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Detyra 1  
 
(a) Identifiko dhe shpjego PESË parimet kryesore të kodit të etikës së IFAC. (5 pikë) 
 
(b)  
Pro-Xham Sh.A është prodhues qelqit dhe dritareve të xhamit dhe operon nga një fabrikë e 
madhe. Prodhimi është i pandërprerë për 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë. Gjithashtu fabrika ka 
edhe dy depo në të cilat kompania mban stoqet e lëndës së parë dhe produkteve të gatshme. Viti 
fiskal i kompanisë është 31 dhjetor 2015. Pro-Xham është në fazën përfundimtare të përgatitjes 
për numërimin e stoqeve në fund të vitit. Dritaret e gatshme mbahen në 20 rreshta të depos së 
parë. Depoja e dytë është dedikuar për grumbuj të mëdhenj të lëndës së parë siç është rëra që 
përdoret në prodhimin e qelqit.  
 
Në vijim janë paraqitur përgatitjet për procesin e numërimit të stoqeve:  
Menaxheri i depos do të mbikqyrë numërimin pasi që është i njohur me stoqet. Do të jenë dhjetë 
ekipe të numëruesve dhe secili ekip do të ketë dy numërues, njëri numërues nga financat dhe 
tjetri nga departamenti i prodhimit. Asnjëri nga personeli i depos, përveç menaxherit, nuk do të 
jetë i përfshirë në numërim.  
Secila ekipë do të numëroj nga një rresht të produkteve të gatshme duke numëruar së pari nga 
lart pastaj nga poshtë. Pasi që ky proces është sistematik, nuk shihet e nevojshme që ekipi të 
shënjoj fushat e numëruara. Pasi që ekipi përfundon numërimin e një rreshti, ata do të dorëzojnë 
fletët e numërimit dhe do të pranojnë fletët tjera të numërimit për rreshtin e rradhës.  Përveç 
kësaj, për të ndihmuar në numërimin e stoqeve, do të jenë dy ekipe të numëruesve nga 
departamenti i auditimit të brendshëm dhe ata do të kryejnë numërime të stoqeve.   
Fletët e numërimeve janë të shënuara me numra të njëpasnjëshëm (sekuencial), kodet e 
produkteve dhe përshkrimi i tyre do të jenë të shtypura në ato fleta mirëpo nuk do të ketë sasi të 
paraqitur. Nëse numëruesit identifikojnë stoqe që nuk janë në listat e tyre, atëherë ata duhet të 
shënojnë këto stoqe në fleta të veçanta, stoqe të cilat nuk numërohen. Pasi përfundimit të tërë 
numërimit, kontrollohet sekuenca e numrave të fletë numërimeve dhe dorëzohen fletët shtesë 
nëse ka. Të gjitha fletë numërimet plotësohen me bojë shkrimi. 
Nëse identifikohen produkte të dëmtuara nga numëruesit, për shkak të peshës së rëndë të 
produkteve, nuk barten diku tjetër por vetëm shënohen si produkte të dëmtuara në fletë 
numërime duke paraqitur shkallën e dëmtimit të tyre.  
Pasi që Pro-Xham ka prodhim të pandërprerë, do të ketë lëvizje të lëndës së parë dhe produkteve 
të përfunduara nga depoja gjatë numërimit. Kjo lëvizje e stoqeve do të mbahet në minimum sado 
që është e mundur.  
Niveli i punës në proces në fabrikë do të vlerësohet nga menaxheri i depos. Ka mundësi që kjo të 
ketë një diferencë jomateriale. Përveç kësaj, sasitë e lëndës së parë do të jenë të përafërta duke e 
matur lartësinë dhe gjerësinë e grumbujve të rërës. Në të kaluarën kjo detyrë është kryer nga 
specialist; mirëpo, menaxheri i depos është i sigurt se mund ta kryej këtë detyrë.  
 
Kërkohet: 
(a) Për procesin e numërimit të stoqeve në Pro-Xham:  
(i) Identifiko dhe shpjego GJASHTË mangësi; dhe  
(ii) Ofro rekomandim për të përmirësuar secilën mangësi të identifikuar.  
 
Pikët do të ndahën barabart në mes të dy pjesëve (12 pikë) 
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(c)  
Ju jeni senior i auditimit në Daffi dhe jeni përgjegjës për auditimin e stoqeve në Pro-Xham. Ju do 
të merrni pjesë në numërimin e stoqeve me 31 dhjetor 2015.  
 
Kërkohet: 
Përshkruani procedurat që do të kryhen nga auditori GJATË numërimit të stoqeve të Pro-
Xham ShA në mnëyrë që të përftohen dëshmi/evidenca të mjaftueshme dhe të përshtatshme. 
(8 pikë) 
 
(Gjithsej 25 pikë) 
 

 

Zgjidhja 

(a) Parimet themelore  
Integriteti – të jesh i drejpërdrejt dhe i ndershëm në të gjitha marrëdhëniet biznesore dhe 
profesionale.  
Objektiviteti – mos lejimi i anësisë, konfliktit të interest ose influencës së tepruar të të tjerëve për 
të anashkaluar gjykimet profesionale ose biznesore.  
Kompetenca profesionale dhe kujdesi i duhur – mbajtja e njohurisë profesioanale dhe aftësise të 
kërkuara për të siguruar se klienti pranon shërbime profesionale dhe të vepruarit me kujdes dhe 
në pajtueshmëri me standardet teknike dhe profesionale.  
Konfidancialiteti – ruajtja e informatave konfidenciale të pranuara si rezulat i marrëdhënies 
profesionae ose biznesore, dhe mosshpalosja e këtyre informatave tek palët e treta pa një 
autorizim praprak, e as përdorimi i këtyre informatave për avantazh personal.  
Sjellja profesionale – pajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret dhe shmangia e çfardo veprimi që 
diskrediton profesionin. 
(b) 
Dobësitë Rekomandimet 
Menaxheri i depos është duke planifikuar të 
mbikqyrë numërimin e stoqeve. Deri sa ai 
është i njohur me stoqet, ai në të njejtën kohë 
ka përgjegjësinë e përgjithshme për stoqet, 
prandaj nuk është i pavarur. Ai mund të jetë i 
shtyrë të fshehë joefikasitetet dhe çfardo 
çështje që paraqitet në mënyrë që 
Departamenti i tij të mos kritikohet.  

Duhet të përfshihet një mbikqyrës alternativ i 
cili nuk është direkt i përfshrië në menaxhimin 
e stoqeve, psh menaxheri i auditimit të 
brendshëm. Menaxheri i depos dhe ekipi i tij 
nuk duhet të përfshihen fare në numërimin e 
stoqeve.  

