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LISTA E SHKURTESAVE  

 

BSNK - Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit 

BSNAS - Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë  

BI – Biznes Individual 

EVP – Edukim i Vazhdueshëm Profesional 

FNK – Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve 

KKRF – Këshilli Kosovarë për Raportim Financiar 

NVM – Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 

O – Ortakëri 

PF – Pasqyrat Financiare 

PPF - Pasqyra e Pozicionit Financiar  

PAGJ – Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse 

PNE - Pasqyra e Ndryshimeve në Ekuitet  

PRrP - Pasqyra e Rrjedhjes së Parasë  

PIP – Prona, Impiantet dhe Pajisjet 

SNA – Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

SNK – Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit 

SNRF – Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

SNE - Standardet Ndërkombëtare të Edukimit 

ShKÇAK – Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës 

SH.P.K. – Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar 

SH.A. – Shoqëri Aksionare 
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Përmbledhje Ekzekutive 

 

Në Kosovë sistemi i kontabilitetit, raportimit financiar dhe auditimit të shoqërive tregtare 
rregullohet me Ligjin Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, i cili 
ka hyrë në fuqi që nga data 1 janar 2019 (duke shfuqizuar ligjin paraprak nr. 04/L-014).  

Ligji për Kontabilitet, Raportim financiar dhe Auditim Nr.  06/L-032, i aprovuar në vitin 
2018, dhe implementimi tij nga data 01.01.2019 ishte përpjekje të forcojë më tej sistemin e 
raportimit financiar dhe auditimin e ndërmarrjeve në Kosovë, dhe ta sjellë atë në përputhje 
me kërkesat e Direktivave të Bashkimit Evropian dhe acquis communautaire.  

Përmirësimet në transparencë, llogaridhënie dhe efektivitet të raportimit financiar 
ndihmojnë mjedisin e biznesit dhe të investimeve në Kosovë dhe rrisin besimin në sektorin 
privat, në rentabilitetin e aktiviteteve ekonomike në Kosovë. 

Në pajtueshmëri me kërkesat ligjore auditorët e licencuar janë të obliguar të respektojnë të 
gjitha kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) gjatë auditimit të 
pasqyrave financiare, ndërsa kontabilistët duhet të zbatojnë kërkesat e Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF)/Standardet Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (SNK) gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare për ndërmarrjet e mëdha. 

Kërkesat ligjore të cilat rrjedhin nga ky ligj  janë të obligueshme për të gjitha shoqëritë 
tregtare të regjistruara dhe të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Kosovës. 

Shoqëri tregtare konsiderohet çfarëdo lloji i shoqërisë tregtare, çoftë biznes individual (B.I) , 
ortakëri (O), shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.) apo shoqëri aksionare (Sh.a.), e 
themeluar në Kosovë sipas legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare. 

Bazuar në kërkesat ligjore për auditim të pasqyrave financiare, në vit mesatarisht 360 
ndërmarrje auditohen. Në tregun e Kosovës janë të licencuar rreth 66 auditor ligjor, 17 firma 
ligjore vendore të auditimit, si dhe 7 firma ligjore të auditimit të cilat janë pjesë e rrjeteve të 
firmave botërore. Mesatarisht 70% e ndërmarrjeve kontraktojnë një firmë ligjore vendore 
për shërbimet e auditimit ndërsa vetëm 30% e ndërmarrjeve auditohen nga një firmë ligjore 
e auditimit e cila është pjesë e rrjeteve. 66% e opinioneve të lëshuara nga auditorët janë 
opinione të pakualifikuar, në 34% të rasteve opinioni kualifikohet ndërsa ne vit ka vetëm një 
ose dy mohime të opinionit. 

Gjatë analizimit të të dhënave të realizuar në edicionin e parë të këtij hulumtimi, të 
publikuar në shtator të vitit 2016, ku janë rishikuar pasqyrat financiare të periudhës 
kontabël të përfunduar më 31 dhjetor 2013 dhe 31 dhjetor 2014, si dhe analizimit të të 
dhënave të realizuar në edicionin e dytë të këtij hulumtimi, ku janë rishikuar pasqyrat 
financiare të periudhës kontabël të përfunduar më 31 dhjetor 2015 dhe 31 dhjetor 2016 të 
publikuar në shtator të vitit 2018, është vërejtur që niveli i cilësisë së pasqyrave financiare të 
audituara është jo i kënaqshëm. 

Ky hulumtim paraqet edicionin e tretë të hulumtimit të realizuar nga departamenti i 
menaxhimit të cilësisë për pajtueshmëri me standardet, i cili funksionon në kuadër të zyrës 
ekzekutive të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK).  

Qëllimi i hulumtimit është që të analizohet nëse pasqyrat financiare të ndërmarrjeve të cilat 
kanë pasur obligim dorëzimin e tyre për publikim në Këshillin Kosovar për Raportim 
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Financiar (KKRF), janë përgatitur në pajtueshmëri me kërkesat e SNRF/SNK-ve, si dhe nëse 
raporti i auditorit është përgatitur në pajtueshmëri me kërkesat e SNA-ve. Pasqyrat 
financiare të rishikuara i përkasin periudhës kontabël e cila përfundon më 31 dhjetor 2017, 
31 dhjetor 2018 dhe 31 dhjetor 2019. 

Për të realizuar analizën e pajtueshmërisë së raportit të auditorit me SNA-të përkatëse, janë 
përzgjedhur SNA-të të cilat mbulojnë çështjen e raportit të auditorit. Sa i përket 
pajtueshmërisë së pasqyrave financiare me SNRF/SNK-të përkatëse, analiza është 
përqendruar në këto dy drejtime: ‘prezantimi i përgjithshëm i pasqyrave financiare’ dhe 
‘shpalosjet për zërat specifik të pasqyrës së pozicionit financiar dhe pasqyrës së të 
ardhurave gjithëpërfshirëse’.   

Mostra e pasqyrave financiare subjekt i hulumtimit është përzgjedhur në mënyrë të 
rastësishme.  

Nga krahasimet e dy edicioneve të hulumtimit vërehen përmirësime në aplikimin e 
kërkesave të standardeve specifike, si në ato të auditimit ashtu edhe në ato të raportimit 
financiar. Megjithatë, rezultatet tregojnë një situatë ku cilësia e shërbimeve të ofruara nga 
auditorët dhe kontabilistët ende nuk është e mjaftueshme për të përmbushur në nivel të 
kënaqshëm obligimin ligjor të tyre. 
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1. Kërkesat për raportim financiar dhe auditim në Kosovë 
 

Kërkesat për raportim financiar dhe auditim të pasqyrave financiare të shoqërive tregtare në 
Kosovë janë të përshkruara në nenet 4, 5, 7, 8, 10 të Ligjit Nr. 06/L-032 për Kontabilitet, 
Raportim Financiar dhe Auditim i cili ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2019 duke shfuqizuar 
Ligjin Nr. 04/L-014 Për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. 

Sipas legjislacionit në fuqi (Ligji Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe 
Auditim, Neni 5) shoqëritë tregtare klasifikohen si: 

 Mikro ndërmarrje,  
 Ndërmarrje të vogla,  
 Ndërmarrje të mesme dhe  
 Ndërmarrje të mëdha. 

Për t’ u klasifikuar në njëri nga këto kategori shoqëritë tregtare duhet të krahasojnë bilancin 
e pasqyrës së pozitës financiare, qarkullimin vjetor neto dhe numrin mestarë të punonjësve 
gjatë vitit. 

Shoqëritë tregtarë duhet të plotësojnë dy nga tre kriteret e më sipërme për të përcaktuar cilës 
kategori të shoqërive tregtare ju përkasin (pa marrë parasysh formën e organizimit B.I, O, 
Sh.p.k. apo Sh.a). 

Ky klasifikim shërben si bazë për përcaktimin e kornizës përkatëse të raportimit financiar, 
kërkesës për auditim/rishikim dhe kërkesës për publikim të pasqyrave financiare nga 
Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF-së). 

Periudha raportuese për të gjitha shoqëritë tregtare në Kosovë është 12 muaj, 1 Janar 20xx– 
31 Dhjetor 20xx. 

 

Tabela 1: Klasifikimi i ndërmarrjeve të Kosovës sipas kritereve të përcaktuara me Ligjin Nr. 
06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, Neni 5 

 Mikro 
ndërmarrje 

Ndërmarrje e 
vogël 

Ndërmarrje e 
mesme 

Ndërmarrje e 
madhe 

Totali i 
qarkullimit 
vjetor neto 

€0 – €700,000 
 

Mbi €700,000  
deri 
€8,000,000 

Mbi €8,000,000 
deri 
€40,000,000 

Mbi 
€40,000,000 
 

Totali i pasurisë 
më 31.12.20XX 

€0 – €350,000 Mbi €350,000  
deri 
€4,000,000 

Mbi €4,000,000 
deri 
€20,000,000 

Mbi 
€20,000,000 

Numri mestar i 
të punësuarve 
gjatë vitit 

0 – 10 Mbi 10 deri 50 Mbi 50 deri 250 Mbi 250 
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Tabela 2: Klasifikimi i ndërmarrjeve të Kosovës sipas kritereve të përcaktuara me Ligjin Nr.             
04/L- 014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, Neni 4 

 Mikro 
ndërmarrje 

Ndërmarrje e 
vogël 

Ndërmarrje e 
mesme 

Ndërmarrje e 
madhe 

Totali i 
qarkullimit 
vjetor neto 

€0 – €50,000 
 

Mbi €50,000  
deri 
€2,000,000 

Mbi €2,000,000 
deri €4,000,000 

Mbi 
€4,000,000 
 

Totali i pasurisë 
më 31.12.20XX 

€0 – €250,000 Mbi €250,000  
deri 
€1,000,000 

Mbi €1,000,000 
deri €2,000,000 

Mbi 
€2,000,000 

Numri mestar i 
të punësuarve 
gjatë vitit 

Më pak se 10 Deri 10 Mbi 10 deri 50 Mbi 50 

 

Sipas ligjit nr. 04/L-014 vetëm ndërmarrjet e mëdha dhe sipërmarrjet me interes publik 
kërkohej të auditohen, ndërsa në Ligjin nr.06/L-032 kërkohet që përveç ndërmarrjeve të 
mëdha dhe SIP të auditohen nga një firmë ligjore e auditmit edhe NVM-të të cilat kanë 
qarkullim vjetor mbi 4 milion Euro, ndërsa NVM-të me qarkullim vjetor nën 4 milion Euro 
të rishikohen nga një auditor ligjor. Vetëm pasqyrat financiare të shoqërive tregtare të cilat 
auditohen publikohen në web-faqen e KKRF-së. (Ligji Nr. 06/L-032, Neni 18) 

 

1.1. Ndërmarrjet e mëdha 
 
Një ndërmarrje konsiderohet si e madhe nëse i plotëson dy nga tri kriteret në vijim: 

(i) Qarkullim vjetor (neto): mbi €4 milion;  
(ii) Asetet (pasuritë) bruto: mbi €2 milion;                       
(iii) Numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit: mbi 50.  

Ndërsa nga viti 2019 një ndërmarrje konsiderohet si e madhe nëse i plotëson dy nga tri 
kriteret në vijim:                                                             

(i) Qarkullim vjetor (neto): mbi €40 milion;  
(ii) Asetet (pasuritë) bruto: mbi €20 milion;                       
(iii) Numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit: mbi 250.  

Kërkesat ligjore sa i përket raportimit financiar dhe auditimi të ndërmarrjeve të mëdha nuk 
kanë ndryshuar me Ligjin e ri. Një ndërmarrje e madhe duhet të aplikoj Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe Standardet Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (SNK) të cilat janë publikuar nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (BSNK) dhe aprovuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF). 
Pasqyra financiare duhet të auditohen nga një firmë e auditimit e licencuar nga KKRF dhe të 
njëjtat duhet të dorëzohen për publikim në KKRF jo më vonë se 30 prill të vitit vijues, 
përkatësisht 30 qershor të vitit vijues për rastet e pasqyrave financiare të konsoliduara. 
Auditimi i pasqyrave financiare duhet të bëhet në pajtueshmëri me Standardet 
Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 
Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) të FNK-së dhe aprovuar nga KKRF.  
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Duhet theksuar që përkundër obligimit për auditim të pasqyrave financiare nga firmat ligjore 
të auditimit, Ligji Nr. 04/L-014 Për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim nuk e 
obligon këtë kategori të ndërmarrjeve të angazhojnë apo punësojnë kontabilist të çertifikuar 
për të përgatitur pasqyrat financiare në pajtueshmëri me SNRF/SNK.  Ndërsa, me 
ndryshimet në legjislacion pasqyrat financiare vjetore të ndërmarrjeve të mëdha DUHET të 
NËNSHKRUHEN nga Drejtori Ekzekutivë dhe Drejtori Financiar (nëse Drejtori Financiar 
nuk është KONTABILIST I CERTIFIKUAR, atëherë pasqyrat financiare obligohet të 
nënshkruhen edhe nga një Kontabilist i Çertifikuar - Ligji Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, 
Raportim Financiar dhe Auditim; Neni 8). 

Ligji Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim gjithashtu parasheh 
raportim shtesë nga të gjitha ndërmarrjet e MËDHA dhe subjektet me interes publik (SIP), 
të cilat përpos pasqyrave financiare, duhet të përgatisin në baza vjetore edhe: (a) raportin e 
menaxhmentit, i cili duhet të përmbajë një vlerësim të drejtë të zhvillimit dhe performancës 
së ndërmarrjes, si dhe pozitën e saj, përfshirë këtu edhe rreziqet kryesore dhe pasiguritë që 
kanë të bëjnë me të, (b) deklaratën e pajtueshmërisë të nënshkruar nga drejtori ekzekutiv 
dhe zyrtari kryesor financiar, që pasqyrat financiare paraqesin pamje të drejtë dhe të vërtetë 
të pozitës financiare, rezultateve të operacioneve, dhe rrjedhave të parasë, dhe që pasqyrat 
financiare janë përgatitur në pajtim me Ligjin në fuqi. Kurse nga firmat e auditimit kërkohet 
që të shprehin opinion nëse raporti i menaxhmentit është në përputhje me pasqyrat 
financiare për të njëjtin vit financiar; dhe nëse raporti i menaxhmentit është përgatitur në 
përputhje me kërkesat ligjore në fuqi (Neni 10). 

 

1.2. Ndërmarrjet e mesme dhe të vogla 
 
Një ndërmarrje konsiderohet si e mesme apo e vogël nëse i plotëson dy nga tri kriteret në 
vijim: 

 Deri më 01.01.2019 Pas 01.01.2019 
Ndërmarrje 

e vogël 
Ndërmarrje e 

mesme 
Ndërmarrje e 

vogël 
Ndërmarrje e 

mesme 
Totali i 
qarkullimit 
vjetor neto 

Mbi €50,000  
deri 
€2,000,000 

Mbi 
€2,000,000  
deri 
€4,000,000 

Mbi €700,000  
deri 
€8,000,000 

Mbi €8,000,000 
deri 
€40,000,000 

Totali i 
pasurisë më 
31.12.20XX 

Mbi €250,000  
deri 
€1,000,000 

Mbi €1,000,000  
deri 
€2,000,000 

Mbi €350,000  
deri 
€4,000,000 

Mbi €4,000,000 
deri 
€20,000,000 

Numri mestar 
i të punësuarve 
gjatë vitit 

Deri 10 Mbi 10 deri 50 Mbi 10 deri 50 Mbi 50 deri 250 

 
Të gjitha NVM-të ashtu siç klasifikohen në nenin 5 të Ligjit Nr. 06/L-032 (Neni 4, Ligji nr. 
04/L-014) duhet të zbatojnë Standardin Ndërkombëtarë të Raportimit Financiar për 
Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (SNRF për NVM) të publikuar nga Bordi për Standardet 
Ndërkombëtare të  Kontabilitetit (BSNK) dhe aprovuara nga KKRF.  

