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Detyra 1 
 
(a) Situatat e përshkruara më poshtë janë paraqitur te tre klientë të auditimit të firmës tuaj. Fundi 
i vitit të raportimit financiar në secilin rast është 30 shtator 2019: 
 
Morea Shpk 
Morea Shpk, një furnizues i pajisjeve elektronike me pakicë, ka përfshirë në paqyrën e të 
ardhurave menjëherë nën fitimin pas tatimit, një humbje të jashtëzakonshme prej 3.7 milion € në 
shitjen e një investimi tregtar. Ky trajtim kontabël nuk është në përputhje me standardet e 
raportimit financiar, të cilat kërkojnë që humbja të merret parasysh gjatë arritjes së fitimit ose 
humbjes para tatimit. 
Fitimi para tatimit i Morea Shpk për vitin e mbyllur më 30 shtator 2019 është 694,000 €. (5 pikë) 
 
Arona Shpk 
Arona Shpk prodhon mobilje të lehta. Drejtorët e Arona Shpk janë të mendimit se disa nga linjat 
e produkteve të përfunduara aktualisht janë jashtë mode dhe kanë një vlerë neto të realizueshme 
35,000 € më të ulët se kostoja e tyre origjinale. Sidoqoftë, drejtorët argumentojnë se, në 
përgjithësi, vlerat neto të realizueshme të të gjithë stoqeve tejkalojnë koston origjinale. Ata 
gjithashtu pohojnë se moda mund të ndryshojë gjatë viteve të ardhshme, në mënyrë të tillë që 
kompania në fund të fundit të shesë këto linja mbi vlerën e tyre aktuale neto të realizueshme. 
Fitimet para tatimeve të Arona Shpk për vitin e mbyllur më 30 shtator 2019 janë 900,000 €. 
Pasuritë neto dhe stoqet me 30 shtator 2019 arritën vlerat përkatësisht 10 milion dhe 4 milion €. 
(5 pikë) 
 
Medikana Shpk 
Medikana Shpk, një kompani që merret me prodhimin e produkteve farmaceutike, ka interes të 
gjerë në një vend jashtë shtetit i cili kërkon që produktet farmaceutike të regjistrohen. Situata 
rregullatore në atë vend po pëson një ndryshim të konsiderueshëm dhe kompania nuk pret që të 
marrë regjistrimin e barnave aq shpejt sa parashikohej fillimisht. Sidoqoftë, pasi kanë kryer 
rishikimin e duhur, drejtorët kanë vendosur që Medikana Shpk të ketë burime të mjaftueshme 
për të vazhduar për 12 muajt e ardhshëm. Do të nevojiten fonde shtesë nga ai moment, dhe 
drejtorët besojnë se kjo mund të arrihet me një emetim tjetër të aksioneve brenda 12 muajve të 
ardhshëm. 
Drejtorët kanë përfshirë një shënim në pasqyrat financiare që shpjegon këtë çështje. (5 pikë) 
 
Kërkohet:  
Në lidhje me angazhimet e auditimit të përshkruara më lart, diskutoni çështjet përkatëse dhe 
shpjegoni një përfundim nëse secili raport i auditimit duhet të modifikohet apo jo (përfshirë 
llojin e raportit/opinionit)? Jepni arsye për përfundimet tuaja dhe përshkruani efektet e 
mundshme në secilin raport të auditimit. (Pikët shpërndahen sikur më lart) 
 
(b) SNA 701 Komunikimi i Çështjeve Kyçe të Auditimit në Raportin e Auditorit të Pavarur thotë: 
Qëllimi i komunikimit të çështjeve kyçe të auditimit është të rrisë vlerën komunikuese të raportit 
të auditorit duke siguruar transparencë më të madhe në lidhje me auditimin që është kryer. ' 
 
Kërkohet:   
Diskutoni në mënyrë kritike deklaratën e mësipërme në lidhje me përfitimet dhe vështirësitë e 
komunikimit të çështjeve kryesore të auditimit tek përdoruesit e raportit të auditorit dhe 
vlerësoni kontributin e SNA 701 në adresimin e hendekut të pritjeve të auditimit. (10 pikë) 
 
[Total: 25 pikë] 
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Zgjidhja 
 
(a) Morea Shpk 

- Modifikoni opinionin mbi bazën e një mosmarrëveshjeje materiale. 
- Çështja është materiale pasi shuma e humbjes tejkalon fitimin para tatimit. 
- Jepni një kualifikim ‘përveç për’ nëse çështja nuk konsiderohet e përhapur / çorientuese. 

Jepni një opinon të kundërt nëse konsiderohet materiale dhe e përhapur, nëse pasqyrat 
financiare nuk paraqesin një pamje të vërtetë dhe të drejtë. 

- Një paragraf menjëherë para paragrafit të opinionit, duhet të përmbajë detaje të arsyes së 
modifikimit dhe ndikimit në pasqyrat financiare. 

- Në këtë rast, çështja do të konsiderohej si materiale dhe e përhapur, pasi kjo do të 
rezultonte në fitimin para tatimit që të ulej ndjeshëm nga 694,000 € në një humbje prej 
3,006,000 € prandaj një opinion i kundërt do të ishte më i përshtatshmi. 

 
Arona Shpk 

- Jepni një opinion të pamodifikuar. Sjellja e stoqeve në VNR të tyre do të ulte fitimin me 
4% dhe do të zvogëlonte pasuritë neto dhe stoqet me më pak se 1% secili. 

