letrat e tyre të punës një përshkrim të shkurtër të 

letrave me vlerë, përfshirë edhe numrat e tyre serik. Në rastet kur shënimet e klientit 

tregojnë që një letër e caktuar me vlerë është në pronësi qysh nga viti i kaluar, atëherë  

auditorët mund të krahasojnë numrin serik të certifikatës me atë të paraqitur në letrat e 

punës nga auditimi i vitit të kaluar. Kjo do ti mundësoj auditorëve të identifikojnë letrat 

me vlerë të cilat janë shitur gjatë vitit pa autorizim adekuat dhe janë zëvendësuar para 

auditimit të vitit aktual. 

Numërimi i letrave me vlerë do të ishte ideal të bëhej në datën e bilancit të gjendjes së 

bashku me numërimin e parave dhe instrumenteve të tjera të negociushme, por kjo çdo 

herë nuk është e mundshme. Kur një gjë e tillë nuk është e mundur, dhe kur letrat me 
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vlerë mbahen në kutitë e sigurta bankare, atëherë klienti mund ta udhëzoj bankën me 

shkrim që në datën e bilancit të gjendjes askush nuk guxon të ketë qasje përveç nëse 

është I shoqëruar me auditorët. Kjo marrëveshje e bën të mundur numërimin e letrave 

me vlerë në një ditë tjetër të përshtatshme pas datës së bilancit të gjendjes. Gjithashtu, 

bankat mbajnë shënimet e tyre mbi qasjen në kutinë e sigurt bankare të cilat shënime 

mund të ekzaminohen nga auditorët për të përcaktuar se kush ka pasur qasje në arkë dhe 

në cilat data. Gjatë numërimit të letrave me vlerë nga auditorët prezent duhet të jetë 

edhe një përfaqësues i klientit, dhe ai person duhet të vërtetoj me shkrim që letrat me 

vlerë janë kthyer prapa të paprekura. 

 

3.3 Konfirmimi i letrave me vlerë me mbajtësit e tyre dhe konfirmimi i 

instrumenteve derivative me palët përkatëse. 
 

Letrat me vlerë
26

 dhe instrumentet e tjera financiare të cilat janë në pronësi të klientit 

shpeshherë mund të jenë në duar të borkerëve (ndërmjetësve) ose bankave të cilët janë 

përgjegjës për ruajtjen e tyre. Në rastet e tilla auditorët mund të dërgojnë letër 

konfirmime, të cilat janë të nënshkruara nga klienti, mbajtësve të investimeve për të 

përcaktuar ekzistencën dhe pronësinë e tyre.  

Nëse brokeri (ndërmjetësi) ose banka është përgjegjës për inicimin e transaksioneve në 

lidhje me investimet, mbajtjen e regjistrimeve kontabël lidhur me investimeve dhe 

procesimin e shënimeve përkatëse, atëherë auditorët duhet të marrin në konsideratë 

sigurimin e raporti të auditimit të borkerëve ose bankave në lidhje me procesimin e 

transaksioneve. Auditorët gjithashtu mund ti konfirmojnë kushtet e instrumenteve 

derivative me palët me të cilët klienti ka lidhur marrëveshje. 

 

3.4 Kontrollimi i blerjeve dhe shitjeve të investimeve financiare gjatë vitit 

dhe verifikimi i pikë prerjes së transaksioneve të Investimeve. 
 

Për të vërtetuar që investimet e blera dhe të shitura gjatë vitit janë regjistruar në mënyrë 

adekuate, auditorët kontrollojnë një mostër të transaksioneve duke iu referuar 

shënimeve të ndërmjetësve dhe atyre në lidhje me lëvizjet e parave. Pos kësaj, ata 

                                                 
26

 Raportimi financiar,edicioni 12, përkthyer nga Adrian Alo, Arben Avdiu, Arbër Hoti, Visar 

Peci,Lulzim Zeka fq.717 lidhur me objektivat e auditorve në auditimin e parasë 
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rishikojnë transaksionet për një ose dy javë pas datës së bilancit të gjendjes për të 

përcaktuar saktësinë e prerjes së transaksioneve.  

Ndonjëherë shitjet e letrave me vlerë bëhen shumë afër datës së bilancit të gjendjes por 

mbesin të paregjistruara derisa letrat me vlerë ti dërgohen brokerit në periudhën e 

ardhshme kontabël. Gjithashtu, procedurat e inspektimit dhe konfirmimit do të 

ndihmojnë në vërtetimin e prerjes adekuate të transaksioneve në lidhje me letrat me 

vlerë 

 

3.5 Rishikimi i raporteve dhe minutave të mbledhjes së komitetit të 

investimeve. 
 