Janë dhjetë ekipe të numëruesve, secili ekip me 
dy numërues. Mirëpo nuk ka ndarje të qartë të 
përgjegjësive brenda ekipit. Pransaj të dy 
anëtarët e ekipit mund të numërojnë së bashku 
në vend që të kontrollojnë numërimin e njëri 
tjetrir; prandaj gabimet në numërimet e tyre 
mund të mos zbulohen.  

Secili ekip duhet të informohet se të dy 
anëtarët kërkohet të numërojnë stoqet e 
përcaktura ndaras. Prandaj, njëri numëron dhe 
tjetri kontrollon nëse janë bërë numërimet e 
sakta.  

Ekipet e auditimit të brendshëm janë duke bërë 
numërime në vend që të kontrollojnë në bazë 
të mostrave testuese nëse numërimet janë duke 
u kryer si duhet. Roli i tyre duhet të jetë 
konfirmimi i saktësisë së numërimit dhe 
ndjekjes së procedurave të numërimit.  

Numëruesit nga Departamenti i auditimit të 
brendshëm duhet të kontrollojnë në bazë të 
mostrave njësitë e numëruara dhe këshut të 
jenë një kontroll shtesë mbi saktësinë e 
numërimit.  

Pas numërimit të fushave, ekipit nuk i 
shenjojnë radhët si të përfunduara. Prandaj ka 

Të gjitha rradhët e stoqeve duhet të shenjohen 
si të numëruara. Përveç kësaj, auditimi i 
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rrezik që mund të ketë numrime të dyfishta ose 
mosnumërim.   

brendshëm ose mbikqyrësi i numërimit duhet 
të kontrolloj nëse janë shenjuar rradhët e 
numëruara.  

Stoqet që nuk gjenden në listë regjistrohen në 
fletë të veçanta, të cilat nuk kanë numra të 
vazhdueshëm. Prandaj mbikqyrësi nuk do të 
jetë në gjendje të sigurojë plotësinë e të gjitha 
flet-numërimev. 

Secilit ekip duhet ti jepet një fletë e zbrazët e 
cila është e paranumëruar, kjo fletë do të 
përdoret për të regjistruar stoqet që mungojnë 
në fletët e zakonshme. Fletët e mbetura sit ë 
parpërdorura duhet të kthehe te mbikqyrësi në 
fund të numërimit.  

Fletët kanë numra të njëpasnjëshëm dhe 
plotësohen me bojë shkrimi megjithatë nuk ka 
infromata nëse ato fletë nënshkruhen nga ekipi 
numërues. Nëse ngritet ndonjë çështje lidhur 
me ndonjë rresht të numëruar, do të jetë e 
vështirtë të ndjeken dhe identifikohen ekipet e 
numërimit që ka bërë numërimin në atë rresht. 

Të gjitha regjistrat e stoqeve duhet të 
nënshkruhen nga ekipet përkatëse pas 
përfundimit të numërimit të rreshtit. Kur fletët 
e numërimit kthehen, mbikqyrësi duhet të 
kontrolloj nëse janë nënshkruar si duhet.  

Mallrat e dëmtuara nuk mbahen në zonën 
qendrore, prandaj numëruesi vetëm shënon 
nivelin e dëmtimit të tyre. Por kjo do të paraqet 
vështirësi për financat të vendosin mbi 
përshtatshmërinë e nivelit të shlyerjes së 
stoqeve nëse nuk janë në gjendje të shohin 
mallrat e dëmtuara. Përveç kësaj, nëse këto 
mallra mbesin në rreshta, ato mund shiten te 
konsumatorët ose të zhvendosen në ndonjë 
rresht tjetër.  

Mallrat e dëmtuara duhet të shenjohen nga 
ekipet numëruese dhe pastaj të zhvendosen në 
vende të caktuara. Kjo do të shmang rrezikun e 
shitjes së këtyre mallrave.  
Një person senior i Financave duhet të 
inspektojë këto mallra dhe të vlerësojë nivelin e 
shlyerjes ose provizionimit të tyre. 

Kompania ka prodhim të vazhdueshëm 
prandaj do të ketë lëvizje të stoqeve gjatë 
numërimit. Stoqet mund të mbi/nënvlersohen 
nëse numërohen dy herë ose nuk numërohen 
fare për shkak të lëvizjes.   

Nuk është praktike të ndalet lëvizja e stoqeve 
për shkak të prodhimit. Mirëpo, duhet të 
vlerësohet sasia e nevoshjme e lëndës së parë 
për datën 31 dhjetor dhe të lihet anash. Kjo sasi 
nuk do të përfshihet në stoqet e lëndës së parë 
por do të jetë pjesë e punës në proces. Mallrat 
që prodhohen me 31 dhjetor duhet të vendosen 
ndaras dhe në fund të numërimit duhet të 
numërohen dhe të përfshihen në listën e 
produkteve të gatshme.  
Mallrat që pranohen nga furnitorët duhet të 
mbahen në një lokacion, të numërohen dhe në 
fund të përfshihen në istën e mallrave të 
gatshme. Mallrat që do të dërgohen te 
konsumatorët duhet të mbahen në minimum 
në ditën e numërimit.  

Menaxheri i depos do të vlerësoj nivelin e 
punës në proces dhe lëndës së parë. Në të 
kaluarën kompania ka angazhuar specialist për 
këtë qëllim. Ka pak mundësi që menaxheri i 
depos të ketë ekspertizën për të vlerësuar 
nivelin e punës në proces dhe lëndës së parë, 
zakonisht për këtë rol më i përshtatshëm do të 
ishte menxheri i prodhimit  

Duhet të angazhohet një specialist për të kryer 
këtë detyrë.  

Përveç kësaj, nëse menaxheri i depos e kryen 
këtë rol, nëse ai gabon në vlerësim atëherë 
stoqet mund të përmbajnë anomali.  

Lidhur me menaxherin e depos, ai mund të 
vlerësoj lëndën e parë, mirëpo specialist do të 
kontrolloj atë vlerësim. Kjo mund të jetë 
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tregues nëse menaxheri ka aftësinë të kryej 
këtë rol për numërimet e mëvonshme. 