- Prandaj nuk ka gjasa që anomalia të konsiderohet materiale. 
- Auditori, sidoqoftë, mund të tregohet i kujdesshëm për të siguruar që 35,000 € është 

anomalia maksimale dhe se të gjitha kategoritë e tjera të stoqeve vlerësohen saktë. 
- Shmangiet domethënëse nga standardet e kontabilitetit kërkohet të shpalosen në 

pasqyrat financiare. 
- Për shkak se ndikimi në pasqyrat financiare të kësaj shmangie kontabël është i kufizuar, 

auditori nuk ka gjasa ta konsiderojë atë si domethënës. 
Medikana Shpk 

- Jepni një opinion të pamodifikuar nëse shpalosja është e përshtatshme. 
- Përbën një çështje materiale në lidhje me hipotezën e vijimësisë, e cila duhet të theksohet 

pasi çështja ka të ngjarë të ketë një ndikim të rëndësishëm në biznes. 
- Kërkohet një paragraf i theksimit të çështjes për të shpjeguar çështjen dhe për të thënë që 

opinioni nuk është i kualifikuar në këtë drejtim. 
- Nëse shënimi në pasqyrat financiare është i papërshtatshëm, modifikoni opinionin mbi 

bazën e mosmarrëveshjes. 
- Nëse pasiguria është materiale por jo e përhapur, do të rekomandohej një opinion i 

kualifikuar.  
 
(b) Çështjet kyçe të auditimit janë çështjet të cilat, sipas gjykimit të auditorit, ishin më të 
rëndësishmet në auditimin e pasqyrave financiare. Ato u prezantuan nga SNA 701 Komunikimi i 
Çështjeve Kyçe të Auditimit në Raportin e Auditorit të Pavarur, për të përmirësuar raportin e 
auditorit të lëshuar në lidhje me entitetet e listuara duke siguruar informacion më relevant për 
përdoruesit e atyre raporteve. 
 
Përfitimet 
Arsyeja kryesore për shpalosjen e çështjeve kyçe të auditimit në raportin e auditorit ishte që të 
sigurojë rritjen e transparencës si përgjigje ndaj kërkesave nga përdoruesit e pasqyrave 
financiare për më shumë informacion në lidhje me gjykimet e rëndësishme të bëra nga 
menaxhmenti dhe auditori. Kjo duhet të çojë në rritjen e përqendrimit në pasiguritë e krijuara 
nga gjykimi në procesin e raportimit dhe të ndihmojë në përmirësimin e kuptimit të përdoruesve 
të pasqyrave financiare. Kjo nga ana tjetër do të shërbejë për të rritur besimin në procesin e 
auditimit dhe perceptimin e cilësisë së auditimit. 
Hendeku i pritjeve të auditimit është ndryshimi midis rolit aktual të auditorit të jashtëm dhe rolit 
që publiku beson se auditori kryen. Në këtë kontekst, përfshirja e çështjeve kyçe të auditimit 
brenda raportit të auditorit përfaqëson një hap të rëndësishëm në procesin e informimit dhe 
edukimit të publikut për rolin e auditorit në vlerësimin e fushave me rrezik të lartë, gjykimet dhe 
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ngjarje të rëndësishme ose transaksione të ndodhura gjatë periudhës. Për më tepër, auditorët 
pritet të diskutojnë se si ata adresuan çështjet kyçe të auditimit gjatë rrjedhës së auditimit dhe 
sigurimi i detajeve në lidhje me procedurat e kryera gjithashtu do të bëjë një farë mënyre për të 
siguruar transparencë më të madhe se si kryhet auditimi. 
 
Vështirësitë 
Përcaktimi se cilat çështje të auditime të raportohen si ‘kyçe’ është subjektive dhe kërkon 
gjykimin e auditorit. Si rezultat, kjo mund të zvogëlojë konsistencën dhe krahasueshmërinë e 
raportimit të auditorit. Në mënyrë që të ndihmojë me këtë, SNA 701 siguron një kornizë 
vendimmarrëse për të ndihmuar auditorët të përcaktojnë se cilat çështje janë çështjet kyçe të 
auditimit. Kjo duhet të ndihmojë në uljen e paqartësisë dhe të promovojë konsistencën në të 
gjithë auditimet. 
Përfshirja e çështjeve kyçe të auditimit në raportin e auditorit mund të çojë në një rritje të 
konsiderueshme të vëllimit të detajeve të përfshira në raport, duke fshehur kështu se cilat prej 
çështjeve kanë rëndësinë më të madhe. Kjo rritje e vëllimit mund të pengojë përdoruesit të 
lexojnë të plotë raportin e auditorit dhe për këtë arsye minon rolin e tij në mbylljen e hendekut të 
pritjeve të auditimit. Ekzistojnë gjithashtu shqetësime se mungesa e udhëzimeve specifike mund 
të çojë në shpalosje të standardizuara që shtojnë pak vlerë në raportin e auditorit.  
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Detyra 2 
 
(a) Ju jeni menaxherё i auditimit pёrgjegjёs pёr ‘rishikime tё nxehta’ pёr klientё tё pёrzgjedhur tё 
auditimit brenda firmёs tuaj tё auditimit. Tani jeni duke rishikuar letrat e punёs sё auditimit pёr 
Dafi Shpk, njё klient afat-gjatё, pёr vitin qё pёrfundoj me 31 dhjetor 2020. Draft pasqyra e 
pozicionit financiar i Dafi Shpk paraqet pasuri gjithsej prej €12 milion (2015 - €11.5 milion). 
Seniori i auditimit ka bёrё komentet nё vijim pёr çёshtjet qё duhet tё rishikohen nga ju:  
 