Rishikimi i raporteve dhe minutave të mbledhjes së komitetit të investimeve mund të 

shpalos blerjet dhe shitjet e paregjistruara të letrave me vlerë dhe instrumenteve tjera 

financiare. Kjo procedurë është e rëndësishme në veçanti nëse klienti përdorë 

derivativet sepse transaksionet në lidhje me derivativet mund të mos përfshijnë pagesë 

ose arkëtim të parave. Për shembull, kur klienti hyn në një kontratë foruard të valutës, 

në datën e ekzekutimit të kontratës mund të mos ketë shkëmbim të parave ndërmjet 

palëve kontraktuale. Pos kësaj, derivativet mund të jenë të përfshira në instrumentet 

tjera financiare siç janë marrëveshjet për kredi. 

 

3.6 Kryerja e procedurave analitike ose përllogaritja e pavarur e të hyrave 

nga investimet financiare. 
 

Auditorët mund të shfrytëzojnë procedurat analitike për të testuar arsyeshmërinë e 

shumave të regjistruara në emër të dividendës dhe të hyrave nga interesi, ose ata mund 

të verifikojnë këto shuma duke bërë përllogaritje të pavarura. Dividendët të cilët është 

dashur të arkëtohen dhe të regjistrohen mund të përllogariten duke iu referuar librit të 

shënimeve mbi dividendët të publikuar nga kompanitë të cilat ofrojnë shërbime 

këshillëdhënëse mbi investimet. Këto libra tregojnë deklarimet e dividendëve, shumat, 

dhe datat e pagesave të tyre për të gjitha letrat me vlerë të cilat tregohen në tregjet 

financiare botërore. Interesi i fituar nga investimet në obligacione gjithashtu mund të 

përllogaritet në mënyrë të pavarur nga auditorët dhe të krahasohet me shumat e 

regjistruara në shënimet e klientit.  
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Kjo ofron evidencë që të hyrat nga investimet nuk janë keqpërdorur, që klienti në të 

vërtetë është titullarë i letrave me vlerë të regjistruara në shënimet kontabël, dhe që nuk 

ekzistojnë instrumente derivative të paregjistruara. 

 

3.7 Inspektimin e dokumentimit mbi synimin e menaxhmentit për të 

klasifikuar transaksionet derivative si aktivitete të mbrojtjes nga 

rreziqet e ndryshme. 
 

Për të trajtuar një instrument derivativ si mbrojtje nga rreziqet për një aset, detyrim, ose 

transaksion të ardhshëm, menaxhmenti duhet të përcaktoj që në fillim synimin për tu 

mbrojtur, metodën që do të përdoret për të vlerësuar efektivitetin e tij si instrument 

mbrojtës, dhe metodën e vlerësimit për përcaktimin e pjesës joefektive të mbrojtës nga 

rreziqet. Prandaj rishikimi i dokumentimit mbi synimin e menaxhmentit është esencial 

për të audituar trajtimit kontabël të instrumentet derivative 

3.8 Vlerësimi i metodave të kontabilizimit të investimeve financiare dhe 

testimi i vlerësimit të investimeve financiare. 
 

Kompanitë kanë mundësi të zgjedhjes në raportimin e investimeve financiare sepse ata 

ose mund të ndjekin udhëzimet në FASB Nr. 115, ―Trajtimi Kontabël për Investimet e 

Caktuara në Letrat me Vlerë të Borxhit dhe të Ekuitetit,‖ ose mund të zgjedhin 

alternativën e vlerës së drejtë1. FASB Nr. 115 i klasifikon letrat me vlerë në tri 

kategori—letrat me vlerë të 

tregtueshme, letrat me vlerë në gjendje për tu shitur, dhe letrat me vlerë të mbajtura deri 

në maturim. Letrat me vlerë në grupin e parë dhe të dytë vlerësohen në bazë të vlerës së 

tyre tregut. Humbjet ose fitimet e parealizuara në kategorinë e letrave me vlerë të 

tregtueshme regjistrohen në pasqyrën e të ardhurave; humbjet ose fitimet e parealizuara 

në kategorinë e letrave me vlerë në gjendje për tu shitur nuk regjistrohen në pasqyrën e 

të ardhurve por raportohen si komponentë e veçantë në seksionin e kapitalit aksionar. 