Ligji Nr. 04/L-014 Për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim nuk i obligonte 
ndërmarrjet që të angazhojnë apo punësojnë kontabilist të çertifikuar për të përgatitur 
pasqyrat financiare në pajtueshmëri me SNRF për NVM. Ndërsa me ndryshimet në 

ShKÇAK | 6  
 



legjislacion Ligji Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim; Neni 8) 
specifikon që pasqyrat financiare vjetore të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme DUHET TË 
NËNSHKRUHEN nga Drejtori Ekzekutivë dhe Drejtori Financiar (nëse Drejtori Financiar 
nuk është Kontabilist i certifikuar, atëherë pasqyrat financiare obligohet të nënshkruhen 
edhe nga një KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR. 

Kërkesat për raportim shtesë për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme rregullohen me 
Ligjin Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Sipas kërkesave të 
këtij ligji shoqëritë tregtare të cilat klasifikohen qoftë si ndërmarrje të vogla apo ndërmarrje 
të mesme dhe kanë qarkullim vjetor neto më të vogël apo të barabartë me €4 
milion duhet të bashkëngjisin pasqyrave financiare Raportin e Rishikimit nga Auditori i 
Licencuar nga KKRF. Kurse NVM-të me qarkullim vjetor neto mbi €4 milion duhet të 
bashkëngjisin pasqyrave financiare Raportin e Auditimit nga firma e auditimit e licencuar 
nga KKRF. (Ligji nr. 06/l-032, Neni 8 pika 1.1 dhe 1.3). Në krahasim me Ligjin Nr. 04/L-014 
i cili obligonte ndërmarrjet e mesme të auditohen nga një firmë e auditimit apo auditor ligjor 
i licencuar nga KKRF, ndërsa sa i përket ndërmarrjeve të vogla auditimi nuk ishte i 
obligueshëm.  

Gjithashtu, dorëzimi dhe publikimi i pasqyrave financiare për NVM-të nuk ishte i 
obligueshëm. Ndërsa Ligji në fuqi sqaron që të gjitha pasqyrat financiare dhe raportimet 
shtesë kërkohet të dorëzohen në Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) deri më 
30 prill të vitit pasues, ndërsa pasqyrat financiare të konsoliduara (për grupet) kërkohet të 
dorëzohen në KKRF deri më 30 qershor të vitit pasues. Vetëm pasqyrat financiare të 
shoqërive tregtare të cilat auditohen publikohen në web-faqen e KKRF-së. (Ligji Nr. 06/L-
032, Neni 18). 

 

1.3. Mikro-ndërmarrjet 
 
Një ndërmarrje konsiderohet si mikro nëse i plotëson dy nga tri kriteret në vijim:                             

(i) Qarkullim vjetor (neto): më pak se €50 mijë;  
(ii) Asetet (pasuritë) bruto: më pak se €25 mijë;  
(iii) Numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit: më pak se 10-të.  

Raportimi financiar i kësaj kategorie ende nuk është i rregulluar me Ligjin Nr.04/L-014 . 
Ligji i jep kompetencë KKRF-së që të nxjerrë një udhëzim administrativ për të përcaktuar 
kornizën adekuate të raportimit financiar të kësaj kategorie të ndërmarrjeve, ndërsa KKRF 
nuk ka nxjerrë ndonjë kornizën raportuese për këtë kategori të ndërmarrjeve.  

Ndërsa nga viti 2019 një ndërmarrje konsiderohet si e mikro ndërmarrje nëse i plotëson dy 
nga tri kriteret në vijim:                                                             

(i) Qarkullim vjetor (neto): deri në 700 mijë;  
(ii) Asetet (pasuritë) bruto: deri në 350 mijë;                       
(iii) Numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit: deri në 10.  

Nga viti 2019 kërkesat për përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore për Mikro Ndërmarrje 
përcaktohen në Ligji Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim; 
Neni 9, si dhe Udhëzimin Administrativ Nr.01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të 
Mikro Ndërmarrjeve Neni 6.  
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Sipas ligjit të ri Mikro ndërmarrjet nën-klasifikohen në tri klasa të ndryshme bazuar në 
Udhëzimin Administrativ Nr.01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro 
Ndërmarrjeve, Neni 5.  Qëllimi i këtij nën-klasifikimi është të përcaktoj përmbajtjen dhe 
dorëzimin e pasqyrave financiare vjetore për këtë kategori të ndërmarrjeve. 

Pasqyrat financiare vjetore të Mikro Ndërmarrjeve të Klasës 3 duhet të përgatiten në 
pajtueshmëri më kërkesat që rrjedhin nga Standardi Ndërkombëtar për Raportim 
Financiare për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme (SNRF për NVM), si dhe kërkohet të 
nënshkruhen nga Drejtori Ekzekutivë dhe Drejtori Financiar (nëse Drejtori Financiar nuk 
është Kontabilist i certifikuar, atëherë pasqyrat financiare obligohet të nënshkruhen edhe 
nga një Kontabilist i Çertifikuar - UA 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro 
Ndërmarrjeve, Neni 7). 

 

 

2. Cilësia e raportimit financiar dhe auditimit të pasqyrave 
financiare 
 

2.1. Qëllimi i hulumtimit 
 
Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) që nga viti 2015 
ka themeluar Departamentin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajtueshmëri me Standardet 
(DMCPS) i cili funksionon në kuadër të Zyrës Ekzekutive dhe i cili i raporton Komisionit të 
Menaxhimit të Cilësisë për Pajtueshmëri me Standardet të ShKÇAK. Qëllimi i këtij 
departamentit është të rishikojë cilësinë e punës së anëtarëve të ShKÇAK, në mënyrë që të 
sigurohet që ata janë duke respektuar kërkesat e standardeve profesionale dhe ato të Kodit të 
Etikës. 

Për të parë se cila është cilësia e raportimit financiar dhe auditimit të pasqyrave financiare ky 
departament i  ShKÇAK gjatë vitit 2020 ka realizuar rishikimin e cilësisë së pasqyrave 
financiare të audituara të ndërmarrjeve të mëdha dhe të mesme të cilat kanë pasur obligim 
dorëzimin e tyre për publikim në KKRF. Pasqyrat financiare të rishikuara i përkasin 
periudhës kontabël e cila përfundon më 31 dhjetor 2017, 31 dhjetor 2018 dhe 31 dhjetor 
2019. Ky hulumtim paraqet edicionin e tretë të hulumtimit, ndërsa edicioni i dytë i këtij 
hulumtimi është publikuar në shtator të vitit 2018 dhe i përfshinë periudhat kontabël të cilat 
kanë përfunduar më 31 dhjetor 2015 dhe 31 dhjetor 2016, kurse edicioni i parë i këtij 
hulumtimi është publikuar në shtator të vitit 2016 dhe i përfshinë periudhat kontabël të cilat 
kanë përfunduar më 31 dhjetor 2013 dhe 31 dhjetor 2014. 

Qëllimi i këtij hulumtimi është që të ofroj një pasqyrë të cilësisë së raportimit financiar dhe 
auditimit të ndërmarrjeve të mëdha dhe të mesme në Kosovë; të masë nivelin e 
pajtueshmërisë së pasqyrave financiare, politikave kontabël dhe shënimeve shpjeguese me 
kërkesat e SNRF/SNK dhe SNRF për NVM, si dhe të masë nivelin e pajtueshmërisë së 
raportit të auditorit me kërkesat e SNA-ve. 
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2.1. Mostra dhe popullata 
 
Subjektet ekonomike të cilat i kanë dorëzuar pasqyrat financiare të audituara për publikim 
në KKRF1 për vitin raportues 2017 dhe 2018 ka qenë 361, ndërsa për vitin raportues 2019 ka 
qenë 352. Mostra është përzgjedhur në mënyrë të rastësishme dhe për vitin raportues 2017 
dhe 2018 nga 361 ndërmarrje të audituara janë përzgjedhur për rishikim 100 ndërmarrje apo 
28% e popullatës e secilit vit raportues, kurse për vitin 2019 nga 352 ndërmarrje që kanë 
dorëzuar raportet e auditimit janë përzgjedhur për rishikim 120 raporte apo 34% e 
popullatës.  Lista e detajuar e ndërmarrjeve të përzgjedhura për rishikim është prezantuar në 
Shtojca 1 (fq. 35). 
 

 

2.2. Metodologjia e punës dhe standardet e aplikueshme 
 
Analiza e pasqyrave financiare të audituara është bërë duke u bazuar në kërkesat specifike të 
standardeve përkatëse (SNRF/SNK, SNRF për NVM dhe SNA). Bazuar në standardet 
përkatëse është përgatitur lista e pyetjeve se a i përmbahen pasqyrat financiare të audituara 
dhe raporti i auditimit kërkesave të këtyre standardeve dhe në bazë të kësaj analize janë 
nxjerrë rezultatet përfundimtare për tërë mostrën. Analiza është ndarë në dy pjesë:  

(i) Pajtueshmëria e raportit të auditorit me SNA-të përkatëse, dhe 
(ii) Pajtueshmëria e pasqyrave financiare, politikave kontabël dhe shënimeve 

shpjeguese me SNRF/SNK përkatëse dhe SNRF për NVM. 

 

 

3. Pajtueshmëria e raportit të auditorit me SNA-të përkatëse 
 
3.1. Standardet Ndërkombëtare të Auditimit  
 
Për të realizuar analizën e pajtueshmërisë së raportit të auditorit me SNA-të përkatëse, janë 
përzgjedhur SNA-të të cilat mbulojnë çështjen e raportit të auditorit. SNA-të e marra për 
bazë për këtë pjesë të analizës janë: 

(i) Standardi Ndërkombëtar i Auditimit 700 (i Rishikuar) – Efektive për auditimin 
e pasqyrave financiare për periudhat që përfundojnë më ose pas datës 15 
dhjetor 2016. Ky standard përmban kërkesat që auditori duhet ti respektoj në 
lidhje me formën dhe përmbajtjen e një raporti standard të auditimit. Një 
auditor duhet ti respektoj të gjitha kërkesat e këtij standardi nëse sipas opinionit 
të tij pasqyrat financiare janë plotësisht në pajtueshmëri me SNRF/SNK, pra në 
rastet kur auditori jep opinion të pakualifikuar2. Pikat kryesore të cilat janë 
marrë për bazë gjatë analizës janë pikat 20 deri 49, materialin aplikativ dhe 
shpjegues A18 deri A69 si dhe ilustrimi 1, 2 dhe 3. 

 

1 Raporti Vjetor i Pasqyrave Financiare 2017, 2018 – KKRF (http://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,91) 
2 I njohur ndryshe edhe me termet: ‘opinion i pastër’, ‘opinion i pamodifikuar’. 
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(ii) Standardi Ndërkombëtar i Auditimit 705 (i rishikuar) – Efektive për auditimin 
e pasqyrave financiare për periudhat që përfundojnë më ose pas datës 15 
dhjetor 2016. Ky standard përmban kërkesat që auditori duhet ti respektoj në 
lidhje me formën dhe përmbajtjen e një raporti të auditimit me opinion të 
modifikuar. Një auditor duhet ti respektoj të gjitha kërkesat e këtij standardi 
nëse sipas opinionit të tij pasqyrat financiare nuk janë plotësisht në pajtueshmëri 
me SNRF/SNK, pra në rastet kur auditori jep opinion të modifikuar. Sipas këtij 
standardi, ekzistojnë tri lloje të opinioneve të modifikuara: ‘opinion i 
kualifikuar’, ‘opinion i kundërt’ dhe ‘tërheqje nga dhënia e opinionit’. Pra në 
rastet kur auditori në raportin e tij jep njërin nga këto tre lloje të opinioneve, 
atëherë duhet të merr për bazë kërkesat e këtij standardi. Pikat kryesore të cilat 
janë marrë për bazë gjatë analizës janë pikat 16 deri 29, materialin aplikativ dhe 
shpjegues A17 deri A26 si dhe ilustrimi 1 deri 5. 
 

(iii)  Standardi Ndërkombëtar i Auditimit 706 (i rishikuar) – Efektive për auditimin 
e pasqyrave financiare për periudhat që përfundojnë më ose pas datës 15 
dhjetor 2016.  Ky standard përmban kërkesa të veçanta në rastet kur auditorët 
dëshirojnë të tërheqin vëmendjen e lexuesve të pasqyrave financiare në lidhje me 
çështjet e prezantuara apo shpalosura në pasqyra financiare. Gjithashtu përmban 
kërkesa të veçanta edhe për rastet kur auditorët dëshirojnë të tërheqin 
vëmendjen e lexuesve të pasqyrave financiare në lidhje me çështjet të cilat nuk 
janë prezantuar apo shpalosur në pasqyrat financiare por të cilat janë të 
rëndësishme për tu shpalosur në raport të auditorit. Pra ky standard aplikohet 
vetëm në rastet kur auditorët pas paragrafit të opinionit, dëshirojnë të shtojnë 
edhe paragrafët si në vijim: ‘theksimi i çështjes’, ‘çështje tjera’. Pikat kryesore të 
cilat janë marrë për bazë gjatë analizës janë pikat 8 deri 12, materialin aplikativ 
dhe shpjegues A1 deri A18 si dhe apendixin 3 dhe 4. 

Raporti i auditorit duhet të përgatitet duke i respektuar SNA-të e lartpërmendura, në vartësi 
të rasteve se çfarë opinioni ka dhënë auditori. Gjatë analizës së raporteve të auditimit mund 
të paraqiten këto shtatë alternativa: 

(i) Opinion i pakualifikuar. Në këtë rast auditori duhet të zbatoj kërkesat e SNA 700 
(i rishikuar). 

(ii) Opinion i pakualifikuar me paragraf të theksimit të çështjes. Në këtë rast 
auditori duhet të zbatoj kërkesat e SNA 700 dhe SNA 706 të rishikuar. 

(iii) Opinion i kualifikuar. Në këtë rast auditori duhet të zbatoj kërkesat e SNA 705 (i 
rishikuar). 

(iv) Opinion i kualifikuar me paragraf të theksimit të çështjes. Në këtë rast auditori 
duhet të zbatoj kërkesat e SNA 705 dhe SNA 706 (i rishikuar). 

(v) Opinion i kundërt. Në këtë rast auditori duhet të zbatoj kërkesat e SNA 705 (i 
rishikuar). 