‘Pasqyra e pozicionit financiar i Dafi Shpk paraqet tё arkёtueshme qё janё klasifikuar si pasuri 
qarkulluese nё vlerё prej €25,000. E vetmja evidencё e auditimit qё kemi kёrkuar dhe marrё ёshtё 
pёrfaqёsimi i menaxhmentit (letra e pёrfaqёsimit) nё tё cilёn thuhet:  
(1) shuma ёshtё borxh nga Jani shpk,  
(2) se Jani Shpk kontrollohet nga kryetari i bordit tё Dafi Shpk, Arlind Bakia, dhe  
(3) saldoja ka mundёsi tё inkasohet gjashtё muaj pas pёrfundimit tё vitit tё Dafi Shpk.  
Llogaria e arkёtueshme e njёjtё ishte poashtu e pa inkasuar nё fund tё vitit tё kaluar dhe 
shpjegimi identik nga menaxhmenti ishte bёrё edhe atёherё, dhe nё letrat tona tё punёs ishte 
shёnuar se pasi qё saldoja nuk ishte materiale nuk ёshtё konsideruar e nevojshme tё bёhet punё 
shtesё.  
Nuk ёshtё bёrё ndonjё shpalosje nё pasqyrat financiare sa i pёrket kёsaj saldoje. Jani Shpk nuk 
ёshtё audituar nga firma jonё dhe ne kemi verifikuar se Dafi Shpk nuk posedon ndonjё aksion nё 
Jani Shpk.’  
 
Kёrkohet:  
Nё lidhje me tё arkёtueshmen e njohur nё pasqyrën e pozicionit financiar tё Dafi Shpk me 31 
dhjetor 2020:  
(i) Komentoni mbi çёshtjet tё cilat duhet tё konsideroni.  (5 pikё)  
(ii) Rekomandoni procedura shtesё tё cilat duhet tё kryhen.  (5 pikё)  
 
(b) Diskutoni çështjet e kontrollit tё cilësisë tё ngritura nga komentet e seniorit tё auditimit.  
(5 pikё) 
 
(c) Pasqyrat financiare të Ueki ShPK për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2020 përfshinin 
gjendjet e llogarive në vijim: 
 

Fitimi para tatimit €50,000 
Stoqet €25,000 
Gjithsej pasuritë €350,000 

 
Stoqet përbëhen nga libra, ditarë, kalendarë dhe kartolina. 
 
Kërkohet: 
Lidhur me gjendjet fillestare kur pasqyrat financiare nuk ishin audituar në periudhën e 
mëhershme:  
Shpjegoni procedurat e auditimit që kërkohen me SNA 510 Angazhimet fillestare – Saldot fillestare, 
dhe rekomandoni procedurat specifike të auditimit që duhet të kryhen gjatë auditimit të stoqeve 
të Ueki Shpk.         (10 pikë) 
 
 
[Total: 25 pikë] 
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Zgjidhja 
(a) (i) Çështjet që duhet konsideruar  
Materialiteti  
Të arkëtueshmet përfaqësojnë vetëm 0.2 % (25,000/12 mion x 100) të pasurive totale kështu që 
është jomateriale në terma monetar.  
Mirëpo, detajet e transaksionit mund ta bëjnë këtë material për nga natyra.  
Kjo shumë është e papaguar nga kompania që është nën kontroll të kryetarit të Dafi Shpk. 
Shfrytëzuesit e pasqyrave financiare do të ishin të interesuar dinë detajet e këtij transaksioni i cili 
momentalisht nuk është shpalosur. Elementet e këtij transaksioni mund të jenë të njëanshme, 
posaçërisht kushtet e pagesës, të cilat duken të jenë përtej kushteve normale të kreditimit 
komercial.  
Arlind Bakia mund të ketë përdorur ndikimin e tij mbi të dy kompanitë për të ‘prodhuar’ këtë 
transaksion. Shpalosja është e domosdoshme për shkak të natyrës së transaksionit, vlera 
monetare nuk është relevante. Një çështje tjetër që duhet marrë parasysh këtu është pyetja nëse 
ky transaksion kishte ndodhur vetëm njëherë ose mund të jetë tregues për transaksione tjera në 
mes këtyre dy kompanive.  
Standardet relevante të kontabilitetit  
Definicionet në SNK 24 duhet të konsiderohen me kujdes për të përcaktuar nëse ky rast është 
transaksion me palë të ndërlidhura. Standardi veçanërisht thekson se dy entitete nuk janë 
domosdoshmërisht të lidhura vetëm nëse e kanë të përbashkët drejtorin ose ndonjë anëtarë tjetër 
të menanxhmentit. Seniori i auditimit thekson se Jani Shpk është i kontrolluar nga Arlind Bakia, i 
cili poashtu është kryetar i Dafi Shpk. Duket se Arlindi është në pozitë të kontollojë ose ka 
influencë domethënëse mbi të dy kompanitë (edhe pse kjo duhej të qartësohej përmes 
procedurave të mëtutjeshme të auditimit) prandaj edhe këto dy kompani edhe perceptohen se 
janë palë të ndërlidhura.  
SNK 24 kërkon shpalosje të plotë të çështjeve në vijim sa i përket transaksioneve me palë të 
ndërlidhura:  

- natyra e marrëdhënies së palëve të ndërlidhura,  
- shuma e transaksionit,  
- shuma e çfardo saldoje të papaguar përfshirë kushtet e marrëveshjes, detajet e sigurimit 

të ofruar dhe natyrën e pagesës për shlyerjen e borxhit,  
- çfardo lejimi për të arkëtueshmet dhe shpenzimet përkatëse.  