 
(c) Procedurat gjatë numërimit të stoqeve  
– Vëzhgimi i ekipeve të numërimit të kompanisë për të konfirmuar se udhëzimet për numërim 
janë duke u ndjekur saktë.  
– Përzgjedhja e një mostre për të testuar numërimin, nga rreshti në listë dhe anasjelltas.  
– Konfirmimi i procedurave për identifikimin dhe ndarjen e mallrave të dëmtuara. 
– Përzgjedhja e një mostre të artikujve të dëmtuar siç është paaraqitur në listën e numërimit dhe 
inspektimi nëse niveli i dëmtimit është shënuar si duhet. 
– Vëzhgimi i procedurave për lëvizjen e stoqeve gjatë numërimit, për të konfirmuar se nuk kanë 
mbetur stoqe të lëndës së parë ose produkteve të gatshme pa u numëruar ose nuk janë numëruar 
dy herë.  
– Fotokopjimi i listave të numërimit për ti tesuar gjatë auditimit përfundimtar.  
– Identifikimi dhe shënimi i fletër-pranimeve dhe fletë-dërgeve të fundit me 31 dhjetor për të 
kryer testet e prerjes 
– Vëzhgimi i procedurave të kryera nga menaxheri i depos në vlerësimin e stoqeve të punës në 
proces dhe lëndës së parë për të konsideruar arsyeshmërinë e supozimeve të përdorura.  
– Diskutimi me menaxherin e depos për mënyrën se si vlerësohen sasitë e lëndës së parë. Nëse 
është e mundur ri-kryerja e këtyre procedurave.  
– Identifikimi dhe regjistrimi i stoqeve të mbajtura nga palët e treta dhe konfirmimi se janë 
përjashtuar nga numërimi.  
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Detyra 2 
Xhaka Market operon me 25 supermarkete. Viti fiskal i kompanisë është 31 dhjetor 2015. 
Menaxheri dhe seniori i auditimit më parë morën pjesë në takimin e planifikimit të auditimit me 
drejtorin financiar të kompanisë dhe ju kanë ofruar me shënimet e mëposhtme.   
 
Ju jeni senior i auditimit dhe ky është auditimi i parë i juaji. Në mënyrë që të njiheni me 
kompaninë Xhaka Market, menaxheri i auditimit ju ka kërkuar të bëni disa hulumtime për të 
përftuar njohuri për kompaninë, në mënyrë që ju të jeni në gjendje të ndihmoni në procesin e 
planifikimit të auditimit. Ai më tutje ka kërkuar nga ju të identifikoni rreziqet e auditimit nga 
shënimet e mëposhtme dhe të konsideroni se si ekipi i auditimit duhet tu përgjigjet këtyre 
rreziqeve.  
 
Xhaka Market ka shpenzuar €1.6 milion në rinovimin e supermarketeve; si pjesë e këtij programi 
të rinovimit, depo qendrore është zgjeruar ndërsa një depo më e vogël, që ishte përdorur më 
rrallë, është shitur me një fitim. Në mënyrë që të financojë rinovimin, është huazuar një shumë 
prej €1.5 milion nga banka. Kjo kredi do të kthehet brenda pesë vitesh. Kompania do të kryejë 
numërimin e stoqeve në depon qendrore si dhe në 25 supermarketet me 31 dhjetor. Stoqet janë 
vlerësuar sipas çmimit të shitjes minus marzha mesatare e fitimit pasi që drejtori financiar beson 
se kjo është vlera më e përafërt e kostos së stoqeve. Para vitit 2015, secili nga supermarketet ka 
mbajtur regjistrat e saj të kontabilitetit dhe ka dorëzuar raporte mujore në zyrën kryesore. Gjatë 
vitit 2015 të gjitha regjistrat kontabël janë centralizuar brenda zyrës kryesore. Prandaj në fillim të 
vitit të gjitha saldot fillestare e supermarketeve janë transferuar në regjistrat e kontabilitetit të 
zyrës qendrore. Rritja e ngarkesës së punës në zyrën kryesore ka çuar në disa ndryshime në 
departamentin e kontabilitetit dhe në nëntor të vitit 2015, shefi i kontabilitetit iku nga kompania. 
Personi që do ta zëvendësoj në këtë pozitë do të filloj punën dikur vonë në dhjetor.    
 
Kërkohet: 
(a) Listoni PESË burime të informatave nga të cilat mund të përftohet njohuria për Xhaka 
Market dhe për secilin burim përshkruani se çka prisni të përftoni. (5 pikë)  
 
(b) Duke përdorur informatat e dhëna, përshkruani PESË rreziqe të auditimit dhe shpjegoni 
përgjigjen e auditorit për secilin rrezik në planifikimin e auditimit të Xhaka Market. (10 pikë)  
 
(c) Drejtori financiar i kompanisë Xhaka është duke konsideruar themelimin e departamentit të 
auditimit të brendshëm.  
 
Kërkohet: Përshkruani faktorët që duhet të konsiderohen nga drejtori financiar para 
themelimit të departamentit të auditimit të brendshëm.  (5 pikë)  
 
(d) Diskutoni avantazhet dhe disavantazhet e kontraktimit të një firme nga jashtë për të kryer 
auditimin e brendshëm në një kompani. (5 pikë) 
 
 
(Gjithsej 25 pikë) 
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Zgjidhja  

a) 
Burimi i informatave Informatat e pritura 
Dosjet e auditimit të vitit të kaluar Identifikimi i çështjeve që janë paraqitur vitin e 

kaluar dhe si janë zgjidhur ato.   
Pasqyrat financiare të vitit të kaluar Ofrojnë informata lidhur me madhësinë e 

entitetit si dhe politikat kyçe të kontabilitetit 
dhe shpalosjet.  

Shënimet sistemit të kontabilitetit Ofrojnë informata se si funksionojnë sistemet 
kyçe të entitetit.   

Diskutimi me menaxhmentin Ofrojnë informata lidhur me çështjet e 
rëndësishme që janë paraqitur gjatë vitit dhe 
ndryshimet tjera.   

Buxhetet e vitit aktual dhe pasqyrat 
menaxheriale  

Ofrojnë informata të rëndësishme financiare 
për vitin aktuar. Ndihmojnë auditorin të 
identifikoj nëse kompania ka ndryshuar në 
mënyrë materiale nga viti i kaluar. Përveç 
kësaj, kjo është e dobishme për kryerjen e 
procedurave analitike dhe identifikimin e 
rrezikut.  

Dosja e përhershme e auditimit Ofrojnë informata lidhur me çështjet të 
rëndësisë së vazhdueshme për kompaninë dhe 
ekipin e auditimit, siç janë të dhënat ligjore të 
kompanisë, kontratat e mëdha, etj.  

Faqja e internetit e kompanisë Publikimet e fundit nga kompania mund të 
ofrojnë informata për ndryshimet e 
rëndësishme të biznesit gajtë vitit që mund të 
çojnë në rrezik shtesë të auditimit.  

Raporti i vitit të kaluar për menaxhmentin 
(letra e menaxhmentit) 

Ofrojnë informata mbi mangësitë në kontrollet 
e brendshme të vërejtura vitin e kaluar; nëse 
këto nuk janë përmirësuar nga menaxhementi 
atëherë mund të paraqiten edhe këtë vit.  