FASB 159 i mundëson kompani që të zgjedhin alternativën e vlerës së drejtë për të 

gjitha letrat e tyre me vlerë; alternativa e vlerës së drejtë nënkupton që humbjet ose 

fitimet e parealizuara raportohen në pasqyrën e të ardhurave (siç ndodh çdo herë për 

kategorinë e letrave me vlerë të tregtueshme). 

Vlera e drejtë e letrave me vlerë dhe instrumenteve derivative në shumicën e rasteve 

mund të sigurohet nga çmimi i shitjes së tyre në tregjet financiare. 
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Nëse për këto letrave me vlerë ose instrumente derivative nuk ekziston një treg aktiv, 

atëherë vlera e drejtë mund të përcaktohet nga tregjet në të cilat tregohen instrumentet e 

ngjashme. Megjithatë, nëse shfrytëzohen çmimet nga tregjet e ngjashme, atëherë 

auditorët duhet të marrin në konsideratë nevojën për korrigjime të diferencave ndërmjet 

instrumentit i cili tregohet në tregjet e ngjashme dhe instrumentet i cili duhet vlerësuar. 

Së fundi, nëse për vlerësimin e letrave me vlerë ose instrumenteve derivative nuk 

ekziston një treg aktiv, atëherë menaxhmenti mund të përdorë modele të ndryshme të 

vlerësimit, si për shembull modeli i vlerësimit Black Sholes. Në këto raste, auditorët 

duhet të vlerësojnë arsyeshmërinë e supozimeve kryesore të bëra gjatë aplikimit të 

këtyre modeleve. 

Për instrumentet derivative të cilat janë klasifikuar si mjete mbrojtëse, auditorët duhet të 

sigurojnë evidencë të mjaftueshme në lidhje me vazhdueshmërinë e efektivitetit të 

instrumentit derivati të trajtuar si mjet mbrojtës dhe të përcaktojnë që fitimet dhe 

humbjet nga pjesët efektive dhe joefektive të instrumenteve derivative të trajtuara si 

mjete mbrojtëse janë klasifikuar në mënyrë adekuate. Nëse kompania ka qëllim pozitiv 

dhe aftësi për të mbajtur deri në maturitet letrat e tregtueshme me vlerë të borxhit, 

atëherë ato mund të klasifikohen si të mbajtura-deri-në-maturim dhe të vlerësohen sipas 

metodës së kostos të korrigjuara për premitë ose zbritjet (diskontet) e pa-amortizuara. 

Letrat me vlerë jo të tregtueshme gjithashtu vlerësohen në bazë të metodës së kostos. 

Në rastin e aplikimit të metodës së kostos, auditorët mund ta vërtetojnë vlerën e këtyre 

instrumenteve duke inspektuar çmimin origjinal dhe duke bërë përllogaritjen e premisë 

ose zbritjes (diskontit) të pa-amortizuar. Për të përcaktuar që vlera e investimeve nuk ka 

pësuar ndonjë rënie permanente, auditorët zakonisht sigurojnë informata të tilla si vlera 

e tyre aktuale në treg. Investimet në aksionet e zakonshme që i japin kompanisë 

investuese aftësi për të ushtruar ndikim signifikant mbi politikat financiare dhe 

operacionet e kompanisë në të cilën ka investuar kërkojnë aplikimin e metodës së 

ekuitetit për trajtimin kontabël të këtyre investimeve. Në mungesë të faktorëve tjerë 

pronësia prej 20 për qind të aksioneve të zakonshme të një kompanie tjetër zakonisht 

përdoret si indikacion i përgjithshëm në lidhje me aftësinë e ushtrimit të ndikimit 

signifikant mbi atë kompani. 

Gjatë auditimit të investimeve të cilat trajtohen në bazë të metodës së ekuitetit, auditorët 

duhet të verifikojnë nëse investimi fillimisht është regjistruar në mënyrë adekuate. Ata 

gjithashtu duhet të sigurojnë evidencë në lidhje me shumat pasuese të të hyrave nga 
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investimet dhe nga korrigjimet tjera në llogarinë e investimeve. Kjo evidencë zakonisht 

sigurohet nga pasqyrat e audituara të kompanisë bijë. Nëse auditorët identifikojnë 

evidencë të dëmtimit (rënies) të vlerës së investimit, atëherë vlera e investimit duhet të 

zbres në vlerën e saj neto të realizueshme. 