Aktualisht ka shkelje të SNK 24 sepse nuk është bërë shpalosje në shënimet e pasqyrave 
financiare. Nëse nuk ndryshohen, opinion mbi pasqyrat financiare duhet të jetë me rezervë me 
një ‘përveç për’ mospajtim. Përveç kësaj, nëse është praktike, raporti i auditorit duhet të 
përmbajë informata të cilat do të duhej përfshirë në pasqyrat financiare nëse ishin respektuar 
kërkesat e SNK 24.  
Vlerësimi dhe klasifikimi i të arkëtueshmeve  
Një e arkëtueshme duhet të njohet vetëm nëse do të çoj në rritjen e përfitimit ekonomik në të 
ardhmen, dmth një rrjedhë të parasë në të ardhmën. Duket se kjo e arkëtueshme është mbetur e 
papaguar shumë gjatë dhe nëse shuma nuk ka mundësi të arkëtohet atëherë duhet të shlyhet si 
borxh i keq dhe të njihet shpenzimi përkatës. Ka mundësi që pasuritë dhe fitimet të jenë 
mbivlerësuara.  
Edhe pse përfaqësimi nga menaxhmenti është pranuar në të cilën tregohet se shuma do t’i 
paguhet Dafi Shpk, auditori duhet të jetë skeptik për të pohim pasi që përfaqësim i njëjtë është 
dhënë edhe vitin e kaluar dhe shuma nuk ishte arkëtuar më vonë. Shuma prej €25,000 mund të 
arkëtohet në një afat më të gjatë, në të cilin rast kjo llogari e arkëtueshme do të mund të 
riklasifikohej si pasuri jo-qarkulluese. Shuma që i është dhënë Jani mund të jetë një investim se sa 
një llogari e arkëtueshme afat-shkurtë. Klasifikimi i saktë në bilancin e gjendjes është shumë i 
rëndësishëm për të paraqitur si duhet pozitën e likuiditetit të kompanisë në fund të vitit.  
 
(ii) Procedurat e mëtutjeshme të auditimit:  
Kërkoni nga Arlind Bakia një përfaqësim të shkruar në të cilin paraqiten detajet e:  
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• natyrës së saktë të kontrollit mbi Jani Shpk, dmth nëse ai është aksionar atëherë të 
tregohet përqindja e aksioneve, nëse është anëtarë i menaxhmentit senior atëherë të 
tregohen pozita e saktë brenda entitetit,  

• një koment nëse sipas pikëpamjes së tij kjo shumë do të arkëtohet,  
• një datë specifike deri në të cilën kjo shumë do të pritet të paguhet dhe  
• një konfirmim se nuk ka saldo tjera të papaguara nga Jani Shpk ose nuk ka transaksione 

tjera në mes të Dafi dhe Jani.  
Rishikoni kushtet e konfirmimeve të shkruara për shumën, siç janë marrëveshja e nënshkruar 
ose fatura, duke kntrolluar nëse ka ndonjë interes të papaguar ndaj Dafi Shpk. Kushtet duhet të 
rishikohen për detajet e ndonjë sigurimi të ofruar dhe natyrën e formës së pagesës.  
Nga diskutimi me Arlindin, krijoni njohuri për çëllimin biznesor të këtij transaksioni, veçanërisht 
të kuptohet nëse saldoja është e arkëtueshme tregtare apo investim.  
Rishikoni procesverbalët e takimeve të bordit për të marrë dëshmi për diskutimet e transaksionit 
dhe mundësinë e arkëtimit të shumës së papaguar. Merrni pasqyrat financiare të fundit të 
audituara të Jani Shpk dhe:  

• verifikoni nëse Arlind Bakia është shpalosur si palë kontrolluese ose është shpalosur si 
njëri nga anëtarët e personelit kyç të menaxhmentit,  

• ekzaminoni shënimet sqaruese për të gjetur çfardo shpalosje të transaksionit ku do të 
duhej të përshkruhej si detyrim nga palët e ndërlidhura, dhe  

• kryeni një analizë të likuidetit për të përcaktuar nëse shuma mund të ripaguhet nga 
pasuritë likuide të kompanisë.  

 
(b) Çështjet e kontrolli të cilësisë të ngritura nga komentet e seniorit të auditimit  
Ka disa çshtje të ngritura, të gjitha nga të cilat tregojnë se procedurat e kontrollit të cilësisë nuk 
kanë funksionuar mjaftueshëm. Procedurat e planifikuara të auditimit duken të jenë të 
pamjaftueshme, do të duhej të kryheshin teste të mëtutjeshme për të konfirmuar plotësinë, 
ekzistencën dhe vlerësimin e saldos.  
Gjatë auditimit të vitit të kaluar, përfaqësimet nga menaxhmenti janë pranuar si dëshmi të 
mjaftueshme në lidhje me atë të arkëtueshme. Ka mundësi se ky zë nuk ishtë identifikuar si 
transaksion në mes të palëve të ndërlidhura ose nuk është konsideruar të jetë material sa duhet 
për të kryer hetime të mëtutjeshme.  
Në fazën e planifikimit, është procedurë standard të identifikohen palët kyçe të ndërlidhura të 
entitetit dhe të planifikohen procedura specifike për ato. Planifikimi i pamjaftueshëm mund të 
çoj në mungesën e vendosjes së prioriteteve në këtë fushë me rrezik relativisht të lartë të 
auditimit.  
Puna në të arkëtueshmet shpesh kryhet nga antëtarë relativisht pa-përvojë të skuadrës së 
auditimit. Juniorët e auditimit mund të mos e shohin shkeljen e mundshmë të SNK 24 ose 
kompleksitetin sa i përket vlerësimit të materialitetit për këtë lloj të transaksionit.  
Rishikim i pamjaftueshëm nga menaxheri i auditimit i letrave të përfunduara të punës dhe si 
rezultat ka dështuar të vërej dobësinë në përfaqësimin e menaxhmentit si burim i dëshmisë. Këtë 
vit seniori i auditimit e ka nënvizuar këtë çështje e cila mund të zgjidhet përmes procedurave 
shtesë të auditimit. 
 