(vi) Opinion i kundërt me paragraf të theksimit të çështjes. Në këtë rast auditori 
duhet të zbatoj kërkesat e SNA 705 dhe SNA 706 (i rishikuar). 

(vii) Tërheqje nga dhënia e opinionit. Në këtë rast auditori duhet të zbatoj kërkesat e 
SNA 705 (i rishikuar). 
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3.2. Rezultatet e analizës 2017 – 2018 - 2019 
 
Në tabelën 3 janë prezantuar rezultatet e analizës së llojeve të opinioneve të lëshuara nga 
auditorët. Bazuar në të dhënat përmbledhëse në tabelën 3, vërehet që në vitin 2017, nga 
mostra e analizuar, numri i opinioneve të pakualifikuara ka qenë 57 (57%), numri i 
opinioneve të kualifikuara ka qenë 31 (31%), numri i opinioneve të pakualifikuara apo 
kualifikuara me theksim të çështjes 9 (9%), si dhe numri i tërheqjeve nga dhënia e opinionit 
ka qenë 3 (3%). Në vitin 2018, nga mostra e analizuar, numri i opinioneve të pakualifikuara 
ka qenë 62 (62%), numri i opinioneve të kualifikuara ka qenë 29 (29%), numri i opinioneve 
të pakualifikuara apo kualifikuara me theksim të çështjes 7 (7%), si dhe numri i tërheqjeve 
nga dhënia e opinionit ka qenë 2 (2%).  Ndërsa në vitin 2019 vërehet një rritje në numrin e 
opinioneve të pakualifikuara, 59% e mostrës së analizuar apo 71 raporte të auditorit 
shprehnin një opinion të pastër, numri i opinioneve të kualifikuara vazhdon të jetë e të njëjtit 
trend, numri i opinioneve të pakualifikuara apo kualifikuara me theksim të çështjes 20 
(17%), si dhe numri i tërheqjeve nga dhënia e opinionit ka qenë 1. Në mostrat e analizuara, 
në asnjë rast auditorët nuk kanë lëshuar opinion të kundërt. 

Tabela 3: Opinionet e auditimit të lëshuara  
  

 

 
Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 

Lloji i opinionit Numri Numri Numri 
Pakualifikuar 57 62 71 
Pakualifikuar me theksim të çështjes 8 5 14 
Kualifikuar 31 29 28 

Kualifikuar me theksim të çështjes 1 2 6 

Kundërt - - - 
Kundërt me theksim të çështjes - - - 
Tërheqje nga dhënia e opinionit 3 2 1 
Gjithsej raporte të kontrolluara (mostra) 100 100 120 
Gjithsej raporte të dorëzuara (popullata) 361 361 352 

Gjithsej raporte të kontrolluara (mostra) % 28% 28% 34% 
 

Në tabelën 4 janë prezantuar rezultatet e analizës nëse raporti i auditorit është në 
pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNA-ve. Prandaj, për ‘opinionet e pakualifikuara’ kemi 
analizuar nëse raporti i auditorit është në pajtueshmëri me kërkesat e SNA 700, (i rishikuar), 
për ‘opinionet e kualifikuara’, ‘opinionet e kundërta’ dhe ‘tërheqjet nga dhënia e opinionit’ 
kemi analizuar nëse raporti i auditorit është në pajtueshmëri me kërkesat e SNA 705 (i 
rishikuar), ndërsa për rastet kur auditorët kanë shtuar edhe paragrafin ‘theksimi i çështjes’ 
apo ‘çështje të tjera’ kemi analizuar nëse paragrafi është në pajtueshmëri me kërkesat e SNA 
706 (i rishikuar). 

Rezultatet e analizës për vitin 2017-të janë prezantuar në tabelën 3a. Bazuar në këto 
rezultate, për vitin 2017-të, 85% të raporteve të analizuara përmbajnë anomali në raportin e 
auditorit, ndërsa vetëm 15% janë pa anomali. Gjatë analizës anomalit i kemi ndarë në 
raportet e auditorit të lëshuara nga firma vendore apo firma pjesë të rrjeteve. Rezultatet e 
analizës tregojnë që nga 85 raporte të auditimit me anomali, 89% janë nga firmat vendore të 
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auditimit. Nga 100 raporte të auditimit, janë identifikuar 184 anomali, me një mesatare prej 
1.8 anomali për një raport të rishikuar. 

 
Tabela 3a: Parregullsitë në raportet e auditorit sipas firmave të auditimit – 2017 

      

 
Viti 2017 

Firmë 
vendore/e 

huaj 

Numri total i 
raporteve të 
kontrolluara 

(a) 

Numri total i 
opinioneve 
me anomali 

(b) 

Numri 
total i 

opinioneve 
pa anomali 
(c)=(a)-(b) 

Numri i 
anomalive 
në opinion 
(d) 

Mesatarja e 
anomalive 

për një 
opinion                

(e)=(d)/(a) 

Vendore 76 76 - 172 2.3 

E huaj 24 9 15 12 0.5 

Totali 100 85 15 184 1.8 
Totali si 
% e (a) 100% 85% 15% 

   
 

     Rezultatet e analizës për vitin 2018-të janë prezantuar në tabelën 3b. Bazuar në këto 
rezultate, për vitin 2018-të 80% të raporteve të analizuara përmbajnë anomali në raportin 
e auditorit, ndërsa vetëm 20% janë pa anomali. Gjatë analizës anomalit i kemi ndarë në 
raportet e auditorit të lëshuara nga firmat vendore apo firmat pjesë të rrjeteve. Rezultatet 
e analizës tregojnë që nga 80 raporte të auditimit me anomali, 91% janë nga firmat 
vendore të auditimit ndërsa vetëm 9% janë nga firmat e auditimit pjesë të rrjeteve. Nga 
100 raporte të auditimit, janë identifikuar 172 anomali, me një mesatare prej 1.7 anomali 
për një raport të rishikuar. 

 
Tabela 3b: Parregullsitë në opinionet e auditimit sipas firmave të auditimit – 2018 

      

 
Viti 2018 

Firmë 
vendore/e 

huaj 

Numri total i 
raporteve të 
kontrolluara 

(a) 

Numri total i 
opinioneve 
me anomali 

(b) 

Numri 
total i 

opinioneve 
pa anomali 
(c)=(a)-(b) 

Numri i 
anomalive 
në opinion 

(d) 

Mesatarja e 
anomalive 

për një 
opinion                

(e)=(d)/(a) 

Vendore 75 73 2 163 2.2 

E huaj 25 7 18 9 0.4 

Totali 100 80 20 172 1.7 
Totali si 
% e (a) 100% 80% 20% 

   

Rezultatet e analizës tregojnë që përqindja totale e raporteve të auditimit me anomali ka rënë 
për 5% në vitin 2018-të, dhe kjo ka ndodhur për shkak të trajnimeve të mbajtura lidhur me 
ndryshimet në standardet SNA 700, 705 dhe 706, të cilat kanë hyrë në fuqi në vit raportues 
2016. Nga kjo analizë mund të arrijmë në përfundim se auditorët ligjor të cilët janë partner 
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në firmat vendore të auditimit nuk i kanë aplikuar drejtë kërkesat e SNA-ve 700, 705 dhe 
706-të në krahasim me auditorët ligjor partner në firmat që janë pjesë e rrjeteve.  

Numri kaq i lartë i anomalive mund të jetë si pasojë e mos-ekzistimit të kontrollit të jashtëm 
të cilësisë nga ana e KKRF-së, të punës së auditorëve që ekziston që nga themelimi i 
profesionit të auditimit në Kosovë. Gjithashtu fakti që numri i anomalive është mjaft i ultë në 
rastin e firmave të auditimit që janë pjesë të rrjeteve, në krahasim me firmat vendore të 
auditimit, tregon se firmat pjesë të rrjeteve kanë të implementuar një sistem efektiv të 
kontrollit të brendshëm të cilësisë dhe kjo garanton edhe cilësinë e raporteve të tyre.  

Rezultatet e analizës për vitin 2019-të janë prezantuar në tabelën 3c. Bazuar në këto 
rezultate, për vitin 2019-të vetëm 43% të raporteve të analizuara përmbajnë anomali në 
raportin e auditorit, ndërsa 57% janë pa anomali. Gjatë analizës anomalit i kemi ndarë në 
raportet e auditorit të lëshuara nga firmat vendore apo firmat pjesë të rrjeteve. Rezultatet e 
analizës tregojnë që nga 52 raporte të auditimit me anomali, 88% janë nga firmat vendore të 
auditimit ndërsa vetëm 22% janë nga firmat e auditimit pjesë të rrjeteve. Nga 120 raporte të 
auditimit, janë identifikuar 76 anomali, me një mesatare prej 0.6 anomali për një raport të 
rishikuar. 

 
Tabela 3c: Parregullsitë në opinionet e auditimit sipas firmave të auditimit – 2019 
 

 
Viti 2019 

Firmë 
vendore/e 

huaj 

Numri total i 
raporteve të 
kontrolluara 

(a) 

Numri total i 
opinioneve 
me anomali 

(b) 

Numri total 
i 

opinioneve 
pa anomali 
(c) = (a)-(b) 

Numri i 
anomalive 
në opinion 

(d) 

Mesatarja e 
anomalive 

për një 
opinion                

(e)=(d)/(a) 

Vendore 94 46 48 67 0.7 

E huaj 26 6 20 9 0.3 

Totali 120 52 68 76 0.6 
Totali si  
% e (a) 100% 43% 57% 

   

Rezultatet e analizës tregojnë që përqindja totale e raporteve të auditimit me anomali ka rënë 
dukshëm, për 37% në krahasim me vitin 2018-të. Rënia e theksuar e numrit të anomalive ne 
raportin e auditorit mund të themi se është si rezultat i punës së vazhdueshme të ShKÇAK në 
mbajtjen e sesioneve të EVP lidhur me aplikimin e drejtë të kërkesave të SNA 700, 705 dhe 
706; rishikimi i angazhimeve të auditimit për menaxhim të cilësisë për pajtueshmëri me 
standardet, si dhe ofrimi i shembujve ilustrues të raporteve të auditorit për të gjitha llojet e 
opinioneve.  

Rezultatet e kësaj analize duhet të shërbejnë si sinjalizues për KKRF-në që të ndërmerr hapa 
konkret për funksionalizimin e sistemit të mbikëqyrjes publike.  

 

Në tabelën 4 (fq. 17) janë prezantuar rezultatet e analizës së natyrës së anomalive, 
përkatësisht parregullsive të hasura në raportet e auditorëve. Të gjitha mos-pajtueshmëritë e 
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identifikuara në analizimin e raporteve të auditimit të viteve 2017, 2018 dhe 2019 janë 
klasifikuar në kategoritë e listuara si në tabelë.  

Siç mund të vërehet nga tabela e rezultateve, mos-pajtueshmëritë më të shpeshta të 
identifikuara janë si në vijim: 

 (i)  ‘Mungesa e specifikimit të pasqyrave financiare, politikave të kontabilitetit dhe  
shënimeve shpjeguese në paragrafin e parë të opinionit’. Bazuar në kërkesat e SNA 
700 i rishikuar, secili raport i auditimit, në paragrafin e parë të tij duhet të specifikoj 
se cilat pasqyra financiare janë audituar dhe për çfarë periudhe raportuese. Në vitin 
2017, nga 100 raporte të analizuara janë identifikuar 2 raporte të auditimit të cilat 
nuk e kanë përmbushur këtë kërkesë, në vitin 2018, nga 100 raporte të analizuara 
është identifikuar vetëm 1 raport i tillë dhe në vitin 2019 nga 120 raporte të 
analizuara janë identifikuar 2 raport në të cilin mungon specifikimi i politikave 
kontabël. 
 
 
(ii) ‘Mungesa apo gabim në emërtimin e paragrafëve’.  

 
 Bazuar në kërkesat e SNA 700, SNA 705 dhe SNA 706 secili paragraf i raportit të 

auditorit duhet ti ketë të specifikuara emërtimet e paragrafëve. Për një raport të 
pakualifikuar, duhet të ekzistojnë këto emërtime të paragrafëve: ‘opinioni’, ‘baza 
për opinion’, ‘përgjegjësia e menaxhmentit për pasqyrat financiare’, 
‘përgjegjësia e auditorit’. Për një raport të kualifikuar, duhet të ekzistojnë këto 
emërtime të paragrafëve: ‘opinioni i kualifikuar’, ‘baza për opinion të  
kualifikuar ‘, ‘përgjegjësia e menaxhmentit për pasqyrat financiare’, 
‘përgjegjësia e auditorit’. Në rastet kur auditorët shtojnë edhe paragrafin 
‘theksimi i çështjes’ apo ‘çështje tjera’, ky paragraf duhet të jetë pas paragrafit të 
bazës së opinionit dhe duhet ta ketë emërtimin e shkruar qartazi. 
Në vitin 2017, nga 100 raporte të analizuara janë identifikuar 21 anomali në këtë 
kategori, pra ka pasur raste kur auditorët nuk i kanë emëruar fare paragrafët, i 
kanë emërtuar por jo në mënyrën e duhur, apo i kanë emërtuar pjesërisht. 
Ndërsa në vitin 2018 nga 100 raporte të analizuara janë identifikuar vetëm 8 
raporte me anomali të tilla, kurse në vitin 2019 në asnjë raport të auditimit të 
analizuar nuk janë vërejtur mungesa apo anomali në emërtim të paragrafëve. 

 
(iii)  ‘Mungesa e deklarimit që menaxhmenti i  ndërmarrjes ka përgatitur pasqyrat 
financiare në përputhje me SNRF’. Bazuar në kërkesat e SNA 700 (i rishikuar) në 
paragrafin ‘përgjegjësia e menaxhmentit për pasqyrat financiare’ duhet të 
specifikohet që pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtueshmëri me SNRF/SNK. 
Në vitin 2017, nga 100 raporte të analizuara nuk është identifikuar asnjë anomali e 
kësaj kategorie, ndërsa në vitin 2018, nga 100 raporte të analizuara janë identifikuar 
3 raste ku auditorët nuk e kanë inkuadruar këtë kërkesë të SNA 700 të rishikuar në 
raport të auditorit. Ndërsa në vitin 2019 nuk është identifikuar asnjë anomali e kësaj 
kategorie. 
 
(iv)  ‘Mungesa e cekjes së përgjegjësive të auditorit’. Bazuar në kërkesat e SNA 700 (i 
rishikuar) në paragrafin ‘përgjegjësia e auditorit’ duhet të specifikohet përgjegjësit e 
auditorit në pajtueshmëri me SNA.  
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SNA 700 (i rishikuar) kërkon që auditori të cek disa përgjegjësi:  
 
 ‘identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut të anomalive materiale në pasqyra 

financiare..’, 
 ‘marrjen e një kuptueshmërie të atyre kontrolleve të brendshme relevante për 

procesin e auditimit.’ 
 ‘vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdoruara..’ 
 ‘të shprehen në lidhje me përshtatshmërinë e parimit të vijimësisë..’ 
 ‘vlerësojnë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave 

financiare..’ 
 