3.9 Vlerësimi i prezantimit dhe shpalosjes së investimeve financiare në 

pasqyrat financiare. 
 

Auditimi i prezantimit dhe shpalosjes së investimeve financiare dallon varësisht nga 

fakti nëse kompania ka adoptuar alternativën e vlerësimit të letrave me vlerë në bazë të 

vlerës së tyre të drejtë. Nëse kompania nuk ka adoptuar këtë alternativë, atëherë 

auditorët duhet të përcaktojnë që investimet në mënyrë adekuate janë klasifikuar në 

afatshkurtra dhe afatgjata.  

Pos kësaj, parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit kërkojnë që të shpalosjet 

metoda e përdorur për trajtimin kontabël të letrave me vlerë dhe vlera agregate e tregut 

të grupeve të ndryshme të letrave me vlerë.  

Gjithashtu në shënimet shpjeguese duhet shpalosur edhe shumën e fitimit ose humbjes 

së realizuar dhe parealizuar, e gjithashtu edhe lejimin për rëniet në vlerë të letrave me 

vlerë. Së fundi, pasqyrat financiare duhet të shpalosin edhe detajet lidhur me letrat me 

vlerë të borxhit dhe ekuitetit dhe instrumentet derivative të cilat janë të prezantuara si 

investime financiare në kuadër të bilancit të gjendjes.  

 

Tabela 4: Objektivat e procedurave kryesore thelbësore në auditimin investimeve 

financiare 

Procedurat thelbësore 

 

Objektivat kryesore të 

auditimit 

 

Analizimi i llogarive të investimeve financiare dhe të 

hyrave përkatëse, llogarive të fitimeve dhe humbjeve,dhe 

rekoncilimi i tyre me librin kryesortë llogarive. 

Ekzistenca dhe të drejtat 

Ndodhja 

 

Inspektimi i letrave me vlerë në dispozicion dhe 

rishikimi i marrëveshjeve të derivateve financiare. 

Konfirmimi i letrave me vlerë me mbajtësit e tyre dhe 

konfirmimi i 

instrumenteve derivative me palët përkatëse. 

Kontrollimi i disa blerjeve dhe shitjeve të investimeve 

financiare gjatë vitit dhe verifikimi i pikë prerjes së 

transaksioneve të investimeve. 

Ekzistenca dhe të drejtat 

Ndodhja dhe Saktësia 

Plotësia 

Prerja 

Vlerësimi 
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Rishikimi i raporteve dhe minutave të mbledhjes së 

komitetit të investimeve. 

Plotësia 

 

Kryerja e procedurave analitike. 

Përllogaritja e pavarur e të hyrave nga investimet 

financiare. 

 

 

Ekzistenca 

Të Drejtat 

Ndodhja 

Plotësia 

 

Inspektimin e dokumentimit të synimit të menaxhmentit 

për të klasifikuar transaksionet derivative si aktivitete 

të mbrojtjes nga rreziqet e ndryshme. 

Vlerësimi i metodave të kontabilizimit të investimeve 

financiare. 

Testimi i vlerësimit të investimeve financiare. 

Vlerësimi 

Prezantimi 

 

 

Vlerësimi I prezantimit dhe shpalosjes të investimeve 

financiare në pasqyrat financiare. 

Prezantimi 

 

 

 

BurimiL:    Raportimi financiar , edicioni 12-të nga Donald E. Kieso, Jery J. Weygandt 

dhe Terry D. Warfield Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc , 2008. Fq.427 

Parimet e Auditimit dhe Shërbimeve të tjera të Sigurisë, edicioni 17-të nga Ray 

Whittington dhe Kurt Pany New York, NY: McGraw – Hill/Irwin Fq .427 
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4 Përmbledhje e punimit 
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5 KONKLUZIONET  DHE REKOMANDIMET 

 

5.1 KONKLUZIONET 

 