(c) SNA 510 Angazhimet fillestare – Saldot fillestare kërkon të kryhen procedura të caktuara ë 
angazhimet fillestare të auditimit në rastet kur pasqyrat financiare të vitit të mëparshëm   nuk 
janë audituar. 
Së pari, nga auditori kërkohet të lexojë pasqyrat financiare të fundit për informatatqë janë 
relevante për saldot fillestare, përfshirë shpalosjet.   
Pastaj auditori duhet të përftojë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme nëse saldot fillestare 
përmbajnë anomali të cilat mund të ndikojnë materialisht në pasqyrat financiare të vitit aktual. 
Në këtë aspect së pari duhet të përcaktohet nëse saldot përfundimtare të vitit të kaluar janë 
bartur saktë në vitin aktual.  
Auditori po ashtu duhet të përcaktojë nëse saldot fillestare reflektojnë zbatimin e politikave të 
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duhura kontabël.  
Varësisht nga natyra e saldove fillestare, duhet të kryhen procedura specifike të auditimit në ato 
saldo fillestare. Procedura shtesë të auditimit nevojiten për llogaritë të cilat duket se kanë 
anomali materiale.  
Në fund, auditori duhet të përftojë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit nëse 
politikat e kontabilitetit që reflektohen në saldot fillestare janë zbatuar në mënyrë të 
vazhdueshme në pasqyrat financiare të periudhës aktuale dhe çfardo ndryshimi në politikat 
kontabël është trajtuar dhe shpalosur në pajtueshmëri me SNK 8 Politikat kontabël, ndryshimet 
në vlerësimet kontabël dhe gabimet.   
 
Lidhur me saldon fillestare të stoqeve, procedurat e rekomanduara janë siç vijon:  

• Inspektimi i të dhënave për numërimet e stoqeve para fundit të periudhës 31 dhjetor 
2019, për të konfirmuar se sasia e artikujve përputhet me të dhënat kontabël.  

• Vëzhgimi i numërimit të stoqeve për vitin aktual me 31 dhjetor 2020 dhe harmonizimi i 
sasive në saldon pëfundimtare me saldon fillestare.  

• Procedurat analitike për marzhën e fitimit brutor, duke krahasuar saldot fillestare dhe 
përfundimtare të marzhës së fitimit bruto për lloje të ndryshme të stoqeve. 

• Verifikimi i vlerës së shitjeve në vitin aktual financiar të artikujve që kanë qenë në stok 
me 31 dhjetor dhe krahasimi i vlerës së shitjeve me koston. Duhet të përtohen dëshmi se 
stoqet janë vlerësuar me kosto ose VNRV cilado që është më e ulët.  

• Inspektimi i pasqyrave menaxheriale për dëshmi të artikujve të stoqeve të cilat janë 
shlyer në periudhën aktuale – kjo është shumë e rëndësishme për stoqet e kalendarëve 
dhe ditarëve me data të cilat nuk mund të përdoren në vitet tjera.  

• Diskutimi me menaxhmentin lidhur me lëvizjet e ngadalta të stoqeve të cilat janë 
përfshrië në saldon fillestare të stoqeve.  

• Procedurat analitike siç është llgoaritja e qarkullimit të stoqeve duke nënvizuar stoqet që 
lëvizin ngadal nga saldoja fillestare.  
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Detyra 3 
Joni & Co operon një zinxhir të pikave të shitjes me pakicë në të gjithë vendin. Kompania 
punëson 260 punonjës të përhershëm dhe fundi i vitit të raportimit të saj financiar është 30 
nëntor 2019. Ju jeni senior i auditimit në firmën RMK, e cila ka audituar Jonin për disa vite. Tani 
jeni duke audituar fushat e pagave dhe të pagueshme tregtare. 
 
Pagat  
Në kompaninë Joni, personeli i përhershëm punon një numër standard të orëve në javë, siç 
përcaktohet në kontratën e tyre të punës. Sidoqoftë, kur pikat e shitjes me pakicë kanë shumë 
punë, mund të kërkohet nga menaxhmenti që personeli të punojë ndërrime shtesë si punë jashtë 
orarit. Kjo ose mund të paguhet në baza mujore ose të merret si pushim. 
Koha shtesë regjistrohet manualisht, dhe paga bruto dhe neto që rezulton për secilin punonjës 
llogaritet automatikisht nga sistemi i pagave. Pagat rriten nga shkalla e inflacionit çdo vit dhe 
nëpunësit e pagave janë përgjegjës për azhurnimin e të dhënave të përhershme në sistemin e 
pagave. 
Punonjësit paguhen në baza mujore me transfer bankar për orët e tyre të kontraktuara javore dhe 
për çdo punë jashtë orarit të punuar në muajin e mëparshëm, kur është e zbatueshme. Softueri i 
pagave prodhon një listë të pagesave për punonjës; kjo ndërvepron me sistemin bankar për të 
prodhuar një listë të pagesave automatike. 
Joni zbret tatimet nga pagat në baza mujore dhe i paguan këto tek autoritetet tatimore në muajin 
vijues. Në fund të vitit, pasqyrat financiare do të përfshijnë një akruale për tatimin mbi të 
ardhurat e pagueshme. 
 
Informacion shtese: 
Joni punëson 25 menaxherë të shitjes me pakicë dhe zyrave, 200 staf të shitjes me pakicë dhe 35 
staf zyre. Gama e pagës për secilën kategori është paraqitur më poshtë: 

- Menaxherë të shitjes me pakicë dhe zyrave: 35,000 € - 50,000 € në vit 
- Stafi i shitjes me pakicë dhe zyra: 18,000 € - 25,000 € në vit 

 
Të gjithë stafit iu dha një rritje page prej 4% gjatë vitit, e llogaritur pas datës duke filluar nga 
fillimi i vitit financiar. 
Një menaxher u largua në gjysëm të vitit financiar dhe 15 punonjës të rinj të shitjes me pakicë 
dhe të zyrës u puësuan në gjysmën e vitit. 
Shpenzimi i pagave në draft pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 30 nëntor 2019 është 
6,795,400 €. 
 