Pasqyrat financiare të konkurrentëve Ofrojnë informata mbi konkurrentët e 
kompanisë, lidhur me rezultatet financiare dhe 
politikat e tyre të kontabilitetit. Kjo është e 
rëndësishme për të vlerësuar performancën e 
klientit dhe të vlerësohet hipoteza e vijimësisë.  

 
b) 
Rreziku i auditimit Përgjigja e auditorit 
Kompania ka shpenzuar 1.6 milion në 
rinovimin e 25 marketeve. Ky shpenzim duhet 
të rishikohet për të vlerësuar nëse natyra e tij 
është kapitale dhe a duhet të përfshihet si pjesë 
e pasurisë joqarkulluese apo si shpenzim i 
riparimit.  

Rishikimi i listës së shpenzimeve dhe 
përputhja me faturat për të vlerësuar natyrën e 
shpenzimit.  

Gjatë vitit një depo e vogël eshtë shitur me 
fitim. Pasuria do të duhej të shlyhej nga lista e 
pasurive joqarkulluese për të siguruar se 
pasuritë nuk janë të mbivlerësuara dhe fitimi i 
gjeneruar duhet të jtë përfshirë në pasqyrën e 
të ardhurave.  

Rishiko regjistrin e pasurive joqarkulluese për 
të siguruar se pasuria është hequr nga lista. Po 
ashtu konfirmo të hyrat nga shitja e depos dhe 
rillogarit fitimin.  
Duhet vëmendje e veçantë lidhur me fitimn 
nga shitja të shikohet nëse është aq 
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domethënës sat ë kërkohet të shpaloset veçant 
në PA.  

Kompania ka huazuar €1.5 milion nga banka. 
Huaja duhet të jetë saktësisht e ndarë në mes të 
pjesës afatshkurt dhe afatgjatë.  

Gajtë auditimit duhet të konfirmohet së pari që 
huaja është pranuar dhe të rishikohet nëse 
ndarja në mes të pjesës afatshkurt dhe afatgjatë 
është në pajtueshmëri me standardet e 
kontabilitetit.  

Ka gjasë që kompania ka ngarkuar ndonjë 
pasuri si garancion për huanë. Ka rrezik që 
shpalosja lidhur me garancionin/hipotekën 
nuk është shpalosur si duhet.  

Marrëveshja për kredinë duhet të rishikohet 
për të vërtetuar nëse ka hipotekë dhe nëse kjo 
është shpalosur si duhet.  

Kompania do të kryejë numërime të 
njëkohshme të stoqeve me 31 dhjetor përfshirë 
depon dhe 25 supermarkete. Nuk është 
praktike për auditorin të merr pjesë në të gjitha 
lokcaionet në të njëjtën kohë; prandaj mund të 
mos përftoj dëshmi të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme të auditimit për stoqet.  

Ekipi i auditimit duhet të përzgjedh një mostër 
të lokacioneve për tu vizituar. Ka mundësi të 
madhe që depo të përmbajë shumicën e 
stoqeve, prandaj duhet të përzgjedhet lidhur 
me 255 supermarketet, ekipi duhet të 
përzgjedh ato që kanë saldo materiale të 
stoqeve dhe ato që kanë pasur problem me 
numërime në të kaluarën. 

Politika e kompanisë për vlerësimin e stoqeve 
është çmimi shitës minus marzha mesatare e 
fitimit. Stoqet duhet të vlerësohen sipas kostos 
ose vlerës neto të realizueshme, cilado që është 
më e ulët.  

Duhet të testohet për të konfirmuar koston dhe 
VNR nëse stoqet janë vlerësuar saktë. 

SNK 2 e lejon këtë metodë të vlerësimit deri sa 
është përafrim i kostos. Nëse është e kundërta, 
atëherë stoqet mund të jenë mbivlerësuar ose 
nënvlerësuar.  

Testimi i vlerësimi duhet të fokusohet në 
krahasimin e kostos së stoqeve me çmimin 
shitës minus marzhën për të konfirmuar nëse 
kjo metodë është e përafërt me koston e 
stoqeve.  

Saldot fillestare për secilin supermarket janë 
transferuar në sistemin e centralizuar ne zyrën 
kryesore në fillim të vitit. Ka rrezik që nëse 
transferimin nuk është bërë si duhet, saldot 
fillestare të jenë të pasakta.  

Diskuto me menaxhmentin procesin e kryer 
për të transferuar të dhënat dhe nëse ato janë 
bërë si duhet. Në këtë rast mund të përdoren 
teknikat e ndihmuara përmes kompjuterit për 
të përzgjedhur një mostër të transferimit nga 
secili supermarket për të identifikuar nëse ka 
pasur gabime.  

Ka pasur rritje të ngarkesës së punës në 
departamentin e financve, shefi i kontabilitetit 
është larguar dhe zëvendësimi i tij do të fillojë 
me punën më vonë gjatë dhjetorit.  

Ekipi duhet të jetë i vëmendshëm gjatë tërë 
audiutimit për gabime shtesë nga 
Departamenti i kontabilitetit.  

Kjo rrit rrezikun e vetvetishëm në kompani 
pasi që mund të ketë gabime në regjistrat e 
kontabilitetit nga ngarkesa e personelit. Shefi i 
ri kontabilitetit mund të mos jetë me përvojë të 
duhur të prodhoje PF dhe të zgjidh çështjet e 
auditimit.  

Duhet pyetur drejtorin financiar nëse ai do 
tëjetë në gjendje ti ofrojë ndihmë ekipit për të 
zgjidhur çështjet e ndryshme të auditimit.  

 
 
(c) Departamenti i auditimit të brendshëm (AB) 
Çështjet që duhet konsideruar:  
(i) Kosto e departamentit të auditimit mund të jetë domethënëse, prandaj para se të zotohet 
kompania për të ndërmarr këto kosto, duhet të analizohet kosto dhe beniefit i AB.  

8 
 



(ii) Madhësia dhe kompeksiteti i kmpanisë. Sa më e madhe dhe komplekse të jetë kompania aq 
më e madhe do të jetë nevoja për departamentin e AB. Në kompani janë 25 supermarkete dhe 
zyra qendrore, prandaj mund të thuhet se kompania është e madhe dhe komplekse.  
(iii) Duhet të konsiderohet roli i AB. Drejtori financiar duhet të konsideroj cilat janë detyrat që do 
të kryente AB. Psh kontrollimi i numërimit të stoqeve. 
(iv) Pas identifikimit të rolit të AB, drejtori financiar duhet të konsideroj nëse ka menaxher 
ekzistues ose punonjës tjerë që mund të kryejnë këto detyra dhe në këtë mënyrë të zvogëlojë 
nevojën për AB si department i veçant.  
(v) Drejtori financiar duhet të vlerësoj mjedisin e kontrollit dhe të përcaktoj nëse ka 
departamente ose dyqane që kanë mangësi në kontrolle. Në këtë rast, rritet nevoja për AB.  
(vi) Nëse mundësia për mashtrim është e lart, atëherë edhe nevoja për AB rritet pasi që AB do të 
veprojë si zvogëlues i rrezikut të mashtrimit.  
 