Në vitin 2017, nga 100 raporte të analizuara janë identifikuar 42 raste ku auditorët 
nuk e kanë inkuadruar këtë kërkesë të SNA 700 në raport të auditorit. Në vitin 2018, 
nga 100 raporte të analizuara janë identifikuar 24 raste ku auditorët nuk e kanë 
inkuadruar këtë kërkesë të SNA 700 (i rishikuar) në raport të auditorit, respektivisht 
nuk e kanë cekur paragrafin për ‘vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme, strukturën 
dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare..’. Në vitin 2019 nga 120 raporte auditimi të 
analizuara janë identifikuar 25 raste me anomali të ndryshme rreth përgjegjësive të 
auditorit. Janë identifikuar 3 raste ku kanë munguar të gjitha përgjegjësit e auditorit, 
10 raste ku nuk është përfshirë ‘vlerësojnë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe 
përmbajtjen e pasqyrave financiare..’, në 9 raste në fund të përgjegjësive të auditorit 
janë cekur dy paragrafë që ceken vetëm për ndërmarrje të listuara në kurse 3 raste 
mungojnë këta paragraf. 
 
 
(v)  ‘Mos-deklarimi i përputhshmërisë me SNRF në paragrafin e opinionit të 
auditorit’. Bazuar në kërkesat e SNA 700 në paragrafin e ‘opinionit’ auditori duhet të 
theksoj se pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë në të gjitha aspektet 
materiale . . . në pajtueshmëri me SNRF. Në vitin 2017 dhe 2018, nga 200 raporte të 
analizuara nuk është identifikuar asnjë rast ku auditorët nuk e kanë theksuar këtë 
kërkesë të SNA 700, kurse në vitin 2019 nga 120 raste të rishikuara është identifikuar 
vetëm një raport me anomali të tillë. Mirëpo tek deklarata e përgjithshme për bazën e 
përgatitjes së pasqyrave financiare ceket që pasqyrat financiare janë përgatitur sipas 
‘Standardeve Kosovare të Kontabilitetit’, ‘Ligjet e Kosovës’, etj. Kjo është në 
kundërshtim me deklarimin e auditorit në paragrafin e opinionit.  
 
(vi)  ‘Mungesa apo gabimi në prezantimin e gjendjes së entitetit në paragrafin e 
opinionit të auditorit’. Bazuar në kërkesat e SNA 700 (i rishikuar) në paragrafin e 
‘opinionit’ auditori duhet të theksoj se pasqyrat financiare prezantojnë në mënyrë të 
drejtë në të gjitha aspektet materiale ‘pozicionin e financiar të kompanisë ABC më 31 
dhjetor 20XX, performancën e saj financiare dhe rrjedhjen e parasë për vitin që 
përfundon më 31 dhjetor 20XX’, në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar. Në vitin 2017, nga 100 raporte të analizuara janë identifikuar 
vetëm 2 raste kur auditorët nuk e kanë precizuar si duhet këtë pjesë të paragrafit. Në 
vitin 2018-të, nga 100 raste të analizuara janë identifikuar gjithashtu vetëm 3 raste 
me anomali të tilla, kurse në vitin 2019 asnjë rast. 
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(vii)  ‘Mosparaqitja e shumës së zërit për të cilin auditori jep opinionin e kualifikuar, 
në paragrafin bazat për opinion të kualifikuar’. Bazuar në kërkesat e SNA 705, (i 
rishikuar) nëse ekziston ndonjë anomali materiale në pasqyrat financiare e cila 
ndërlidhet me ndonjë zë specifik të pasqyrave financiare, auditori duhet të shpalosë 
në paragrafin ‘baza për opinion të kualifikuar’ përshkrimin e anomalisë materiale 
dhe kuantifikimin e efektit financiar të anomalisë. Nëse është e pamundur të 
kuantifikohet efekti financiar, atëherë ky fakt duhet të shpaloset në paragrafin ‘baza 
për opinion të kualifikuar’. Në vitin 2017, nga 32 raporte me opinion të kualifikuar,  
vetëm 2 raporte kanë pasur këtë gabim. Në vitin 2018, nga 31 raporte me opinion të 
kualifikuar, ky gabim është hasur vetëm në 1 raste, ndërsa në vitin 2019 nga 120 
raporte të auditimit të rishikuara nga të cilat në 34 është kualifikuar opinioni nuk 
është identifikuar asnjë rast. 
 
(viii)  ‘Të tjera’. Në vitin 2017 janë identifikuar 102 anomali në kategorinë ‘të tjera’, 
në vitin 2018, 125 anomali kurse në vitin 2019 numri i anomalive ka rënë dukshëm, 
janë identifikuar vetëm 39 raste të tilla. Këto janë anomali të cilat nuk kemi mundur 
ti klasifikojmë në kategoritë përkatëse për shkak të natyrës së ndryshueshme të 
anomalive. Në vijim po i listojmë disa nga këto raste: 

 Renditja e gabuar e paragrafëve te paragrafi i opinionit dhe bazës për opinion. 
 Mungesa e paragrafit të bazës për opinion. 
 Në paragrafët çështjet kryesore të auditimit, çështje të tjera, informata të tjera 

auditor nuk ka cekur informata të cilat nuk janë relevante në formimin e 
opinionit por vetëm ka përshkruar çfarë do të duhej të shkruhej në këta 
paragraf. 

 Paragrafi Vijimësia nuk duhet te ceket në raport te auditimit. 
 Pas paragrafit të bazës për opinion ceket një paragraf lidhur me pavarësinë e 

auditorit i cili nuk kërkohet të shkruhet sipas SNA-ve. 
 Në paragrafin e përgjegjësisë së auditori janë shkruar dy paragrafë të cilat 

kërkohet të ceken vetëm për ndërmarrjet e listuar. 
 Raporti i auditorit nuk ka qenë i nënshkruar. 
 Mungesa e datës kur është lëshuar raporti i auditorit, apo data e lëshimit të 

raportit të auditorit nuk ka qenë e plotë . 
 Në raport nuk ka nevojë të ceket fushëveprimi, objektiva dhe shtrirja e 

auditimit, sigurimi i dëshmive dhe testeve gjatë procesit të auditimit, si dhe 
njohja dhe vlerësimi i kontrollit të brendshëm dhe sistemit të kontabilitetit. 

 Përsëritja e përgjegjësive të auditorit dhe të menaxhmentit  
 Është theksuar çështja edhe pse është mohuar opinioni 
 Në paragrafin e bazës së opinionit auditori cek emrin e një ndërmarrje tjetër 

nga ajo për të cilin ka lëshuar opinion. 
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Tabela 4: Parregullsitë në raportet e auditimit sipas natyrës së anomalive  
(viti 2017 , 2018, 2019) 

 

   
 

 
Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 

Natyra e anomalive Numri i 
anomalive 

Numri i 
anomalive 

Numri i 
anomalive 

Mungesa apo gabim në emërtimin e 
paragrafëve 21 8 - 

Mungesa e specifikimit të pasqyrave financiare, 
politikave të kontabilitetit dhe shënimeve 
shpjeguese në paragrafin e parë të opinionit 

2 1 1 

Mungesa e deklarimit që menaxhmenti i  
ndërmarrjes ka përgatitur pasqyrat financiare 
në përputhje me SNRF-të 

- 3 - 

Mungesa e deklarimit që auditori i ka audituar 
pasqyrat financiare në përputhje me SNA-të - - 2 

Mungesa e cekjes së përgjegjësive të auditorit 42 24 22 
Mungesa e cekjes së përgjegjësive të 
menaxhmentit 4 3 - 

Mos-vendosja e fjalive të caktuara në 
paragrafët adekuat 9 4 10 

Theksimi i çështjes i bërë pas nënshkrimit të 
opinionit nga auditori - - 1 

Mos-deklarimi i përputhshmërisë me SNRF-të 
në paragrafin e opinionit të auditorit - - 1 

Mungesa apo gabimi në prezantimin e  
gjendjes së entitetit në paragrafin e opinionit të 
auditorit 

2 3 - 

Mos-paraqitja e shumës së zërit për të cilin 
auditori jep opinion të kualifikuar, në 
paragrafin ‘baza për kualifikimin e opinionit' 

2 1 - 

Të tjera 102 125 39 

Totali i anomalive 184 172 76 
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4. Pajtueshmëria me kërkesat ligjore 
 

Ligji Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim i cili ka hyr në fuqi nga 
viti 2019 nga shoqëritë tregtare të cilat operojnë në territorin e Kosovës kërkohet që përveç 
përgatitjes së pasqyrave financiare të shpalosin edhe disa informacione shtesë varësisht nga 
klasifikimi i tyre. 

Kërkesat për raportim shtesë për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme rregullohen me Ligjin 
Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Sipas kërkesave të këtij 
ligji shoqëritë tregtare të cilat klasifikohen qoftë si NVM dhe kanë qarkullim vjetor mbi €4 
milion duhet të bashkëngjisin pasqyrave financiare Raportin e Auditimit nga firma e 
auditimit e licencuar nga KKRF (Ligji nr. 06/l-032, Neni 8 pika 1.1 dhe 1.3), si dhe të 
bashkëngjitin ‘Deklaratën e Pajtueshmërisë’ të nënshkruar nga drejtori ekzekutiv apo 
pronari dhe zyrtari kryesore financiar apo personi përgjegjës për financa ku deklarohet që 
pasqyrat financiare paraqesin pamje të drejtë dhe të vërtetë të pozitës financiare, rezultateve 
të operacioneve dhe rrjedhës së parasë të ndërmarrjes. (Ligji nr. 06/l-032, Neni 8 pika 10; 
UA 01/2020; Neni 6, pika 2.1 dhe 3.1). 

Të gjitha ndërmarrjet e MËDHA dhe subjektet me interes publik (SIP) përpos pasqyrave 
financiare, duhet të përgatisin në baza vjetore edhe raportin e menaxhmentit, i cili duhet të 
përmbajë një vlerësim të drejtë të zhvillimit dhe performancës së ndërmarrjes, si dhe pozitën 
e saj, përfshirë këtu edhe rreziqet kryesore dhe pasiguritë që kanë të bëjnë me të, si dhe 
‘Deklaratën e Pajtueshmërisë’ të nënshkruar nga drejtori ekzekutiv dhe zyrtari kryesor 
financiar, që pasqyrat financiare paraqesin pamje të drejtë dhe të vërtetë të pozitës 
financiare, rezultateve të operacioneve, dhe rrjedhave të parasë, dhe që pasqyrat financiare 
janë përgatitur në pajtim me Ligjin. 

Kur firma e auditimit auditon pasqyrat financiare të SIP, firma duhet të shpreh opinion:  

 nëse raporti i menaxhmentit është në përputhje me pasqyrat financiare për të njëjtin 
vit financiar; dhe nëse raporti i menaxhmentit është përgatitur në përputhje me 
kërkesat ligjore në fuqi; 

 theksojë nëse, sipas njohurive dhe të kuptuarit e kompanisë dhe mjedisit të saj, të 
fituar gjatë auditimit, keq deklarimet materiale janë identifikuar në raportin e 
menaxhmentit dhe se zbulojnë indikacionet për një keq deklarim të tillë; 

 deklaroj nga kush apo nga cili organ është emëruar auditori-ët ligjor ose firma-t e 
auditimit; 

 të tregojë datën e emërimit dhe periudhën e angazhimit total të pandërprerë, duke 
përfshirë rinovimet e mëparshme dhe riemërimet e auditorëve ligjor ose të firmave të 
auditimit;  

 sigurojnë, në mbështetje të mendimit të auditimit, një përshkrim të rreziqeve më të 
rëndësishme të vlerësuara të keq deklaruara materiale, duke përfshirë rreziqet e 
vlerësuara të keq deklaruara të materialeve për shkak të mashtrimit; një përmbledhje 
të përgjigjes së auditorit ndaj këtyre rreziqeve; dhe ku është e rëndësishme, vërejtjet 
kryesore që dalin në lidhje me këto rreziqe; 

 shpjegoj deri në çfarë mase auditimi ligjor është konsideruar i aftë për zbulimin e 
parregullsive, përfshirë mashtrimin;  

 të konfirmojë që mendimi i auditimit është në përputhje me raportin shtesë në 
komitetin e auditimit 
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 të deklarojë se shërbimet e  ndaluara jo audituese nuk janë ofruar dhe se auditori 
ligjor (audituesit) ose firmat audituese mbetën të pavarura ndaj subjektit të audituar 
gjatë kryerjes së auditimit; 

 të tregoj çdo shërbim, përveç auditimit ligjor, të cilat janë siguruar nga auditori ligjor 
ose firma e auditimit tek subjekti i audituar dhe ndërmarrjet e tij të kontrolluara dhe 
të cilat nuk janë shpalosur në raportin e menaxhimit ose në pasqyrat financiare. 

Këto kërkesa ligjore janë të obligueshme për zbatim për pasqyrat financiare për vitin fiskal të 
përfunduar më 31.12.2019 dhe tutje. Raportet e auditimit të dorëzuara në KKRF përveç 
pajtueshmërisë me kërkesat e Standardeve ndërkombëtare janë rishikuar edhe për 
përmbushjen e kërkesave ligjore. 

Nga 120 raste të rishikuara është identifikuar vetëm një rast kur auditori nuk ka shprehur 
opinion nëse raporti i menaxhmentit është në përputhje me pasqyrat financiare për të njëjtin 
vit financiar dhe nëse raporti i menaxhmentit është përgatitur në përputhje me kërkesat 
ligjore në fuqi dhe nuk ka deklaruar lidhur me kërkesat e tjera.  

Sa i përket Deklaratës së Pajtueshmërisë, nga 120 raporte financiare të rishikuara janë 
identifikuar 35 raporte financiare, kryesisht të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme me 
anomali. Anomalit e identifikuara janë: mungesa e nënshkrimit të deklaratës nga zyrtari 
kryesor financiar ose kontabilisti, mungesa e datës së nënshkrimit të deklaratës apo mungesa 
e vetë deklaratës së pajtueshmërisë.  

Duke pasur parasysh që ky është viti i parë i zbatimit të Ligjit Nr. 06/L-032 për Kontabilitet, 
Raportim Financiar dhe Auditim, auditorët dhe kontabilistët kanë zbatuar kënaqshëm 
kërkesat që rrjedhin nga ky ligj. Mirëpo, përkundër trajnimeve të vazhdueshme nga 
ShKÇAK, dhe publikimit të pyetjeve më të shpeshta dhe informatorëve vërehet se ka ende 
nevojë për diskutim të aplikimit të drejtë të këtyre kërkesave ligjore. 
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5. Pajtueshmëria e pasqyrave financiare me SNRF/SNK-të 
përkatëse 
 

5.1. Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe 
Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) 
 
Për ta realizuar analizën e pajtueshmërisë së pasqyrave financiare (PF) me SNRF/SNK, 
SNRF për NVM përkatëse, janë përzgjedhur SNRF/SNK-të dhe seksione nga SNRF për NVM 
më relevante për popullatën e përzgjedhur. Përqendrimi kryesor i kësaj analize ka qenë që të 
shikohet nëse prezantimi i pasqyrave financiare është në pajtueshmëri me SNRF/SNK dhe 
SNRF për NVM. Analiza është përqendruar në dy drejtime: ‘prezantimi i përgjithshëm i PF-
ve’ dhe ‘shpalosjet për zërat specifik të pasqyrës së pozicionit financiar dhe pasqyrës së të 
ardhurave gjithëpërfshirëse’.  Për këto dy kategori të analizës, janë përzgjedhur SNRF/SNK 
dhe seksione nga SNRF për NVM relevante, është përgatitur lista e kërkesave minimale që 
PF-të duhet ti kenë në bazë të këtyre standardeve dhe është bërë krahasimi i mostrës së 
pasqyrave financiare me këto kërkesa.  