Llogaritë e pagueshme tregtare 
Llogaritë e pagueshme tregtare në draft pasqyrën e Pozicionit Financiar të Jonit janë si më 
poshtë: 
 

 Euro Euro 
 2019 2018 
Llogaritë e pagueshme 884,824 816,817 

 
Kërkohet: 
 
(a) Identifikoni dhe shpjegoni procedurat thelbësore të auditimit që duhet të kryhen gjatë 
auditimit përfundimtar për të konfirmuar plotësinë dhe saktësinë e shpenzimeve të pagave të 
Joni. Injoroni tatimin e pagueshëm pagat pasi kjo është përfshirë pjesërisht në pjesën (b) më 
poshtë. (6 pikë)  
(b) Identifikoni procedurat e auditimit të kërkuara në lidhje me akrualet e fundvitit për tatimet e 
pagueshme në paga. (4 pikë) 
(c) Kryeni një procedurë thelbësore analitike për të fituar siguri mbi shpenzimet totale të pagave 
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dhe për të shpjeguar procedurat e auditimit të kërkuara për t'u mbështetur në llogaritjen.  
(7 pikë) 
(d) Përshkruani procedurat thelbësore të auditimit që duhet të kryhen në auditimin e llogarive të 
pagueshme tregtare për vitin e mbyllur më 30 nëntor 2019. Për secilën procedurë, shpjegoni 
qëllimin e kësaj procedure, duke përfshirë pohimet përkatëse. (8 pikë)  
 
[Total: 25 pikë] 
 
Zgjidhja 
(a) Procedurat thelbësore të pagave: 

- Kryeni veprime matematikore në një mostër të regjistrave të pagave për të konfirmuar që 
shpenzimet e pagave janë llogaritur saktë.  

- Përputhni shpenzimet totale të pagave dhe mëditjeve të regjistruara në sistemin e pagave 
në bilancin vërtetues dhe hetoni çdo ndryshim. 

- Krahasoni shpenzimet totale të pagave dhe mëditjeve me shifrën e vitit paraprak; 
bisedoni me menaxhmentin për arsyet e ndonjë ndryshimi të rëndësishëm. 

- Krahasoni shpenzimet mujore të pagave dhe krahasoni këto me buxhetin dhe me 
shpenzimet përkatëse të muajit në vitin paraprak. Bëni pyetje menaxhmentit në lidhje me 
arsyet për ndonjë ndryshim të rëndësishëm. 

- Kryeni një provë në total të kostove të pagave, duke marrë parasysh punonjësit e rinj dhe 
punonjëst e larguar gjatë vitit dhe rritjen e pagave. 

- Për një mostër të punonjësve, rillogaritni pagën bruto dhe neto dhe krahasoni këtë me të 
dhënat e pagave. 

- Për një mostër të punonjësve, rillogaritni përfitimet dhe llogaritjet e zbritjeve ligjore; 
përputhni tatimin e zbritur në regjistrat e tatimeve. 

- Për një mostër të punonjësve të rinj dhe atyre që janë larguar, dakordoni datën e fillimit 
të tyre ose datën e largimit sipas regjistrave të pagave në regjistrat e BNJ për të siguruar 
që pagat janë llogaritur për periudhat e sakta. Përputhni listen e punonjësve të rinj në 
regjistrat e BNJ me listën e pagave, për të kontrolluar plotësinë. 

- Për një mostër të punonjësve, përputhni me shpenzimet e pagave në regjistrat e BNJ për 
të siguruar që është zbatuar norma e saktë e pagave. 

- Për një mostër të punonjësve të rinj dhe atyre që janë larguar, rillogaritni pagën e tyre për 
muajin e parë / të fundit për të konfirmuar saktësinë. 

- Krahasoni pagesat totale të bëra nga lista e transfereve bankare me pagën totale neto nga 
regjistrat e pagave për të siguruar që të gjithë punonjësit e paguar janë regjistruar përmes 
listës së pagave. 

- Për një mostër të pagesave për punën jasht orarit, përputhni punën jashtë orarit me 
regjistra e punës jasht orarit për të konfirmuar plotësinë.  

 

(b) Procedurat e kontrollit në lidhje me tatimin e pagueshëm nga pagat: 

- Kontrolloni korrespodencën me autoritetet tatimore për të konfirmuar shumën e 
papaguar të pagesave. (Bilanci në fund të vitit normalisht do të përfaqësonte zbritjet e një 
muaji). Verifikoni shumën e papaguar në regjistrat e pagave. 

- Gjurmoni pagesat e tatimeve nga libri i parave të gatshme në raportet bankare. 
- Përputhni përllogaritjen e tatimit në fund të vitit me regjistrat e pagave për të konfirmuar 

saktësinë. 
- Për një mostër të punonjësve, rikryeni llogaritjen e zbritjes së tatimit për të konfirmuar 

saktësinë. 
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- Rishikoni shpalosjet e bëra për tatimin akrual mbi të ardhurat dhe përcaktoni nëse ato 
përputhen me standardet e kontabilitetit dhe legjislacionin.  

(c) Shpenzimet e pagave – procedurat thelbësore analitike 

Menaxherët  
Paga mesatare 42,500 
Zbatimi i rritjes prej 4% për vit 44,200 
Gjithsej paga mesatare (25-0.5=24.5 menaxher) 1,082,900 
  
Personeli  
Paga mesatare 21,500 
Zbatimi i rritjes prej 4% për vit 22,360 
Gjithsej paga mesatare (235+7.5=242.5 personel) 5,422,300 
  
Shpenzimi i pritur total i pagave  6,505,200 
Shpenzimi i pagave sipas pasqyrave financiare  6,795,400 
Diferenca 290,200 
Diferenca si % 4.27% 

 

Pasi që diferenca është më pak se 4.27%, konsiderohet se nuk është një ndryshim material. 
Sidoqoftë, në mënyrë që të mbështetemi në procedurën thelbësore analitike, është e rëndësishme 
të jemi të kënaqur me të dhënat që po përdorim në llogaritje. 