(d) Kontraktimi i auditimit të brendshëm 
Avantazhet 
Nuk ka nevojë të punësohet staf nga jashtë pasi që ofruesi i shërbimit duhet të jetë në gjendje të 
ofrojë staf me cilësi të mirë.  
Ofruesi i shërbimit ka aftësi të ndryshme të specializuara dhe mund të vlerësojë kërkesat e 
menaxhmentit, dhe kompania mund të ketë qasje në një gamë të gjërë të aftësive.  
Kontraktimi mund të ofroj një departament të menjëhershëm të auditimit të brendshëm.  Kostot 
e punësimit dhe trajnimit të stafit mund të eliminohen.  
Kontrata mund të jetë për një periudhë specifike, varësisht nga nevojat e kompanisë.  
Kontraktimi i këtij funksioni mund të përdoret për periudhë të shkurtër. 
 
Disavantazhet 
Mund të ketë çështje të pavarasisë dhe objektivitetit nëse firma që ofron auditim të brendshëm 
po ashtu ofron edhe auditim të jashtëm.  
Kosto e kontraktimit mund të jetë aq e lartë sa që të detyrojë drejtorët të refuzojnë të kenë një 
shërbim të tillë.  
Stafi i auditimit të brendshëm të kontraktuar mund të ndrrëhet shpesh dhe kjo mund të rezultojë 
me shërbime të dobëta për shkak të mungesës së njohurive të sistemit dhe operacioneve të 
klientit.  
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Detyra 3  
 
(a) Shpjegoni qëllimin dhe procedurat e përftimit të letrës së përfaqësimit (deklaratave të 
menaxhmentit). (5 pikë)  
 
(b) Drejtorët e kompanisë i kanë ofruar firmës së auditimit deklarata verbale (gojore) që 
konfirmojnë se janë të plota saldot e overdraftit (mbitërheqjes) nga banka, të përfshira në 
detyrime.   
 
Kërkohet: Përshkruani relevancën dhe besueshmërinë e këtyre përfaqësimeve gojore si burim 
i dëshmisë për të konfirmuar plotësinë e saldove të overdraftit (mbitërheqjes) nga banka.  
(5 pikë) 
 
 
(c) SNA 450 Vlerësimi i anomalive të identifikuara gjatë auditimi paraqet përgjegjësitë e auditorit në 
vlerësimin e efektit të anomalive të identifikuara.  
 
Kërkohet: 
Përkufizoni ‘anomalinë e pakorrigjuar’ dhe shpjegoni përgjegjësitë e auditorit lidhur me 
anomalitë e pakorigjuara. (5 pikë) 
 
(Gjithsej 15 pikë) 
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Zgjidhja  

a. Deklarimet e menaxhmentit (përfaqësimet e shkruara) 
Deklarimet e menaxhmentit janë informata të nevojshme që auditorit kërkon lidhur me 
auditimin e një entiteti. Prandaj, ngjashëm me përgjigjet ndaj pyetjeve që bën auditori, edhe 
deklaratat e menaxhmentit janë dëshmit të auditimit. Auditori duhet të përftojë këto deklarime 
nga menaxhmenti ose nëse është e përshtatshme nga personat e ngarkuar me qeverisjen se ata 
besojnë se e kanë përmbushur obligimin e tyre lidhur me përgatitjen e pasqyrave financiare dhe 
plotësinë e informatave të ofraura ndaj auditorëve.  
Deklaratat e menaxhmentit nevjiten për të mbështetur dëshmitë përkatëse të auditimit për 
pasqyrat financiare ose pohimet specifike në PF, nëse përcakton si të domosdoshme nga SNA.  
Këto deklarata mund të jenë të nevojshme për fusha në të cilat kërkohet gjykim dhe auditori 
duhet të mbështetet në shpejgimet e menaxhmentit. Deklaratat e shkruara mund të përdoren për 
të konfimruar se menaxhmenti i ka komunikuar auditorit të gjitha mangësitë ne kontrollin e 
brendshëm për të cilat meanxhmenti është në dijeni. Deklaratat e menaxhmentit janë zakonisht 
në formë të letrës dhe i adresohen auditorit. Zakonisht letra drejtohet nga menaxhmenti por 
mund të jetë edhe ndonjë nivel tjetër i lart i menaxhmentit, psh drejtori fianciar etj.   
 
(b) Përfaqësimet verbale/gojore  
Një përfaqësim nga menaxhmenti që konfirmon se mbitëheqja është e plotë është një dëshmi 
relavante. Mbitërheqjet janë detyrime prandaj fokusi kryesor i auditimit është konfirmimi i 
plotësisë së tyre, mirëpo për shkak se përfaqësimi/deklarata është gojore atëherë kjo dëshmi 
është më pak e besueshme. Drejtorët edhe në të kaluarën mund të kenë dhënë deklarata të tilla 
mirëpo nëse nuk janë të shkruara do të jetë vështirë për auditorin të dëshmojë se çka kanë 
deklaruara më parë drejtorët. Për shkak se kjo dëshmi merret nga menaxhmenti dhe nuk 
gjenerohet direkt nga auditor atëherë është më pak e besueshme. Menaxhmenti mund të ketë 
motiv të jep një dëshmi që është e njëanshme për të zvogëluar shumën e detyrimeve në pasqyrat 
financiare. Në këto raste mund të përdoret konfimimi i jashtëm nga banka për të përftuar dëshmi 
për mbitërheqjen bankare.  
 

(c) Anomalia e pakorrigjuara 

Një anomali e pakorrigjuar është anomali e akumuluar gjatë auditimit nga auditori i cili nuk 
është korrigjuar nga kompania.  

Si pjesë e procedurave të përfundimit të auditimit, auditori duhet të konsideroj nëse totali 
anomalive të pakorrigjuara në pasqyrat financiare është materiale, pasi që është llogaritur dhe 
konfirmuar materialiteti. Gjatë përcaktimit nëse anomalitë e pakorrigjuara janë materiale 
(inidvidualisht ose të grumbulluara), auditori duhet të konsiderojë madhësinë dhe natyrën e 
anonalive dhe efektin e tyre në pasqyrat financiare të periudhave të mëparshme.   

Auditori duhet të kounikojë anomalitë e pakorrigjuara te personat e ngarkuar me qeverisjen. 
Auditori po ashtu duhet të kërkojë përfaqësime të shkruara nga menaxhmenti nëse ata besojnë 
se efekti i anomalive të pakorrigjuara është jomaterial.  
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Detyra 4 
(a) Ju jeni menaxher i auditimi në Cana Audit dhe jeni duke rishikuar çështjet kyçe të 
identifikuara në dosjet e auditimit të dy klientëve.   
 