Për analizën e kategorisë ‘prezantimi i përgjithshëm i PF-ve’ janë marrë për bazë këto 
standarde. 

(i) SNK 1 – ‘Prezantimi i Pasqyrave Financiare’.  Në këtë standard përshkruhen 
udhëzimet e detajuara në lidhje me prezantimin e pasqyrave financiare si dhe 
përcaktohen kërkesat minimale për përmbajtjen e tyre. Ky standard është i 
aplikueshëm për pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme të cilat bazohen 
në SNRF. Ndërmarrjet e mëdha të cilat janë të obliguara ti përgatisin pasqyrat 
financiare në pajtueshmëri me SNRF duhet ti zbatojnë të gjitha kërkesat e këtij 
standardi. 
 

(ii) SNK 8 – ‘Politikat e Kontabilitetit, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe 
Anomalit’. Në këtë standard përshkruhen udhëzimet e detajuara në lidhje me 
zgjedhjen dhe aplikimin e politikave të kontabilitetit, kontabilitetin për 
ndryshimet në vlerësime dhe prezantimin e anomalive të periudhave paraprake. 

 

(iii) SNRF 7 – ‘Instrumentet Financiare: Shpalosjet’. Në këtë standard përshkruhen 
udhëzimet e detajuara në lidhje me shpalosjet e informatave për instrumentet 
financiare të ndërmarrjes dhe për natyrën dhe shtrirjen e rreziqeve që ndërlidhen 
me ato instrumente, si në mënyrë cilësore ashtu edhe sasiore. Përveç kërkesave 
tjera, rreziqet kryesore që kërkohen të shpalosen janë: rreziku i tregut, rreziku i 
likuiditetit dhe rreziku kreditor. 
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Për analizën e kategorisë ‘Shpalosjet për zërat specifik të pasqyrës së pozicionit financiar 
dhe pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse’ janë marrë për bazë këto standarde: 

(i) SNK 16 – ‘Patundshmëritë, Impiantet dhe Pajisjet’. Në këtë standard 
përshkruhen udhëzimet e detajuara në lidhje me trajtimin kontabël për të gjitha 
llojet e kategorisë ‘patundshmëritë, impiantet dhe pajisjet’. Gjithashtu, ky 
standard përshkruan udhëzimet në lidhje me kërkesat minimale për shpalosje të 
kësaj kategorie të pasqyrave financiare. 
 

(ii)  SNRF 7 – ‘Instrumentet Financiare: Shpalosjet’.  
 

(iii) SNK 2 – ‘Stoqet’. Në këtë standard përshkruhen udhëzimet e detajuara në lidhje 
me kërkesat për trajtimin kontabël të pjesës dërmuese të stoqeve si dhe kërkesat 
minimale për shpalosje të informatave sasiore dhe cilësore në shënimet 
shpjeguese të pasqyrave financiare. 

 
(iv) SNK 18 – ‘Të Hyrat’. Në këtë standard përshkruhen udhëzimet e detajuara në 

lidhje me kërkesat për njohjen e të hyrave dhe shpalosjet minimale në shënimet 
shpjeguese.  

 

Për analizën e raporteve financiare të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme janë marrë për 
bazë seksione të veçanta të SNRF për NVM. 

(i) Seksioni 3 - Prezantimi i Pasqyrave Financiare: NVM-të duhet të paraqesin setin 
e plotë të pasqyrave financiare (pasqyrën e pozicionit financiare, pasqyrën e të 
ardhurave ose pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve 
në ekuitet, pasqyrën e rrjedhjes së parasë dhe shënime shpjeguese) të paktën çdo 
vit me të dhëna krahasuese të periudhës paraardhëse dhe të dhënat e shënimeve. 
Paraqitja dhe klasifikimi i zërave duhet të jetë konsistent nga njëra periudhë në 
tjetrën.  

(ii) Seksioni 4 - Pasqyra e Pozicionit Financiar 
(iii) Seksioni 5 - Pasqyra e të ardhurave  
(iv) Seksioni 6 - Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital dhe Pasqyra e të Ardhurave 

Gjithëpërfshirëse dhe Fitimet e Mbajtura 
(v) Seksioni 7 - Pasqyra e rrjedhave të parave të gatshme 
(vi) Seksioni 8 - Shënime për Pasqyrat Financiare 
(vii) Seksioni 10 - Politikat, Vlerësimet dhe Gabimet e Kontabilitetit 
(viii) Seksioni 11 - Instrumentet Themelore Financiare 
(ix) Seksioni 13 - Inventarët 
(x) Seksioni 17 - Prona, impiantet dhe pajisjet 
(xi) Seksioni 18 – Pasuritë e paprekshme 
(xii) Seksioni 22 - Detyrimet dhe Kapitali 
(xiii) Seksioni 23 - Të Ardhurat 
(xiv) Seksioni 27 -  Zhvlerësimi i pasurive  
(xv) Seksioni 28 - Përfitimet e punonjësve 
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5.2. Rezultatet e analizës 2017 – 2018 - 2019 
 

Rezultatet për kategorinë e analizës ‘prezantimi i përgjithshëm i PF-ve’ janë prezantuar në 
tabelën 5a (fq. 24). Në tabelë është prezantuar numri i anomalive në pasqyrat financiare të 
analizuara për secilën kërkesë të SNRF/SNK dhe SNRF për NVM të listuar në tabelë. Siç 
mund të vërehet nga tabela e rezultateve, më së shumti anomali kanë pasur këto kategori: 

(i) ‘Shpalosja që PF-të janë në pajtueshmëri me SNRF/SNK apo SNRF për NVM’. 
Bazuar në kërkesat e SNK 1 dhe SNRF për NVM, secila ndërmarrje në shënimet 
shpjeguese duhet të shpalosë që pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtueshmëri 
me SNRF/SNK apo SNRF për NVM. Nga mostra e vitit 2017, 6 ndërmarrje apo 6% e 
mostrës, nuk e kanë shpalosur këtë kërkesë, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 9 
ndërmarrje apo 9% e mostrës nuk e kanë shpalosur këtë kërkesë. Në vitin 2019 janë 
identifikuar vetëm 3 raste nga 120 raporte të rishikuara tek të cilat në vend të 
SNRF/SNK apo SNRF për NVM është cekur se PF-të janë në pajtueshmëri me 
Standardet Kosovare të Kontabilitetit. 
 

(ii) ‘Identifikimi i qartë i secilës PF dhe shpalosjet’. Bazuar në kërkesat e SNK 1, pasqyrat 
financiare dhe shpalosjet duhet të jenë qartë të identifikueshme. Nga mostra e vitit 
2017, 2018 dhe 2019 nuk është hasur ndonjë anomali e kësaj kategorie. 
 

(iii) ‘Niveli i rrumbullakimit të vlerave në PF’. Bazuar në kërkesat e SNK 1, në pasqyrat 
financiare duhet të shpaloset niveli i rrumbullakimit të vlerave, p.sh., në Euro, 000’ 
Euro, etj. Nga mostra e vitit 2017, 9 ndërmarrje apo 9% e mostrës, nuk e kanë 
shpalosur si duhet këtë kërkesë, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 25 ndërmarrje apo 
25% e mostrës nuk e kanë shpalosur si duhet këtë kërkesë. Në vitin 2019 vetëm 2 
raporte nuk kanë rrumbullakuar vlerat në PF. Në disa raste, në pasqyra financiare 
është prezantuar që vlerat janë në ‘EURO’ ndërsa si vlera janë vendosur vlerat me 
presje dhjetore (në cent). Në disa raste tjera nuk është shpalosur fare niveli i 
rrumbullakimit të vlerave. 
 

(iv) ‘Shpalosja që PF-të janë përgatitur sipas parimit akrual, përveç pasqyrës së 
rrjedhjes së parasë’. Sipas kërkesave të SNK 1, kërkohet që të shpaloset që pasqyrat 
financiare janë përgatitur sipas parimit akrual, përveç pasqyrës së rrjedhjes së parasë. 
Nga mostra e vitit 2017, 100 ndërmarrje apo 100% e mostrës, nuk e kanë bërë këtë 
shpalosje, e njëjta vlen edhe për mostrën e vitit 2018 dhe 2019. Në asnjë rast nuk 
është cekur .. , përveç pasqyrës së rrjedhjes së parasë’. 
 

(v) ‘Data e PF-ve dhe periudha e mbuluar’. Sipas kërkesave të SNK 1, kërkohet që të 
shpaloset në pasqyra financiare data e fundit e periudhës raportuese ose periudha e 
mbuluar nga paketa e plotë e pasqyrave financiare ose shënimeve shpjeguese. Nga 
mostra e vitit 2017, 76 ndërmarrje apo 76% e mostrës, nuk e kanë bërë këtë shpalosje. 
Ndërsa nga mostra e vitit 2018, 85 ndërmarrje apo 85% e mostrës nuk e kanë 
plotësuar drejtë këtë kërkesë. Në vitin 2019 nga 120 raporte të rishikuara 88 prej tyre 
apo 73% nuk kanë shpalosur periudhën e mbuluar të pasqyrave financiare. 
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(vi) ‘Prezantimi vetëm i zërave material si zëra të veçantë në pasqyrat financiare, ashtu 
siç kërkohet me SNK 1’. Sipas kërkesave të SNK 1 çdo klasë materiale e zërave të 
ngjashëm duhet të paraqiten veçmas në pasqyrat financiare. Zërat që nuk janë të së 
njëjtës natyrë ose funksion duhet të paraqiten veçmas me përjashtim të rastit nëse 
janë jo-materiale. Nga mostra e vitit 2017, 23 ndërmarrje apo 23% e mostrës, nuk e 
kanë shpalosur si duhet këtë kërkesë, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 20 ndërmarrje 
apo 20% . Në vitin 2019 nga 120 raporte të rishikuara 27 prej tyre apo 23% e 
raporteve nuk kanë qenë në pajtueshmëri me këtë kërkesë të SNK1. Në shumicën e 
rasteve, në pasqyra financiare si dhe në shpalosje janë prezantuar zëra të cilët vlerën 
monetare në dy vitet raportuese e kanë 0.  
 

(vii) ‘Rekonsilimi për secilën klasë të ekuititetit ndërmjet vlerës në fillim të periudhës dhe 
fund të periudhës’. Sipas kërkesave të SNK 1, ndërmarrjet duhet të shpalosin për 
secilën klasë të ekuitetit (kapitalit) rekonsilimin ndërmjet vlerës në fillim të 
periudhës dhe fund të periudhës. Nga mostra e vitit 2017, 26 ndërmarrje apo 26% e 
mostrës, nuk e kanë bërë këtë shpalosje, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 24 
ndërmarrje apo 24% e mostrës nuk e kanë plotësuar drejtë këtë kërkesë. Në vitin 
2019 vërehet një rënie në numrin e raporteve me anomali të tilla, ku vetëm 9% e 
raporteve të rishikuar nuk e kanë përmbushur drejtë këtë kërkesë. Pjesa dërmuese e 
anomalive të kësaj kategorie rrjedhë nga fakti se ndërmarrjet kanë aplikuar formatin 
e KKRF-së për përgatitjen e PF-ve dhe pasqyra e ndryshimeve në ekuitet sipas këtij 
formati nuk i përmbushë kërkesat e SNK 1.  
 

(viii) ‘Shpalosja e listës së SNRF-ve të reja të cilat janë publikuar por nuk janë ende 
efektive’. Sipas kërkesave të SNK 8, ndërmarrjet janë të obliguara të shpalosin listën e 
SNRF-ve të publikuara por të cilat ende nuk janë efektive për aplikim. Ky Standard 
kërkon të shpaloset titulli i standardit të ri, data kur ky standard është i obligueshëm 
për aplikim, diskutimin e ndikimit në pasqyrat financiare me rastin e adaptimit 
fillestar të SNRF-ve të reja. Nga mostra e vitit 2017, 15 ndërmarrje apo 15% e mostrës, 
nuk e kanë bërë këtë shpalosje, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 18 ndërmarrje apo 
18% e mostrës nuk e kanë bërë këtë shpalosje. Në vitin 2019 nga 120 raporte të 
rishikuara nuk është vërejtur asnjë raport i cili nuk ka shpalosur këtë kërkesë. Arsyeja 
kryesore qe mund të ketë ndikuar në rënien e rasteve me anomali të tilla është 
shpjegimi i aplikimit të SNRF për NVM në përgatitjen e pasqyrave financiare tek 
politikat kontabël.  
 

(ix) ‘Shpalosja për secilin rrezik që rrjedhin nga instrumentet financiare, politikat dhe 
procedurat për menaxhimin e tyre dhe metodat e aplikuara për matjen e rrezikut 
dhe ndryshimit nga viti paraprak’. Sipas kërkesave të SNRF 7, secila ndërmarrje e 
cila në pasqyrën e pozicionit posedon elemente si ‘paraja dhe ekuivalentët e parasë’, 
‘të arkëtueshmet tregtare dhe të tjera’, ‘të pagueshmet tregtare dhe të tjera’, 
‘huazimet’, dhe instrumente tjera financiare, duhet të shpalosë politikat dhe 
procedurat për menaxhimin e secilit rrezik dhe metodat e aplikuara për matjen e tyre. 
Nga mostra e vitit 2017, 26 ndërmarrje apo 26% e mostrës, nuk e kanë bërë këtë 
shpalosje, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 36 ndërmarrje apo 36% e mostrës nuk e 
kanë bërë këtë shpalosje. Në vitin 2019 nuk është identifikuar asnjë rast me anomali 
të tilla kryesisht për arsye të aplikimit të SNRF për NVM në përgatitjen e pasqyrave 
financiare. 
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(x) ‘Të tjera’. Këto janë anomali të cilat nuk kemi mundur ti klasifikojmë në kategoritë 

përkatëse për shkak të natyrës së ndryshueshme të anomalive. Në vijim po i listojmë 
disa nga këto raste: 
 Zërat të cilët nuk kanë vlerë në dy vite nuk ka nevojë të ceken as në pasqyra 

financiare as në shpalosje.  
 Mungesa e shpalosjeve për zërat signifikant (material). 
 Shpalosjet për zërat signifikant duhet të paraqiten për dy vite. 
 Mungesa e nënshkrimit të pasqyrave financiare nga menaxhmenti. 
 Mungesa e paraqitjes së pasqyrave financiare sipas kërkesave të SNRF-ve/SNK-

ve, pasqyrat financiare janë paraqitur vetëm në format të KKRF-së. 
 Pas opinionit të auditorit duhet të paraqiten pasqyrat financiare dhe jo 

Informatat e përgjithshme. 
 Në raport duhet të paraqiten plotësisht përmbledhjet e politikave të 

rëndësishme kontabël, menaxhimi i rreziqeve dhe shpalosjet e vlerës së drejtë. 
 