Ne do të duhet të sigurohemi për sa vijon:  

- Përputhni pagat e stafit me kontratat e punës.  
- Përputhni numrat e stafit me raportet e pagave. Zgjidhni një mostër të punonjësve nga 

raportet e pagave dhe përputhni me kontratat e punës për t'u siguruar që ata ekzistojnë.  
- Përputhni rritjen e pagës prej 4% me korrespondencën me shkrim të punonjësve.  
- Sigurohuni që janë trajtuar si duhet personat e rinj të punësuar dhe ata që janë larguar 

gjatë vitit raportues.  

(d) 

Procedura thelbësore Arsyeja e testit 
Kryeni procedura analitike në shifrën e 
llogarive të pagueshme, duke krahasuar 
saldon përfundimtare me atë fillestare. 
Hetoni çfardo ndryshimi domethënës 

Për të konfirmuar arsyeshmërinë e shifrës në 
pasqyrat financiare aktuale 

Përzgjedh një mostër të LLP për ta testuar më 
tutje, duke përputhur shumat me dokumentet 
mbështetëse siç janë faturat, urdhërblerjet dhe 
pagesat pas fundit të vitit. Përqëndrohuni në 
një mostër të saldove materiale, por përfshini 
edhe zëra jomaterial 

Për të konfirmuar saktësinë e shumave të 
njohura në PF dhe përfshirje e tyre të saktë si 
detyrime në fund të vitit. 

Përputhni një mostër të zërave në listën e LLP 
deri te libri kryesor dhe anasjelltas. 

Për të konfirmuar plotësinë dhe ekzistencën e 
LLP 

Mbledhni totalet në listën e LLP dhe 
përputhni me shumat totale të regjistruara në 
sistemin kontabël 

Për të konfirmuar plotësinë e LLP 

Merrni mostër të kartelave të furnitorëve dhe 
harmonizoni me saldot përfundimtare në 
libra 

Për të konfirmuar vlerësimin, plotësinë dhe 
ekzistencën e LLP 
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Përputhni një mostër të faturave të blerjes 
para fundit të vitit me fletpranimet e mallit 
për të konfirmuar se mallrat janë pranuar 
para fundit të vititi 

Për të konfirmuar prerjen e saktë të blerjeve si 
dhe ekzistencën e LLP 

Përputhni një mostër të fletpranimeve të 
mallrave para fundit të vitit me faturat e 
blerjes për tu siguruar se janë regjistruar para 
fundit të vitit 

Për të konfirmuar prerjen e saktë të blerjeve 
dhe që mallrat e pranuar para fundit të vitit 
janë regjistruar si LLP 

Përputhni një mostër të fletpranimeve të 
mallrave pas fundit të vitit me faturat e 
blerjes për tu siguruar se janë regjsitruar pas 
fundittë vitit  

Për të konfirmuar prerjen e saktë të blerjeve 
dhe që mallrat e pranuar pas fundit të vitit 
nuk janë regjistruar si LLP 

Për një mostër të regjistrimeve debitore në 
listën e LLP kërkoni shpjegime nga personat 
përgjegjës pse ka ndodhur ashtu dhe a janë 
regjsitruar saktë 

Për të konfirmuar shpalosjen e saktë të 
shumave të LLP 

  

12 
 



Detyra 4  
(a) Diskutoni marrëdhënien në mes të koncepteve të ‘rrezikut të auditimit’ dhe ‘rrezikut të 
pasqyrave financiare’.        (4 pikë) 
 
(b) Ju jeni në dijeni që klienti juaj është duke kërkuar të listohet në shtator 2020. Rregullat e 
listimit kërkojnë që informatat e brendshme financiare të publikohen nё mes tё periudhës së 
kontabilitetit dhe që këto informata të jenë të përcjellura edhe me një raport të rishikimit të 
lëshuar nga auditori i pavarur kompanisë.  
Kërkohet:  
Sqaroni procedurat analitike kryesore të cilat duhet të përdoren për të mbledhur evidenca për 
rishikimin e informatave të ndёrmjetme financiare.    (4 pikë)  
 