Memushaj Shpk  
Viti fiskal i Memushaj është 31 dhjetor 2015 dhe pasqyrat financiare draft paraqesin të hyra prej 
€28.2 milion, të arkëtueshme €5.6 milion dhe fitim para tatimit prej €4.8 milion. Faza e punës në 
terren e auditimit ka përfunduar. Një konsumator i Memushaj kishte borxh €350,000 në fund të 
vitit. Gjatë testimit të llogarive të arkëtueshme në janar 2016 nuk është identifikuar nga auditorët 
se ka pasur ndonjë pagesë nga ky konsumator pasi që ai është duke kundërshtuar cilësinë e disa 
nga produkteve të blera nga Memushaj. Drejtori financiar është i sigurt se çështja do të zgjidhet 
prandaj nuk është bërë ndonjë provision i llogarive të arkëtueshme lidhur me këtë borxh.  
 
Agolli Shpk  
Agolli është klient i ri i Cana Audit, viti fiskal i kompanisë përfundon me 31 dhjetor 2015 dhe 
firma e auditimi është caktuar si auditor në janar të vitit 2016, pasi që auditorët e kaluar 
papritmas nuk ishin në gjendje të fillojnë me auditimin. Puna në terren e auditimit aktualisht 
është duke u kryer. Numërimi fizik i stoqeve të Agolli Shpk ka përfunduar me 31 dhjetor 2015 
dhe ishte mbikqyrur nga departamenti i auditimit të brendshëm. Asnjëëri, Cana Audit as 
auditorët e mëparshëm nuk ishin pjesëmarrës në numërimin e stoqeve. Kompania mban regjistra 
të detajuar të stoqeve por nuk ishte e mundur të bëhej një numërim i plotë i stoqeve pas fundit të 
vitit. Pasqyrat financiare draft të vitit paraqesin fitim para tatimit prej €2.4 milion, të hyra prej 
€10.1 milion dhe stoqe në vlerë prej €510,000.  
 
Kërkohet: Për secilën nga dy çështjet:  
(i) Diskutoni çështjen, përfshirë vlerësimin nëse është materiale;  
(ii) Rekomandoni NJË procedurë që duhet të kryhet nga auditori për të zgjidhur çështjen; dhe  
(iii) Shpjegoni ndikimin në raportin e auditimit nëse çështja mbetet e PAZGJIDHUR.  
 
Shënime:  
Pikët do të ndahen në mënyrë të barabart në mes të dy çështjeve.  
NUK kërkohen ekstraktet e raportit të auditimit. (10 pikë) 
 
(b) SNA 315 Identifikimi dhe vlerësimi i rrezikut të anomalisë materiale përmes njohjes së entitetit dhe 
mjedisit të tij përshkruan pesë përbërës të kontrollit të brendshëm të entitetit.  
 
Kërkohet: Identifikoni dhe shpjegoni shkurt PESË përbërësit e kontrollit të brendshëm të 
entitetit. (5 pikë)  
 

(Gjithsej 15 pikë) 
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Zgjidhja  

(a) Raportet e auditimit 
Memushaj 
(i) Një konsumator i kompanisë që ka borxh 350,000 Euro nuk ka bërë ndonjë pagesa pas fundit 
të vitit pasi që janë duke kontestuar cilësinë e mallrave të pranuar.  Nuk është bërë ndonjë 
provizionim për saldon e kësaj llogarie të arkëtueshme. Pasi që saldoja është duke u kontestaur, 
ka rrezik se vlerësimi i LLA nuk është i saktë pasi që LLA mund të jetë mbivlerësuar për shkak të 
mospagesës. Shuma prej €350,000 paraqet 1.2% (0.35/28.2m) të të hyrave, 6.3% (0.35/5.6m) të 
LLA dhe 7.3% (0·35/4·8m) të fitimit para tatimit, prandaj është çështje materiale.  
 
(ii) Procedurat e auditimit:  
– Rishikimi nëse është bërë ndonjë pagesë pas fundit të vitit nga konsumatori pas përfundimit të 
punës në terren.  
– Diskutimi me menaxhmentin nëse është zgjidhur çështja e cilësisë së mallrave të shitura tek 
konsumatori apo ende ka kontestim  
– Rishikimi i korrespondencave me konsumatorin lidhur me vlerësimin nëse ka gjasë të bëhet 
pagesa.  
 
(iii) Nëse menaxhmenti refuzon të përfshijë ndonjë provision për LLA, raporti i audtimit duhet 
të modifikohet. Pasi që LLA janë mbivlerësuar dhe gabimi është material por jo përhapërs, 
auditori do të jep një opinion me rezervë. Duhet të prëfshihet paragrafi i bazës për opinionin me 
rezervë në të cilin përshkruhet efekti i anomalinsë. Opinioni i auditimi do të rezervehot me 
‘përveç për’.   
 
Agolli 
(i) Agolli Shpk ka caktuar auditorët pas përfudnimit të vitit dhe kështu auditorët nuk ishin në 
gjendje të marrin pjesë në numërimin e stoqeve. Prandaj auditorët nuk ishin në gjendje të 
përftojën dëshmi të mjaftushme dhe të përshtatshme të auditimit lidhur me plotësinë dhe 
ekzistencën e stoqeve. Stoqet kanë shumë materiale pasi që paraqesin 21.3% (0.51/2.4m) të fitimit 
para tatimit dhe 5% (0·51/10·1m) të të hyrave; prandaj janë materiale.  
 
(ii) Procedurat e auditimit 
– Reishikimi i raporteve të auditimit të brendshëm për numërimin e stoqeve për të identifikuar 
donjë korrigjim të propozuar në mënyrë që të vlerësohet arsyeshmëria e mbështetjes mbi të 
dhënat për stoqet.  
– Të merret një mostër e stoqeve dhe të krahasohet me të dhënat e stoqeve pastan nga të dhënat e 
stoqeve deri te depoja për të vlerësuar arsyeshmërinë e të dhënave të stoqeve që mbahen nga 
Agolli.  
 
(iii) Auditorët do të duhej të modifikojnë raportin e tyre nëse nuk janë në gjendje të përftojnë 
dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatme lidhur me stoqet që janë materiale por jo përhapëse. 
Duhet të prëfshihet paragrafi i bazës për opinionin me rezervë në të cilin përshkruhet efekti i 
anomalinsë. Opinioni i auditimi do të rezervehot me ‘përveç për’.   
 