 
Tabela 5a: Pajtueshmëria e pasqyrave financiare me SNRF/SNK  - prezantimi i 
përgjithshëm i PF-ve 

 
Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 

Kërkesat  Në 
numër 

Në 
(%) 

Në 
numër 

Në 
(%) 

Në 
numër 

Në 
(%) 

A është shpalosur që PF-të janë në 
pajtueshmëri me SNRF/SNK? 

6 6% 9 9% 3 3% 

A është shpalosur që PF-të janë 
përgatitur sipas parimit akrual, 
përveç pasqyrës së rrjedhjes së 
parasë? 

100 100% 100 100% 120 100% 

A është prezantuar seti i plotë i PF-
ve? 

2 2% - 0% 8 7% 

A është identifikuar qartë secila PF 
dhe shpalosjet? 

- 0% - 0% - 0% 

 

Emri i subjektit raportues - 0% - 0% - 0% 

Data e PF-ve dhe periudha e 
mbuluar 

76 76% 85 85% 88 73% 

Valuta e prezantimit 11 11% 7 7% 6 5% 

Niveli i rrumbullakimit të vlerave 
në PF 

9 9% 25 25% 2 2% 

Pasqyra e pozitës financiare (PPF) 
A janë ndarë Pasurit dhe Detyrimet 
në Qarkulluese / Jo-qarkulluese? 

- 0% - 0% - 0% 

Nëse po, a është klasifikuar tatimi i 
shtyrë si jo-qarkullues? 

- 0% - 0% - 0% 

A janë prezantuar vetëm zërat 
material si zëra të veçantë në PPF? 

23 23% 19 19% 27 23% 

A janë shpalosur: 
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Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 

Kërkesat  Në 
numër 

Në 
(%) 

Në 
numër 

Në 
(%) 

Në 
numër 

Në 
(%) 

Ndarja e zërave të klasifikuara si 
PIP, siç kërkohet me SNK 16 

- 0% - 0% - 0% 

Ndarja e të arkëtueshmeve në: 
tregtare, nga palët e lidhura, 
parapagimet, dhe shumat e tjera 

- 0% 1 0% - 0% 

Ndarja e stoqeve në: lëndë e parë, 
furnizimet, materialet, punë në 
progres, dhe produkte të gatshme 

1 1% 1 1% - 0% 

Për secilën klasë të kapitalit 
aksionar: numrin e aksioneve të 
autorizuara, numrin e aksioneve të 
emetuara dhe paguara, vlerën 
nominale, shpjegimin dhe natyrën 
e secilës rezervë.  

73 73% 59 59% 88 73% 

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse (PAGJ) 

A është prezantuar ndonjë e 
hyrë/shpenzim i jashtëzakonshëm? 

- 0% - 0% - 0% 

A janë prezantuar vetëm zërat 
material si zëra të veçantë në 
PAGJ? 

23 23% 20 20% 27 23% 

Shpalosjet tjera: 

A janë bërë shpalosjet dhe 
informatat krahasuese për dy vite? 

8 8% 13 13% - 0% 

A është shpalosur adresa e biznesit, 
forma juridike e organizimit dhe 
aktivitetet kryesore të biznesit? 

10 10% 1 1% 2 2% 

Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet (PNE) 
A është bërë rekoncilimi për 
secilën klasë të ekuititetit ndërmjet 
vlerës në fillim të periudhës dhe 
fund të periudhës? 

26 26% 24 24% 9 8% 

Pasqyra e rrjedhjes së parasë (PRRP)   
A është përdorur metoda indirekte 
e prezantimit? 

21 21% 18 18% 1 1% 

A është bërë rekoncilimi i parasë 
dhe ekuivalentëve të parasë? 

4 4% 1 1% - 0% 

Shënimet shpjeguese   
A janë renditur shënimet 
shpjeguese në këtë mënyrë: i) 
deklarata e pajtueshmërisë me 
SNRF/SNK, ii) përmbledhje e 
politikave kryesore të 
kontabilitetit, iii) informatat 
mbështetëse për zërat material të 
PF-ve, iv) shpalosjet tjera përfshirë 
detyrimet kontingjente dhe zotimet 
kontraktuale të paregjistruara, 
shpalosjet jo-financiare (SNRF 7)? 

15 15% 10 10% - 0% 
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Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 

Kërkesat  Në 
numër 

Në 
(%) 

Në 
numër 

Në 
(%) 

Në 
numër 

Në 
(%) 

A është shpalosur lista e SNRF-ve 
të reja të cilat janë publikuar por 
nuk janë ende efektive? 

15 15% 18 18% - 0% 

A janë shpalosur politikat e 
kryesore të kontabilitetit të 
aplikuara? 

5 5% 1 1% - 0% 

A janë shpalosur për secilin rrezik 
që rrjedhin nga instrumentet 
financiare, politikat dhe 
procedurat për menaxhimin e tyre, 
dhe metodat e aplikuara për 
matjen e rrezikut dhe ndryshimit 
nga viti paraprak? 

26 26% 36 36% - 0% 

Totali i PF-ve të kontrolluara 
(mostra) 100 100 100 100 120 100 

Totali i përgjithshëm 
(popullata) 361 361 361 361 352 352 

Totali i PF të kontrolluara 
(mostra) %  28% 28% 28% 28% 34% 34% 

 

 

Rezultatet për kategorinë e analizës ‘shpalosjet për zërat specifik të pasqyrës së pozicionit 
financiar dhe pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse’ janë prezantuar në tabelën 5b (fq. 
28). Në tabelë është prezantuar numri i anomalive në pasqyrat financiare të analizuara për 
secilën kërkesë të SNRF/SNK-ve të listuar në tabelë. Siç mund të vërehet nga tabela e 
rezultateve, më së shumti anomali kanë pasur këto kategori: 

(i) ‘Shpalosja për secilën klasë të PIP shuma bruto dhe zhvlerësimi i akumuluar në 
fillim dhe në fund të periudhës për dy vite krahasuese’. Bazuar në kërkesat e SNK 16, 
secila ndërmarrje në shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare për kategorinë PIP 
duhet të shpalosë shumën bruto (koston), zhvlerësimin e akumuluar në fillim dhe në 
fund të periudhës për dy vite krahasuese. Nga mostra e vitit 2017, 35 ndërmarrje apo 
35% e mostrës, nuk e kanë bërë këtë shpalosje siç kërkohet, ndërsa nga mostra e vitit 
2018, 43 ndërmarrje apo 43% e mostrës nuk e kanë plotësuar këtë kërkesë. Në vitin 
2019 nga 120 raporte të rishikuara 20% e tyre nuk kanë shpalosur drejtë pasuritë e 
klasës së PIP. 
 

(ii) ‘Shpalosja e informatave në lidhje me rrezikun e tregut, likuiditetit dhe kreditor’. 
Sipas kërkesave të SNRF 7, secila ndërmarrje në shpalosjet e pasqyrave financiare 
duhet të shpalosë informata në lidhje me rrezikun e tregut, likuiditetit dhe kreditor. 
Këto informata duhet të përfshijnë mënyrën e menaxhimit të secilit rrezik nga ana e 
kompanisë. Nga mostra e vitit 2017, 23 ndërmarrje apo 23% e mostrës, nuk e kanë 
bërë këtë shpalosje, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 19 ndërmarrje apo 19% e mostrës 
nuk e kanë bërë këtë shpalosje. Në vitin 2019 vërejmë një rënie në këtë kategori të 
anomalive, nga 120 raporte të rishikuara vetëm në një raport nuk kanë shpalosur 
informatave në lidhje me rrezikun e tregut, likuiditetit dhe kreditor. 
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(iii) ‘Shpalosja e vlerës së drejtë për secilën klasë të pasurive dhe detyrimeve financiare. 
Sipas kërkesave të SNRF 7, secila ndërmarrje në shpalosjet e pasqyrave financiare 
duhet të shpalosë vlerën e drejtë të pasurive dhe detyrimeve. Këto informata duhet të 
përfshijnë shpalosjet e pasurive dhe detyrimeve të mbajtura në vlerën e drejtë. Nga 
mostra e vitit 2017, 49 ndërmarrje apo 49% e mostrës, nuk e kanë bërë këtë 
shpalosje, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 43 ndërmarrje apo 43% e mostrës nuk e 
kanë bërë këtë shpalosje. Në vitin 2019 për shkak të ndryshimeve në klasifikim të 
ndërmarrjeve shumë biznese janë klasifikuar nga ndërmarrje të mëdha në 
ndërmarrje të mesme apo të vogla. Kjo ka ndikuar që këto ndërmarrje të kenë 
mundësinë e raportimit sipas SNRF për NVM dhe ky standard është shumë i 
thjeshtësuar në krahasim me SNRF e plota. Nga ndërmarrjet NVM nuk kërkohet të 
shpaloset vlera e drejt e pasurive dhe detyrimeve financiare. 
 

(iv) ‘Shpalosja e të hyrave nga secila kategori e të hyrave’. Sipas kërkesave të SNK 18, 
shpalosjet e pasqyrave financiare duhet të përfshinë edhe ndarjen e të hyrave sipas 
kategorive. Nga mostra e vitit 2017, 13 ndërmarrje apo 13% e mostrës, nuk e kanë 
bërë këtë shpalosje, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 15 ndërmarrje apo 18% e mostrës. 
Në vitin 2019 nga 120 raporte të rishikuara 10% e tyre nuk kanë shpalosur të hyrat. 
 

(v) ‘Shpalosja e shumës së rënies në vlerë të stoqeve. Sipas kërkesave të SNK 2, 
shpalosjet e pasqyrave financiare duhet të përfshinë edhe shumën e zhvlerësimit të 
stoqeve të njohur si shpenzim për periudhën. Nga mostra e vitit 2017, 74 ndërmarrje 
apo 74% e mostrës, nuk e kanë bërë këtë shpalosje, ndërsa nga mostra e vitit 2018, 76 
ndërmarrje apo 76% e mostrës nuk e kanë bërë këtë shpalosje. Në vitin 2019 nga 120 
raporte të rishikuara 58% e tyre nuk kanë provizionuar stoqet. Mos provizionimi i 
stoqeve të cilat i takojnë grupit të stoqeve që pësojnë rënie në vlerë me kalimin e 
kohës, mirëpo edhe nëse stoqet e grupit të till janë provizionaur dhe vlera e tyre nuk 
është materiale nuk është shpalosur në raport, dhe kjo vazhdon të mbetet një nga 
anomalit më të shpeshta të hasura në raportet financiare. 
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Tabela 5b: Pajtueshmëria e pasqyrave financiare me SNRF/SNK  - Shpalosjet për zërat 
specifik 

 
Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 

Kërkesat Në 
numër 

Në  
(%) 

Në 
numër 

Në  
(%) 

Në 
numër 

Në  
(%) 

Patundshmëritë, impiantet dhe pajimet (PIP) dhe pasuritë e paprekshme 
Për secilën klasë të PIP a është 
shpalosur shuma bruto dhe zhvlerësimi 
i akumuluar në fillim dhe në fund të 
periudhës për dy vite krahasuese? 

35 35% 43 43% 24 20% 

A është prezantuar rekonsilimi i vlerave 
bartëse në fillim dhe në fund të 
periudhës për: (i) shtesat, rritjet/rëniet 
si rezultat i rivlerësimit, zhvlerësimin, 
ndryshimet tjera? 

37 37% 44 44% 23 19% 

Për pasuritë e rivlerësuara a janë 
shpalosur: data efektive e rivlerësimit, a 
është angazhuar një vlerësues i pavarur, 
për secilën klasë të PIP a është treguar 
vlera bartëse po të mos ishte aplikuar 
modeli i rivlerësimit? 

2 2% - 0% - 0% 

Pasuritë dhe detyrimet financiare 
Për secilën klasë të pasurive dhe 
detyrimeve financiare, a është shpalosur 
vlera e drejtë? 

49 49% 43 43% 1 1% 

A janë shpalosur informata në lidhje me 
rrezikun e tregut, likuiditetit dhe atë 
kreditor? 

23 23% 19 19% 1 1% 

Stoqet   

A është shpalosur vlera totale bartëse e 
secilit klasifikim të stoqeve? 

14 14% 15 15% 4 3% 

A është shpalosur kosto e stoqeve e 
njohur si shpenzim gjatë vitit? 

25 25% 17 17% 4 3% 

A është shpalosur shuma e rënies në 
vlerë (dëmtimit) të stoqeve? 

74 74% 76 76% 70 58% 

Tjera   

A janë shpalosur të hyrat nga secila 
kategori e të hyrave? 

13 13% 15 15% 12 10% 

A janë shpalosur përfitimet e 
punonjësve (pagat) dhe kontributet 
pensionale të paguara gjatë vitit? 

10 10% 14 14% 11 9% 

Totali i PF të kontrolluara 
(mostra) 100 100 100 100 120 100 
Totali i përgjithshëm (popullata) 361 361 361 361 352 352 
Totali i PF të kontrolluara 
(mostra) %  28% 28% 28% 28% 34% 34% 
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6. Krahasimi i rezultateve të analizës së periudhës 2017 – 2018 
- 2019 me vitin 2016 dhe 2015 
 

Në edicionin e parë të këtij hulumtimi të publikuar në shtator të vitit 2016, janë rishikuar 
pasqyrat financiare të periudhës kontabël të përfunduar më 31 dhjetor 2013 dhe 31 dhjetor 
2014. Gjatë analizimit të të dhënave është vërejtur që niveli i cilësisë së pasqyrave financiare 
të audituara është jo i kënaqshëm. ShKÇAK ka organizuar takimet individuale të realizuara 
me auditor, ku janë diskutuar gjetjet edhe janë dhënë rekomandime për ngritje të cilësisë së 
auditimit dhe raportimit financiar. 

Me qëllim të monitorimit të vazhdueshëm të cilësisë së pasqyrave financiare të audituara, 
ShKÇAK ka vazhduar të analizoj pasqyrat financiar të audituara të periudhës kontabël të 
përfunduar më 31 dhjetor 2015 dhe 31 dhjetor 2016. Edicioni i dytë i hulumtim është 
publikuar në shtator të vitit 2018, ku është vërejtur përmirësim në cilësinë e raportimit, 
mirëpo niveli i cilësisë së pasqyrave financiare të audituara vazhdon të jetë jo i kënaqshëm. 

Ky hulumtim paraqet edicionin e tretë të analizimit të pasqyrave financiare të periudhës 
kontabël të përfunduar më 31 dhjetor 2017 , 31 dhjetor 2018 dhe 31 dhjetor 2019 . 

Në tabelat e më poshtme janë krahasuar rezultatet e periudhës kontabël të përfunduar më 31 
dhjetor 2017, 2018 dhe 2019 me rezultate nga hulumtimi i edicionit të dytë të vitit fiskal të 
përfunduar më 31 dhjetor 2016 dhe 2015. Janë paraqitur në formë tabelore rastet kur kemi 
përmirësime të dukshme në aplikim të kërkesave të SNA-ve dhe SNRF-ve/SNK-ve, si dhe, 
rastet kur nuk janë vërejtur përmirësime të dukshme në aplikim.  