 Duhet  cekur  dobësitë  e  përgjithshme  të  cilat  kanë  rrjedhur  gjatë  procesit 

auditues dhe  të cilat duhet të  adresohen tek menaxhmenti për  t’i  përfshirë 

në një sistem funksional dhe efikas në të dhënat  financiare.   Kjo  tregon  se  

menaxhuesit  e  sistemit  duhet  që  sa  më  parë  të  ndërmarrin  veprime si në  

kuadër të  institucionit  ashtu dhe në  lidhje me  partnerët e tjerë për të 

siguruar efikasitetin e tij.   Me  kalimin  e  kohës,  kjo  do  të  mundësoj  

planifikim  më  efikas  të  buxhetit,  i  cili  është  i  një  rëndësie  të  lartë  në  

kohën  kur  burimet  janë  të  pamjaftueshme.  Kontrollet  menaxheriale  mbi  

proceset,  aktivitetet  dhe  vendimet  e  shpenzimeve nuk janë zhvilluar sa 

duhet. Menaxhmenti nuk i ka kushtuar  vëmendje të duhur analizimit të 

nevojave dhe mbarëvajtjes së proceseve. Njëkohësisht  sistemi  i kontrolleve  

nuk  është  i  mjaftueshëm  në  procesimin e pagave,  ku nuk është vërejtur në 

kohën e duhur identifikimi i  problemit.  

 Auditimi në sektorin publik është çelësi për qeverisje të mirë të publikut, është 

e rëndësishme që të ruaj burimet e duhura për sasi të drejtën e kohës me një 

mënyrë të përshtatshme të të gjerë mandatin për të arritur objektivat e 

qeverisjes së organizatës.Megjithatë auditorët mund të jenë në gjendje për të 

shtuar vlerën në çdo segment të organizatës për të cilën ata mund të ofrojnë të 

pavarur, siguri objektive në minimum, çdo subjekt i sektorit publik kërkon 

ndonjë formë të veprimtarisë së pavarur të auditimit që ka autoritetin për të 

vlersuar gamën e plot të aktiviteteve të sektorit publik. 

 Në fund të fundit, auditimi i parasë në sektorin publik forcon qeverisjen 

publike, duke siguruar llogaridhënie dhe mbrojtjen e vlerave thelbësore të 

subjektit publik. Kjo mund të sjellë rezultate më të mira në kuptim të sigurimit 

të  menaxhimit të  shëndoshë financiar,  qeverisjes së  mirë dhe  transparencës.   

 

  



 

Faqe | 39  

 

 

5.2 REKOMANDIME 

 

 Auditorët e pavarur  duhet ta ngrisin përgjegjësinë në llogaridhënien e 

zyrtarëve dhe institucioneve publike përmes  auditimeve të rregullta duke  

dhënë konkluzione dhe rekomandime të qarta për  situata të  caktuara. Me  

këtë rast duhet përmendur se ka ngritje substanciale nga auditimet e viteve  

vijuese në krahasim me auditimin e viteve paraprake.  

 Për të arritur suksesin e dëshiruar dhe për të filluar një traditë të mirë  për  

menaxhim  dhe  administrim  të  mirë  financiar,  auditimi  në  Kosovë  duhet  të  

ketë  bashkëpunim  shumë  të  mirë  me  prokurorinë  publike  të  Kosovës  si  

dhe një  bashkëpunim  reciprok  me  institucionet  audituese në  rajon dhe 

vendet e tjera perëndimore.   

 Në Kosovë të gjitha organizatat buxhetore të  duhet të kenë një  kontrollë me 

efikasitet të lartë në menaxhin e parasë publike. 

 Institucionet  e auditimit  duhet  të  verifikojnë  të gjitha  veprimet  mbi  

shpenzimet dhe  të ardhurat  publike që  duhet të  kryhen në  përputhje  me  

parimet ligjore, rregullat dhe politikat buxhetore.   

 Auditimi  i  pavarur  ndaj  institucioneve  publike  do  të  kontribuoj  në  interes 

të mirëqenies dhe zhvillimit, procesit më të mirë të atij institucioni. Duhet të  

sigurojnë përdorimin e  saktë të  fondeve publike  në bazë të  kritereve që  

burimet të përdoren  më së miri  si nga  pikëpamja cilësore po  ashtu edhe nga 

pikëpamja sasiore.   

 Auditori i pavarur gjatë kryerjes së veprimtarisë së vetë në auditimin e  

institucioneve  për  keq-menaxhim  apo  keq-përdorim  të  fondeve  publike  

dhe  private  duhet  të  përcaktoj  përgjegjësinë  mbi  personin  i  cili    ka  

keqpërdorë  fondet,  ose  nga  neglizhenca  për  kryerjen  e  detyrës  ka  

shkaktuar dëme ekonomike në institucionin apo organizatën e cila lehtëson  që  

prokuroria  publike  të  paraqet  padi  për  keqpërdorimet  e  fondeve  publike 

dhe keqpërdoruesit të përgjigjen para ligjit.    
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