(b) Përbërësit e kontrollit të brendshëm 
 
Mjedisi i kontrollit 
Mjedisi i kontrollit përfshinë funksionet e qeverisjes dhe menaxhmentit, sjelljet dhe veprimet e 
personave të ngarkuar me qeverisjen lidhur me kontrollet e brendshme dhe rëndësinë e tyre për 
entitetin. Mjedisi i kontrollit përcakton tonin e organizatës, që ndikon në vetëdijnë e punonjësve 
të organizatës.  
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Mjedisi i kontrollit ka shumë elementeve siç është komunikimi dhe fuqizimi i integritetit, vlerat 
etike, zotimin ndaj kompetencës, pjesëmarrjen e personave të ngarkuar me qeverisjen, stilin 
operativ dhe filozofinë e menaxhmentit, strukturën organizative, përcaktimin e autoriteteve dhe 
përgjegjësive dhe politikat e burimeve njerëzore.  
 
Procesi i vlerësimit të rrezikut nga entiteti 
Për qëllime të raportimit financiar, procesi i vlerësimi të rrezikut përfshin mënyrës se si 
menaxhmenti identifikon rreziqet biznesore që janë relevante në përgatitjen e pasqyrave 
financiare. E vlerëson madhësinë dhe mundësinë e ndodhjes së këtyre rreziqeve dhe vendos për 
veprimet që duhet të ndërmerren nga menaxhmenti.  
 
Sistemi informativ 
Sistemi informativ që i përket objektivave të raportimit financiar, që përfshin sistemin e 
kontabilitetit, përbëhet nga procedurat dhe regjistrat e dizajnuara për të inicuar, regjistruar, 
procesuar dhe raportuar transaksionet e entitetit dhe të ruhet llogaridhënia për pasuritë, 
detyrimet dhe ekuitetin e organizatës.  
 
Aktivitetet e kontrollit 
Aktivitetet e kontrollit janë politikat dhe procedurat që ndihmojnë që direktivat e menaxhmentit 
janë duke u ndjekur. Aktivitetet e kontrollit qofshin brenda teknologjisë informative ose 
sistemeve manual kanë objektiva të ndryshme dhe nivele të ndryshme organizative dhe 
funksionale.  
Control activities are the policies and procedures ëhich help ensure that management directives 
are carried out. Control activities, ëhether ëithin information technology or manual systems, 
have various objectives and are applied at various organisational and functional levels.  
 
Monitorimi i kontrolleve 
Monitorimi i kontrolleve është process i vlerësimi të efektivitetit të kontrolleve të brendshme. 
Monitorimi përfshin vlerësimin e efektivitetit të kontrolleve të brendshme në baza kohore që të 
rekomandohen veprimet përmirësuese. Menaxhmetni e përmbush monitorimin përmes 
aktiviteteve të vazhdueshme dhe këto shpesh janë të përfshirë në aktivitetet përsëritëse.  
 
(b) Testet e kontrolleve 
 
Komiteti i shpenzimeve kapitale 
– Përzgjedh një mostër të blerjeve kapitale gjatë itit dhe konfirmo përmes rishikimit nëse këto 
shpenzime janë autorizuar nga komiteti.  
Numrat serik 
– Përzgjedh një mostër të pasurive joqarkulluese në lokacion, përputh numrin serik të tyre me 
numrin e regjistruar në listën e pasurive joqarkulluese.  
Fletë-pranimet 
– Përzgjedh një mostër të fletëpranimeve për të rishikuar nëse ka dokumentacion për të 
përshkuar nëse shpenzimi ka natyrë kapitale dhe nëse fletëpranimi është autorizuar nga personi 
i duhur. Nëse shpenzimi është capital ndjeke atë deri te lista e pasurive joqarkulluese 
Rishikimi i pasurive 
– Rishiko raportet e auditorëve të brendshëm dhe letrat e tyre të punës për inspeltimin e 
pasurive gjatë vitit për të dëshmuar se kontrolli është duhet vepruar si duhet.   
Qasja në regjistrin e pasurive joqarkulluese  
– Përpiquni ti qaseni regjistrit të pasurive duke përdorur fjalëkalimin e një personi të 
paautorizuar.  
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Detyra 5 
 
(a) Përshkruani përgjegjësitë e auditorit lidhur me hipotezën e vijimësisë. (4 pikë) 
 

Lenjani Shpk është kompani e specializuar për harduer kompjuterik dhe është duke operuar për 
5 vite. Kompania pjesërisht financohet përmes mbitërheqjeve dhe kredive dhe gjithashtu nga 
disa aksionarë të mëdhenj; fundi i vitit është 31 dhjetor 2015.  

Lenjani është duke u ballafaquar me rritje domethënëse; mirëpo, në vitin aktual një konkurrent i 
ri, Lila Shpk ka hyrë në treg dhe përmes çmimeve konkurruese ka fituar një pjesë të 
konsiderueshme të tregut nga Lenjani. Njëri nga konsumatorët më të mëdhenj të Lenjani ka 
përfunduar marrëdhënien me Lenjanin dhe ka kaluar tek Lila. 

Përveç kësaj, disa nga zhvilluesit specialist janë larguar nga Lenjani dhe kanë kaluar te Lila. Lenjani 
është duke u ballafaquar me vështirësi për të zëvendësuar këtë personel për shkak të nivelit të 
njohurisë dhe shkathtësisë së tyre. Lenjani sapo ka pranuar një njoftim nga furnitori i tyre kryesor, 
kompani që ofron pajisjet të specializuar elektrike se ata kanë ndërprerë prodhimin.  

Lenjani është duke shikuar mundësinë e zhvillimi të produkteve të reja për ta diferencuar veten 
nga pjesa tjetër e konurrentëve. Ka kërkuar nga aksionarër për ta financuar këtë zhvillim mirëpo, 
ata kanë refuzuar të investojnë më tutje në kompaninë Lenjani. Kredia e Lenjani është afatgjatë 
dhe kompania ka vështirësi në përmbushjen e pagesave me kohë. Mbitërheqja bankare është 
rritur në mënyrë domethënëse gjatë vitit dhe drejtorët ju kanë informuar se kontrata e 
mbitërheqjes duhet të përtërihet muajin që vjen dhe se janë të sigurt se do të përtërihet. 

Drejtorët kanë përgatitur një parashikim të parasë së gatshme i cili paraqet një pozicion të 
përkeqësuar në mënyrë domethënëse në 12 muajt e ardhshëm. Ata janë të sigurt se me produktet 
e reja që po zhvillohen dhe duke marr parasysh historinë e tyre të tregtimit dhe rritjes, besojnë se 
nuk ka nevojë të shpaloset ndonjë çështje për hipotezën e vijimësisë në pasqyrat financiare.   