Në tabelën 6 është krahasuar mesatarja e anomalive për një opinion ndër vite sipas firmave 
të auditimit, në të cilën mund të shihet që kemi shumë pak përmirësime në aplikim të 
kërkesave të SNA-ve deri në vitin 2018. Në vitin 2019 vërehet një rënie e dukshme në nivelin 
e anomalive ne raporte të auditimit të firmave vendore. Kjo rënie e konsiderueshme mund të 
themi se është rezultat i punës së vazhdueshme të ShKÇAK në edukimin e auditorëve çoftë 
përmes EVP, menaxhimit të cilësisë dhe trajnimit me shembuj ilustrues të raporteve të 
auditimit në pajtueshmëri me SNA. 

 
Tabela 6: Anomalitë në opinionet e auditimit sipas firmave të auditimit ndër vite 
 
 Mesatarja e anomalive për një opinion 
Firmë vendore / 
pjesë e rrjeteve 

Viti 2015 Viti 2016  Viti 2017  Viti 2018  Viti 2019 

Vendore 2.1 2.2 2.3 2.2 0.7 
Pjesë e rrjeteve 0.1 0.5 0.5 0.4 0.3 
Mesatarja e 
anomalive 1.1 1.6 1.8 1.7 0.6 

 

Në tabelën 6a janë krahasuar natyra e anomalive në raport të auditorit ndër vite, tek të cilat 
ka pasur përmirësime, ndërsa në tabelën 6b është krahasuar natyral e anomalive në raport të 
auditorit ndër vite, tek të cilat nuk janë vërejtur përmirësime të dukshme. Derisa në 
periudhën 2016-2018 numri i anomalive në raport të auditorit ka qenë mjaftë i lartë, në vitin 
2019 është vërejtur që është zvogëluar konsiderueshëm numri i anomalive në raport të 
auditorit.  
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Tabela 6a: Anomalitë në raportet e auditimit tek të cilat janë vërejtur përmirësime të 

dukshëm në aplikim 
 
 Numri i anomalive 
 
Natyra e anomalive 

Viti 
2015 

Viti 
2016 

Viti 
2017 

Viti 
2018 

Viti 
2019 

Mungesa apo gabim në emërtimin e paragrafëve 7 4 21 8 - 
Mungesa e specifikimit të pasqyrave financiare, 
politikave të kontabilitetit dhe shënimeve 
shpjeguese në paragrafin e parë të opinionit 

10 5 2 1 1 

Mungesa e deklarimit që menaxhmenti i  
ndërmarrjes ka përgatitur pasqyrat financiare në 
përputhje me SNRF-të 

9 3 - 3 - 

Mungesa e deklarimit që auditori i ka audituar 
pasqyrat financiare në përputhje me SNA-të 4 2 - - - 

Mungesa e cekjes së përgjegjësive të 
menaxhmentit 2 3 4 3 - 

Mosparaqitja e shumës së zërit për të cilin 
auditori jep opinionin e kualifikuar, në 
paragrafin; bazat për kualifikimin e opinionit' 

- 6 2 1 - 

 

Tabela 6b: Anomalitë në raportet e auditimit tek të cilat nuk janë vërejtur përmirësime të 
dukshëm në aplikim 

 Numri i anomalive 
 
Natyra e anomalive 

Viti 
2015 

Viti 
2016 

Viti 
2017 

Viti 
2018 

Viti 
2019 

Mungesa e cekjes së përgjegjësive të auditorit 1 35 42 23 22 
Mos vendosja e fjalive të caktuara në paragrafët 
adekuat 9 2 9 4 10 

Të tjera 12 29 102 125 39 
 
 

Në raportet e auditimit për vitin fiskal të përfunduar më 31 dhjetor 2017 vërehet një rritje 
shumë e madhe e anomalive në raporte në krahasim me vitin 2016. Në vitin fiskal të 
përfunduar më 31 dhjetor 2018 ky numër i anomalive vazhdon të rritet edhe pse është viti i 
tretë i aplikimit të SNA-ve të rishikuara. Rreth 90% e anomalive të natyrës tjetër gjenden ne 
raporte të auditimit të firmave vendore dhe kanë të bëjnë me shkrimin e paragrafëve të cilët ose 
nuk kërkohen të shkruhen sipas kërkesave të standardeve të auditimit ose paraqesin vetëm 
përshkrim të asaj se çfarë do të duhej të shkruhej në këto paragrafë nëse auditori gjatë 
auditimit ka identifikuar anomali, psh: paragrafët informata tjera, çështjet kyçe të auditimit, 
çështje tjera, pavarësia etj. Në vitin 2019 vërehet një rënie e përgjithshme e anomalive të 
identifikuara në raportet e auditor. Ky përmirësim i dukshëm mund të themi se është rezultat i 
menaxhimit të cilësisë i cili ka identifikuar nevojat kyçe për përmirësim të shërbimeve të 
auditimit dhe organizimit të EVP me temat të cilat ishin të nevojshëm për ngritjen e cilësisë së 
raportimit. 

 
Në tabelat 7a dhe 7b janë krahasuar rezultatet e edicionit të tretë të hulumtimit dhe rezultatet 
nga viti fiskal i përfunduar më 31 dhjetor 2015 dhe 2016 lidhur me aplikimin e drejtë të 
kërkesave të SNRF-ve dhe SNK-ve specifike, dhe janë paraqitur në formë tabelore rastet kur 
janë vërejtur përmirësime të dukshme në aplikim, si dhe rastet kur nuk janë vërejtur 
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përmirësime të kënaqshme. Derisa në periudhën 2016-2017 numri i anomalive në pasqyrat 
financiare vjetore ka qenë mjaftë i lartë, për periudhën 2017-2018 është vërejtur që është 
zvogëluar numri i anomalive në pasqyrat financiare vjetore, megjithatë ky përmirësim nuk 
është i kënaqshëm. Një përqindje e lartë e pasqyrave financiare vjetore vërehet se vazhdojnë të 
mos shpalosin informata për menaxhim të rreziqeve. 

 
Tabela 7a: SNRF/SNK-ve tek të cilat janë vërejtur përmirësime të dukshëm në aplikim 
 
 Numri i anomalive (%) 
 
Elementet e verifikuara 

Viti 
2015 

Viti 
2016 

Viti 
2017 

Viti 
2018 

Viti 
2019 

Ndarja e zërave të klasifikuara si PIP, siç kërkohet 
me SNK 16? 8% 7% 0% 0% 0% 

A është bërë rekonsilimi për secilën klasë të 
ekuititetit ndërmjet vlerës në fillim të periudhës dhe 
fund të periudhës? 

43% 32% 26% 24% 8% 

A është shpalosur lista e SNRF-ve të reja të cilat janë 
publikuar por nuk janë ende efektive? 33% 20% 15% 18% 0% 

A janë renditur shënimet shpjeguese në këtë mënyrë: 
i) deklerata e pajtueshmërisë me SNRF, ii) 
përmbledhje e politikave kryesore të kontabilitetit, 
iii) informatat mbështetëse për zërat material të PF-
ve, iv) shpalosjet tjera përfshirë detyrimet 
kontigjente dhe zotimet kontraktuale të 
paregjisturara, shpalsojet jo-financiare (SNRF 7)? 

25% 28% 15% 10% 0% 

A janë shpalosur informata në lidhje me rrezikun e 
tregut, likuiditetit dhe kreditor? 48% 50% 23% 19% 1% 

A është shpalosur vlera e stoqeve e njohur si 
shpenzim gjatë vitit? 3% 22% 25% 17% 3% 

A janë shpalosur të hyrat nga secila kategori e të 
hyrave? 8% 18% 13% 15% 10% 

 

Tabela 7b: SNRF/SNK-ve tek të cilat janë nuk vërejtur përmirësime në aplikim 
 
 Numri i anomalive (%) 
 
Elementet e verifikuara 

Viti 
2015 

Viti 
2016  

Viti 
2017  

Viti 
2018   

Viti 
2019 

Niveli i rrumbullakimit të vlerave në PF 5% 22% 9% 25% 2% 
A janë bërë shpalosjet dhe informatave krahasuese 
për dy vite? 12% 12% 8% 13% 0% 

Për secilën klasë të kapitalit aksionar: numrin e 
aksioneve të autorizuara, numrin e aksioneve të 
emetuara dhe paguara, vlerën nominale, shpjegimin 
dhe natyrën e secilës rezervë. 

40% 30% 73% 59% 73% 

A janë shpalosur për secilin rrezik që rrjedhin nga 
instrumentet financiare, politikat dhe procedurat për 
menaxhimin e tyre, dhe metodat e aplikuara për 
matjen e rrezikut dhe ndryshimit nga viti paraprak? 

47% 18% 26% 36% 0% 

A është prezantuar rekonsilimi i vlerave bartëse në 
fillim dhe në fund të periudhës për: (i) shtesat, 
rritjet/rëniet si rezultat i rivlerësimit, zhvlerësimin, 
ndryshimet tjera? 

25% 18% 37% 44% 19% 
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Në bazë të rezultateve të fituara nga krahasimet e periudhës kontabël të përfunduar më 31 
dhjetor 2015, 31 dhjetor 2016, 2017 dhe 31 dhjetor 2018 nuk mund të vërejmë përmirësime 
të dukshme në aplikimin e kërkesave të standardeve specifike, të raportimit financiar. 
Përkundër përmirësimeve të hasura, niveli i përgjithshëm i aplikimit të kërkesave të 
SNRF/SNK-ve vazhdon të jetë jo i kënaqshëm. Një përmirësim të dukshëm ne nivel të 
aplikimit të SNRF/SNK-ve ka bërë të mundu ndryshimi i vlerave të klasifikimit të 
ndërmarrjeve, ku një numër i madhe i tyre kanë kaluar nga ndërmarrje të mëdha në 
ndërmarrje të mesme apo të vogla dhe kanë zgjedhur të aplikojnë standardin SNRF për NVM 
i cili shquhet për thjeshtësinë e tij në aplikim në krahasim me SNRF/SNK e plota. 

Njëherësh, rezultat i këtij përmirësimi mund të konsiderohet publikimi i edicionit të dytë të 
hulumtimit i cili është rishikuar nga auditorët dhe kontabilistët dhe gjetjet janë diskutuar në 
trajnim, gjithashtu takimet individuale të realizuara me auditor dhe diskutimi i gjetjeve me 
ta. ShKÇAK ka organizuar EVP të vazhdueshme për anëtarët e saj me qëllim të ngritjes së 
cilësisë së auditimit dhe raportimit financiar. Megjithatë ende mbetet vend për përmirësime 
në cilësinë e auditimit dhe raportimit financiarë. 
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7. Diskutime dhe rekomandime 
 

Standardet ndërkombëtare të raportimit financiar dhe kontabilitetit ofrojnë një set 
standardesh me cilësi të lartë, të njohur ndërkombëtarisht që sjellin transparencë, duke 
rritur krahasueshmërinë dhe cilësinë e informacionit financiar dhe duke ju mundësuar 
investitorëve të marrin vendime ekonomike të informuara, përgjegjshmëri duke zvogëluar 
boshllëkun e informacionit në mes siguruesve të kapitalit dhe ndërmarrjeve të cilëve u kanë 
besuar paratë e tyre, si dhe efikasitet ekonomik duke ndihmuar investitorët të identifikojnë 
mundësitë dhe rreziqet për investime duke përmirësuar kështu shpërndarjen e kapitalit.  

Ndërsa pajtueshmëria me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) promovon 
qëndrueshmëri në raportin e auditorit. Kur auditimi është kryer në përputhje me SNA, 
promovohet besueshmëri në tregun global duke i bërë më të identifikueshme ato auditime që 
janë kryer në përputhje me standardet e njohura globalisht.  

Këto standarde ofrojnë informacione që janë të nevojshme për të mbajtur përgjegjës 
menaxhmentin dhe auditorët për vendimet e tyre dhe njëherësh janë të rëndësisë jetike për 
rregullatorët në të gjithë botën. 

Rezultatet e analizës së këtij hulumtimi për (i) pajtueshmërinë e raportit të auditorit me 
SNA-të përkatëse, dhe (ii) pajtueshmërinë e pasqyrave financiare me SNRF/SNK-të 
përkatëse tregojnë që niveli i cilësisë së raportit të auditorit dhe pasqyrave financiare të 
audituara të ndërmarrjeve në Kosovë edhe më tutje është jo i kënaqshëm, përkundër 
përmirësimeve të identifikuara gjatë viteve të fundit. 

Në bazë të kërkesave ligjore, Auditorët e licencuar janë të obliguar të respektojnë të gjitha 
kërkesat e SNA-ve gjatë auditimit të pasqyrave financiare ndërsa kontabilistët duhet të 
zbatojnë kërkesat e SNRF/SNK apo SNRF për NVM gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare 
për ndërmarrjet. Rezultatet tregojnë një situatë ku as auditorët e licencuar e as kontabilistët 
e ndërmarrjeve nuk janë të përgatitur aq sa duhet për të përmbushur në nivel të kënaqshëm 
obligimin ligjor të tyre.  

Në këtë drejtim, duhet të ndërmerren hapa konkrete me qëllim të ngritjes së cilësisë së 
pasqyrave financiare të audituara. Edhe pse disa nga rekomandimet e dhëna nga ShKÇAK 
bazuar në të gjeturat nga hulumtimet e  viteve të kaluara janë realizuar si psh. përcaktimi me 
ligj i obligimit që pasqyrat financiare të ndërmarrjeve të përgatiten nga kontabilistët e 
çertifikuar të cilët janë anëtarë të ndonjë nga shoqatat profesionale të kontabilitetit dhe 
auditimit të licencuara nga KKRF. Ky rekomandim është realizuar në Ligjin e ri Nr. 06/L-
032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Gjithashtu është mundësuar që 
dorëzimi në KKRF i pasqyrave financiare të auditurar të realizohet përmes platformës EDI të 
ATK-së. Niveli i cilësisë së raportimit financiar dhe auditimit ka ende hapësirë për 
përmirësim. 

Disa nga rekomandimet për të arritur një rezultat më të mirë të cilësisë janë: 

 Implementimi i një sistemi efikas të kontrollit të cilësisë nga Këshilli Kosovar për 
Raportim Financiar (KKRF) për auditorët ligjor dhe firmat ligjore të auditimit. 

 Implementimi i një sistemi efikas të menaxhimit të cilësisë nga ShKÇAK për 
auditorët dhe kontabilistët e çertifikuar të cilët ofrojnë shërbime ndaj publikut të 
gjerë. 
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 Implementimi i një sistemi të EVP-ve sipas qasjes së bazuar në output e cila është e 
preferueshme sipas Standardit Ndërkombëtarë të Edukimit 7 (SNE 7) dhe e cila 
bazohet në verifikimin/testimin e njohurive të fituara nga kandidatët ndjekës të EVP-
ve. 

 Bashkëpunim më të mirë ndërmjet ShKÇAK-së (shoqatave) dhe KKRF-së në fushën e 
sigurimit të cilësisë së punës së auditorëve. 

 Zgjedhja e temave të EVP-ve të bazohet në gjetjet nga rishikimet e rregullta të cilësisë 
së pasqyrave financiare të audituara. 
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Shtojca 1: Lista e ndërmarrjeve të përzgjedhura për hulumtim 
 

Viti raportues 2017 
Nr. Emri i ndërmarrjes Nr. Emri i ndërmarrjes 

1 N.P.T A&M Shop-Prishtine 51 Haxhijaha sh.p.k. 
2 ABI sh.p.k. Prizren 52 HIL Group sh.p.k. 
3 ADA Consulting Group LLC 53 IMN Bau Block sh.p.k. 
4 Adriatiku sh.p.k. 54 Inter Line sh.p.k. 
5 Agmia sh.p.k. 55 Intercoop Group sh.p.k. 
6 Agro Trade sh.p.k. 56 InterSteel sh.p.k. 
7 AL Trade Center sh.p.k. 57 K.R.M. Pastertia sh.a. 
8 Albapetrol sh.p.k. 58 KEDS sh.a. 
9 Alfa.i sh.p.k. 59 Kosova Thengjilli sh.a. 

10 AL-Petrol sh.p.k. 60 Mab Project sh.p.k. 
11 American Hospital Kosova sh.p.k. 61 Mani N.T.P. 
12 American School of Kosova sh.p.k. 62 Mediteran Group sh.p.k. 
13 Apfelbaum sh.p.k. 63 Mega Outlet sh.p.k. 
14 Arjeta Group sh.p.k. 64 Melodia sh.p.k. 
15 Aurora sh.p.k. Prishtine 65 Mineral L.L.C. 
16 Auto Salloni Alberti sh.p.k. 66 Minimax N.T. 
17 Auto Sherreti sh.p.k. 67 MTS d.o.o. 
18 Ballkan Petroll sh.p.k. 68 Nderimi sh.p.k. 
19 Bamex sh.p.k. Mitrovice 69 Nderrmarja e re fabrika e amortizatoreve 

sh.p.k. 
20 Barileva Turist sh.p.k.  70 Nderrmarja publike banesore sh.a. 
21 Beni Dona Plast sh.p.k. 71 Nderrmarja publike ngrohtorja e qytetit sh.a. 

Gjakove 
22 Besimi Commerce sh.p.k. 72 Nderrmarja publike Termokos sh.a. 
23 Bluechip Kosovo L.L.C. 73 Ndertimtari sh.p.k. 
24 BP Home Invest L.L.C. 74 Newko Balkan L.L.C. 
25 Bucaj sh.p.k. 75 N.N. R&Rukolli sh.p.k. 
26 Binni sh.p.k. 76 N.N.P. Standard sh.p.k. 
27 Calabria sh.p.k. 77 NPSh Allmakes Global Service 
28 Cement Plus for building materials 

L.L.C. 
78 N.T. Banana 

29 Cima sh.p.k. 79 NTP M-Technologie sh.p.k. 
30 Dauti Komerc sh.p.k. 80 N.T.Sh Dino sh.p.k. 
31 Devolli Distribution sh.p.k. 81 N.T.Sh Edoni Com 
32 DM sh.p.k. 82 N.T.Sh Italmed Prishtine 
33 Dukagjini sh.p.k. 83 N.T.Sh. Patroni 
34 Dukagjini Invest sh.p.k. 84 ODS-Metal sh.p.k. 
35 Ecolog International sh.p.k. 85 Palma sh.p.k. 
36 Edona N.P.T. 86 Play 4 Win sh.p.k. 
37 Elita N.T.P. 87 Kolegji I shkencave mjeksore dhe Q.D.T. 

Rezonanca sh.p.k. 
38 Elkos sh.p.k. 88 QTA sh.p.k. 
39 ET-Com N.T.P. 89 RAF II sh.p.k. Rahovec 
40 Euro Star Sh.p.k. 90 N.T. Rinas Trade 
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41 Eurolab sh.p.k. 91 Rizam Holding sh.p.k. Prizren 
42 Euro Metal sh.p.k. 92 Royal sh.p.k. 
43 Europrinty sh.p.k. 93 Security Code sh.p.k. 
44 Ex-Fis sh.p.k. 94 Shari N.T.P. 
45 Fadi Com sh.p.k. 95 Silkline Group sh.p.k. 
46 Famis Co HC Suhareke 96 Super Viva sh.p.k. 
47 Fluidi sh.p.k. 97 Telekomi I Kosoves sh.a. 
48 N.P.T. Frutti 98 Trema Engineering 2 sh.p.k. 
49 Granit sh.p.k. 99 Ventius Kosovo L.L.C. 
50 Graniti & co sh.p.k. 100 N.T. Xeni Commerce 

 

 

Viti raportues 2018 
Nr. Emri i ndërmarrjes Nr. Emri i ndërmarrjes 

1 3 Cis JSC 51 Joose & Krasniqi Baze sh.p.k. 
2 3 P shpk 52 Jora Center sh.p.k. 
3 A&M Shop 53 K.R.M. Pastertia sh.a. 
4 A&N NT 54 KAG Asphalt sh.p.k. 
5 Abi & Elif 19 55 NPT Kamila sh.p.k. 
6 Agna Kosova LLC 56 Kosova Thëngjilli sh.a. 
7 Alba Group SHK 57 Kostt sh.a. 
8 Alba sh.p.k. 58 Bifurkacioni sh.a. 
9 Alma sh.p.k. 59 KRU Gjakova sh.a. 

10 Al petrol sh.p.k. 60 KRU Mitrovica sh.a. 
11 Arjeta Group sh.p.k. 61 KRU Radiniqi & Dukagjini sh.a. 
12 Aroma sh.p.k. 62 Lab Oil sh.p.k. 
13 AS Sport sh.p.k. 63 Laberion sh.p.k. 
14 Atlantik Group sh.p.k. 64 Limak Kosovo International Airport JSC 
15 Autopasion sh.p.k. 65 MAB sh.p.k. 
16 N.T.P. Babija Commerc 66 Marigona Residence sh.p.k. 
17 Ballkan Foods sh.p.k. 67 Marketing & Distribution sh.p.k. 
18 Bast Trade N.T.Sh. 68 Mega Outlet sh.p.k. 
19 Bau Market sh.p.k. 69 N.P.Sh.T.P. Metaltehnika Asllani 
20 Beni Dona Plast sh.p.k. 70 Monego sh.p.k. 
21 Benita Company sh.p.k. 71 NTP M-Technologie sh.p.k. 
22 Besa Security sh.p.k. 72 MTS d.o.o. 
23 BM Group sh.p.k. 73 N.T.P. Nora Market 
24 BP Home Invest sh.p.k. 74 ODS-METAL sh.p.k. 
25 Bylmeti-Ks sh.p.k. 75 Onix Spa sh.p.k. 
26 Cacctus sh.a. 76 Palma sh.p.k. 
27 Calabria sh.p.k. 77 K.P.N.Sh. Papnburg & Adriani Company sh.p.k. 
28 Capital sh.p.k. 78 Perfect Blue sh.p.k. 
29 Cima sh.p.k. 79 Pofix sh.p.k. 
30 Condor sh.p.k, 80 Prime Group sh.p.k. 
31 Delfin sh.p.k. 81 Prince Coffee House sh.p.k. 
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32 Devolli Logistic System sh.p.k. 82 Ramiz Sadiku sh.p.k. 
33 Dukagjini sh.p.k. 83 Rimida N.T.  
34 Dukagjini-Invest sh.p.k. 84 Rizam Holding sh.p.k. 
35 Edona N.P.T. 85 RSM Company sh.p.k. 
36 N.T.Sh. Edoni Com 86 Sastyro sh.p.k. 
37 Elita O.P. 87 Sport-In sh.p.k. 
38 Famis-Co HC sh.a. 88 Stone Castel Vineyeards & Winery sh.p.k. 
39 NTP Frutti 89 Suma Engineering Plaform d.o.o. Za Usluge - 

Branch in Kosovo 
40 FSF sh.p.k. 90 Swiss Diamond Hotel sh.p.k. 
41 GAP sh.p.k. 91 Thermo sh.p.k. 
42 Gëzimi sh.p.k. 92 Tobacco Holding Group 
43 NPT Gllareva 93 Tregu Group sh.p.k. 
44 Graniti & Co sh.p.k. 94 Trema Engineering 2 sh.p.k. 
45 Hil Group sh.p.k. 95 Trepça Veri 
46 Intercoop Group sh.p.k. 96 Valoni Petrol sh.p.k. 
47 Intering sh.p.k. 97 Vam-Trade sh.p.k, 
48 Italmed N.T.Sh. 98 Ventlus Kosovo sh.p.k. 
49 Jehona Com N.T.Sh. 99 Victoria Invest International sh.p.k. 
50 Jeta sh.p.k. 100 NTP Winaks 

 

 

Viti raportues 2019 
Nr. Emri i ndërmarrjes Nr. Emri i ndërmarrjes 

1 FSF sh.p.k. 61 VIVA Fly sh.p.k. 
2 FRUTTI NTP 62 UNION sh.p.k. 
3 FRUTEX sh.p.k. 63 UBT 
4 FM Holding Group sh.p.k 64 Trokadero sh.p.k. 
5 Flexograph sh.p.k. 65 Trepça sh.a. 

6 NewCo Ferronikeli Complex sh.p.k. 66 Tregu Group sh.p.k. 
7 FER Petrol NTP 67 SUMA Engineering Platform doo 
8 EUROKOHA REISEN NTSH 68 Studio Moderna sh.p.k. 
9 EUROFOOD sh.p.k. 69 StoneCastle sh.p.k. 

10 Euro ABI sh.p.k. 70 Standard sh.p.k. 
11 ENTERNET NTSH 71 SHARR Travel sh.p.k. 
12 EMONA sh.p.k. 72 Sastyro sh.p.k. 
13 ELCOM" D.O.O, Tuzla - Ogranak 

Kosovo 
73 Reforma sh.p.k. 

14 EDONA BI 74 REC KOS sh.p.k. 
15 DM sh.p.k. 75 Rahovica Comerce sh.p.k. 
16 DIJARI sh.p.k. 76 Prima Tobacco sh.p.k. 
17 DELFINI sh.p.k. 77 Plastika sh.p.k. 
18 CONAD sh.p.k. 78 Palma sh.p.k. 
19 Cement Plus sh.p.k. 79 Olti Trasing 
20 COMPANY 21 sh.p.k. 80 Jehona Commerce ntp  
21 BYLMETI-KS sh.p.k. 81 Dukagjini sh.p.k. 
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22 BM Group sh.p.k. 82 Drini Company sh.p.k. 
23 K.S. BESA Security sh.p.k. 83 Bibaj AE sh.p.k. 
24 BAT KOSOVO sh.p.k. 84 Berto sh.p.k. 
25 CAPITAL sh.p.k. 85 Beni Dona Plast sh.p.k. 

26 CDI KOSOVO 86 Aztech sh.p.k. 
27 BAKI Automobile sh.p.k. 87 Alfa Trade sh.p.k. 
28 AUTOPASION sh.p.k. 88 Alba Petrol Group sh.p.k. 
29 AUTO Kaçandolli sh.p.k. 89 Adriatiku sh.p.k. 
30 Autogeni Ada Gas Company sh.p.k. 90 VEDA Petroll ntp 
31 BAMEX sh.p.k. 91 Uni Trade sh.p.k. 
32 ARTMOTION sh.p.k. 92 Trema Engineering 2 sh.p.k. 
33 ASK 93 Termoteknika sh.p.k. 
34 Allmakes Global Services NPSH 94 Banja e Kllokotit sh.p.k.  
35 AL PETROL 95 Sole Kosova sh.p.k. 
36 AGULLIMI-A sh.p.k. 96 Rimida nt 
37 AGMIA sh.p.k. 97 Pro Transport sh.p.k. 
38 A&N NT 98 Malësia Commerce sh.p.k. 
39 METAL-TRADE ntp 99 Luxury Auto sh.p.k.  
40 Metalteknika Asllani sh.p.k. 100 Jora Center sh.p.k. 
41 Meli Prishtine 101 Jehona ntsh 

42 MEGA Outlet sh.p.k. 102 GSD sh.p.k. 
43 Marketing & Distribution sh.p.k. 103 Gekos sh.p.k. 
44 Mani ntp 104 Agna Kosova 
45 MALESIA Reisen sh.p.k. 105 AAB sh.p.k. 
46 LC WAIKIKI sh.p.k. 106 Migros Group sh.p.k. 
47 KRM AMBIENTI sh.a. 107 Marigona Rezidence sh.p.k. 
48 KOSTT 108 Luri sh.p.k. 
49 KWE 109 Kreativ op 
50 Kosova Motors sh.p.k. 110 KIVO sh.p.k. 
51 EkoInvest N.T.SH. 111 KID Zone sh.p.k. 
52 KABASHI 2 sh.p.k. 112 VAM Trade sh.p.k. 
53 JOOS-Krasniqi Limited Construction 

sh.p.k. 
1113 SOL-K Kosova 

54 JOOS-Krasniqi Baze sh.p.k. 114 Security Code sh.p.k.  
55 Interplast Group sh.p.k. 115 Fluidi sh.p.k. 
56 ICN & BM ntp 116 Euro Coop sh.p.k. 
57 HIT Petrol sh.p.k. 117 ELDAARD ntsh 
58 GLLAREVA sh.p.k. 118 Ballkan Petrol sh.p.k. 
59 GAP sh.p.k. 119 PE-VLA-KU sh.p.k. 
60 XHARRA Plast OP 120 Nora Market sh.p.k. 
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Shtojca 2: Lista e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK), Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), SNRF për NVM dhe Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të marra për bazë në këtë hulumtim 
 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) 
 
- SNK 1 – ‘Prezantimi i Pasqyrave Financiare’ 
- SNK 2 – ‘Stoqet’ 
- SNK 8 – ‘Politikat e Kontabilitetit, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe Anomalit’ 
- SNK 16 – ‘Patundshmëritë, Impiantet dhe Pajisjet’ 
- SNK 18 – ‘Të Hyrat’ 
 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) 
 
- SNRF 7 – ‘Instrumentet Financiare: Shpalosjet’ 
 
Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar për Ndërmarrje të Vogla dhe 
të Mesme (SNRF për NVM) 
 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) 
 
- SNA 700 - ‘Formimi i Opinionit dhe Raportimi për Pasqyrat financiare’ 
- SNA 705 – ‘Modifikimi i Opinionit në Raportin e Auditorit’ 
- SNA 706 - ‘Paragrafi i Theksimit të Çështjes dhe Paragrafët e Çështjeve Tjera në Raportin 

e Auditorit’ 
 
- SNA 700 (i rishikuar) - ‘Formimi i Opinionit dhe Raportimi për Pasqyrat financiare’ 
- SNA 705 (i rishikuar) – ‘Modifikimi i Opinionit në Raportin e Auditorit’ 
- SNA 706 (i rishikuar) - ‘Paragrafi i Theksimit të Çështjes dhe Paragrafët e Çështjeve Tjera 

në Raportin e Auditorit’ 
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