 

Kërkohet: 
(b) Shpjegoni gjashtë tregues të mundshëm se Lenjani nuk është duke operuar sipas 
hipotezës së vijimësisë. (6 pikë) 
(c) Përshkruani gjashtë procedura të auditimit të cilat duhet të kryhen në vlerësimin nëse 
Lenjani Shpk është duke operuar sipas hipotezës së vijimësisë. (6 pikë) 
(d) Përshkruani ndikimin në raportin e auditimit nëse auditorët besojnë se ekziston një 
pasiguri materiale lidhur me statusin e vijimësisë së kompanisë. (4 pikë)  
(Gjithsej 20 pikë) 
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Zgjidhja  

(a) Përgjegjësia e auditorit lidhur me hipotezën e vijimësisë është të përftojë dëshmi të 
mjaftueshme dhe të përshtatshme për përdorimin e hipotezës së vijimësisë nga menaxhmenti 
gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare.  
 
Në mënyrë specifike auditori vlerëson vlerësimin e menaxhmetit për aftësinë e kompanisë të 
vazhdojë sipas hipotezës së vijimësisë dhe të arrijë në përfundim nëse ekziston ndonjë pasiguri 
material e cila mund të hedhë dyshim mbi aftësinë e kompanisë të vijojë operacionet e cilas duhet 
të shpaloset në pasqyrat financiare.  
 
Nëse ngjarjet ose kushtet e identifikuara mund të hedhin dyshim mbi aftësinë e kompanisë të 
vijijoë operacionet, auditori duhet të përftojë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të 
përcaktuar nëse ekziston pasiguria material përmes kryerjes së procedurave shtesë të auditimit, 
përfshirë ato në SNA 570 Hipoteza e Vijimësisë.  

 

(b)  Treguesit e problemeve me vijimësinë 

• Një konkurrent i ri ka hyrë në treg dhe ka fituar një pjesë të konsiderueshme të 
tregut nga Lenjani, përfahirë njërin nga konsumatorët më të mëdhënj. Ka rrezik se 
kjo humbje domethënëse e tregut do të rezultojë me humbje të tëhyrave në të 
ardhmen si dhe zvogëlim të rrjedhës së parasë.  

• Një numër i zhvilluesve specialist janë larguar nga kompani duke lënë një hendek në 
kompani që është vështirë të mbyllet. Nëse kompania nuk arrin të zëvendësojë këta 
persona do ta ketë vështirë të mbajë tempon e zhvillimit krahas konkurrencës. 
Paaftësia për ta veçuar kompaninë nga konkurrenca mund të kontribuojë në 
zvogëlimin e mëtutjeshëm të të hyrave.  

• Furnitori kryesor i kompanisë ka ndërprerë veprimtarinë. Nëse kompani nuk gjen 
një burim tjetër të pajisjeve kjo do të ndikojë direct në vijimësinë e kompanisë. Edhe 
nëse gjenden furnitorë tjera kjo mund të ketë çmim më të lart dhe me kushte më të 
pafavorshme, që do ta rriste koston e shitjeve dhe zvogëlimin e rrjedhës së parasë.  

• Aksionarët e Lenjani kanë refuzuar propozimin për investim lidhur me zhvillimin e 
produktit të ri. Aksionarët mund ta perceptojnë se investimi i tyre është duke u bërë 
më i rrezikshëm dhe nuk do të ketë kthim të mjaftueshëm. Kjo mund të jetë tregues 
në paaftësinë e kompanisë të gjenerojë fitime dhe të hyra të shëndosha në të ardhme, 
ose probleme me likuiditetin. Dështimi për tu financuar do ti shkaktojë vonesa ose 
shmangie të zhvillimit të produktit. Nëse kompania vendos të kërkojë hua, kjo do të 
vjen me kosto shtesë të interesit duke zvogëluar edhe më tutje fitimin e kompniasë 
dhe duke përkeqësuar likuiditetin.  

• Mbitërheqja e kompanisë është rritur në mënyrë domethënëse nga viti i kaluar dhe 
pritet të vazhdohet muajin e ardhshëm. Kjo sugjeron probleme me likuiditetin. Nëse 
banka nuk e përtërinë mbitërheqjen dhe kompania dështon të merr financim 
alternative, mund të mos jetë në gjendje të vijojë në të ardhmen.  

• Rrjedha e parashikuar e parasë tregon përkeqësim të pozitës në 12 muajt e 
ardhshëm. Kjo do të ngushtojë edhe më tutje rrjedhën e parasë së kompanisë. Pasi që 
zhvbillimi i produktit kërkon sasi të madhe të parasë, mund të mos ketë para të 
mjaftueshme për kompaninë të vijojë aktivitetet normale të biznesit.  

(c)  Procedurat e auditimit për vijimësinë 
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• Rishikimi i parashimit të rrjedhës së parasë. Vlerësimi i të dhënave të përdorura në 
përgatitjen e rrjedhës së parase nëse janë të arsyeshme dhe diskutimi i arsyeshmërisë 
së tyre me menaxhmentin.  

• Konsiderimi i fakteve shtesë nëse ka, pas përpilimi të fundit të rrjedhës së parasë 
dhe përcaktimi i ndikimit të mëtutjeshëm në rrjedhën e parasë.  

• Kryerja e procedurave për ngjarjet pasuese në identifikin e ndonjë ngjarje që ka 
ndikim ne vijimësinë e kompanisë.  

• Vlerësimi i planve të menaxhmentit për të ardhmen e kompanisë, duke rishikuar 
nëse kompania ka fituar ndonjë konsumator të ri.  

• Diskutoni me menaxhmentin pplanet e tyre për të përftuar financim alernativ për 
zhvillimin e produktit të ri.  

• Rishiko procesverbalet e bordit për të marrë dëshmi për ndonjë progress në 
rekrutimin e zhvilluesve profesionist.  

• Rishiko marrëveshjet për mbitërheqje për të përcaktuar nëse ka kushte që janë 
shkelur nga kompania.  

 
 
(d) 
Pasiguria lidhur me përtëritjen dhe ristrukturimin e kredisë është një çështje e një rëndësie 
fundamentale, e cila duhet të sjellet në vëmendjen e aksionarëve.  
 
Do të duhej të përfshihet një paragraf i theksimit të çështjes në raportin e auditimit.  
 
Ky paragraf duhet të përfshihet pas paragrafit të opinionit dhe do të shpjegonte pasigurinë 
lidhur me hipotezën e vijimësisë dh do t’i referohej një shënimi në pasqyrat financiare ku janë 
paraqitur informatat e detajuara.  
 
Opinioni i auditimit nuk do të ndryshonte, do të mbetej i pamodifikuar. Nëse megjithatë 
drejtorët do të dështonin të përfshinin një shënim në pasqyra financiare, auditori do të 
kualifikonte (rezervonte) opinionin me ‘përveç për’ për shkak të anomalisë materiale. Pasqyrat 
financiare do të përmbanin anomali për shkak të mos-shpalosjes së një pasigurie.  
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