(c) Ju jeni menaxheri përgjegjës për auditimin e Blodini shpk, një kompani e listuar, për vitin që 
përfundon më 31 mars 2020. Firma juaj është caktuar si auditor i Blodini shpk në shtator 2019. 
Puna e auditimit është përfunduar dhe ju jeni duke i rishikuar letrat e punës me qëllim të 
përgatitjes së draft raportit për personat e ngarkuar me qeverisjen. Pasqyra e pozicionit financiar 
tregon pasuri në total prej €78 milion (2019 – €66 milion). Aktiviteti kryesor biznesor i Blodini 
shpk është prodhimi i makinerive bujqësore.  
Gjatë auditimit të patundshëmërive, paisjeve dhe impijanteve të prodhimit është zbuluar se 
kontrollet mbi shpenzimet kapitale janë përkeqësuar gjatë vitit. Nuk është marrë autorizimi për 
blerjen e paisjeve të zyrës me kosto prej €225,000. Nuk janë gjetur gabime materiale gjatë 
procedurave të kryera të auditimit për patundshmëritë, impijantet dhe paisjet e prodhimit.  
Emri tregtar i gjeneruar së brendshmi është përfshirë në pasqyrën e pozitës financiare me vlerë të 
drejtë prej €10 milion. Letrat e punës së auditimit tregojnë që çështja është diskutuar me drejtorin 
financiar, i cili ka treguar se €10 milion paraqesin vlerën e tanishme të rrjedhave të vlerësuara të 
parasë së gatshme në të ardhmen, të cilat do të gjenerohen nga emri tregtar. Anëtari i skuadrës së 
auditimit i cili e ka përfunduar punën në auditimin e pasurive të patrupëzuara, ka shënuar se ky 
trajtim duket të jetë në shkelje të SNK 38 Pasuritë e patrupëzuara dhe se menaxhmenti refuzon të 
mosnjohë (ç’njohё) këto pasuri.  
Probleme janë paraqitur në auditimin e stoqeve. Për shkak të mbikqyrjes sё auditorëve të 
brendshëm të Blodini shpk, skuadra e auditimit të jashtëm nuk ka pranuar kopjen e procedurave 
të numërimit të stoqeve para se të ndjekin numërimin. Kjo ka shkaktuar vonesa në fillimin e 
numërimit tё stoqeve, kur skuadra e auditimit është dashur që shumë shpejt të njoftohet vet me 
procedurat. Përveç kësaj, në auditimin final, kur auditori senior ka kërkuar dokumentacionin që 
mbështet vlerësimin final të stoqeve, ka marrë kohë dy javë që të merret informacioni sepse 
kontabilisti që i ka përgatitur i kishte humbur ato.  
Kërkohet:  
(i) Identifikoni qëllimin kryesor të përfshirjes së “të gjeturave të auditimit” (pikat e letrës së 
menaxhmentit) në raportin drejtuar atyre të cilët janë të angazhuar në qeverisjen e ndërmarrjes.   
(5 pikë)  
(ii) Nga informatat e dhëna më lartë, rekomandoni çështjet të cilat duhet të përfshihen si “të 
gjetura nga auditimi” në raportin tuaj drejtuar atyre të cilët janë të angazhuar në qeverisjen e 
ndërmarrjes dhe tregoni arsyet për përfshirjen e tyre.     (7 pikë) 
 
d) Drejtori financiar i Blodini shpk, Ana Gashi, ka kërkuar që firma juaj të përpilojë pasqyrat 
financiare në formën që tu prezantohet aksionarëve në mbledhjen e ardhshme vjetore të 
kompanisë. Ana poashtu ka komentuar se auditorët e kaluar nuk e kanë përdorur mohimin e 
detyrimit në raportin e tyre të auditimit, dhe do të dëshironte më shumë informata në lidhje me 
përdorimin e paragrafëve të mohimit të detyrimit.  
Kërkohet:  
Diskutoni çështjet etike të cilat dalin në pah nga kërkesa për firmën tuaj që të përpilojë pasqyrat 
financiare të Blodini shpk.       (5 pikë)  
[Total: 25 pikё]  
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Zgjidhja  
(a)  
Rreziku i biznesit përkufizohet si kërcënim që do të thotë se biznesi mund të dështojë të 
përmbush objektivat në bazë të vazhdueshme.  
Rreziqet e biznesit përfaqësojnë probleme me të cilat ballafaqohet menaxhmenti dhe këto 
problem duhet të identifikohen dhe të vlerësohen për ndikimin e mundshëm që mund ta kenë në 
biznes.  
 
Rreziku i pasqyrave financiare është rreziku që përbërs të pasqyrave financiare mund të 
përmbajnë anomali, përmes regjistrime të pasakta të transaksioneve ose shpalosjeve. Prandaj 
rreziku i pasqyrave financiare paraqet gabime të mundshme ose anomali me qëllim në pasqyrat 
financiare të publikuara të një biznesi. 
Zakonisht ekziston një marrëdhënie direkte në mes të rrezikut të biznesit të rrezikut të pasqyrave 
financiare. Në përgjithësi një rrezik i biznesit nëse nuk adresohet nga menaxhmenti, do të ketë 
ndikim në përbërës specifik të pasqyrave financiare.  
Ndonjëherë rreziqet e bizneseve kanë efekt më të përgjithshëm në pasqyrat financiare. Kontrolle 
të brendshme të dobëta shpesh identifikohen si rreziqe të biznesit. Pamjaftueshmëria në sisteme 
dhe kontrolle mund të çoj deri te gabimet ose anomalitë në cilëndo fushë të pasqyrave financiare 
prandaj auditorët e perceptojnë këtë si faktor të rrezikut të përgjithshëm të auditimit.  
Reziqet e biznesit shpesh lidhen me hipotezën e vijimësisë, sepse nëse një biznes dështon të 
përmbush objektivat siç janë gjenerimi i paraë ose maksimizimi të të hyrave, atëherë mund të 
ketë vështirësi në vazhdimin e ekzistencës. Sa i përket rrezikut të pasqyrave financiare, hipoteza 
e vijimësisë është çështje shumë specifike dhe rreziku në këtë rast është mosshpalosja e duhur e 
problemeve me hipotezën e vijimësisë. Në raste ekstreme, kur biznesi përfundimisht nuk operon 
sipas hipotezës së vijimësisë, ka rrezik që pasqayrat financiare nuk janë përgatitur sipas bazës së 
vijimësisë dhe është dashur të përdoret baza e likuidimit të biznesit.  
Që të dy konceptet, i rrezikut të biznesit dhe rrezikut të pasqyrave financiare mund të përdoren 
nga auditori për të identifikuar fushat e pasqyrave financiare që ka gjasë të përmbajnë anomali 
materiale. Qasja e rrezikut të biznesit e vendos auditorin ‘në këpucë’ të menaxhmentit dhe 
kështu ofron një analizë më të thellë të operacioneve të biznesit dhe arrinë një të kuptuar më të 
gjërë të biznesit.  
 
(b)Udhëzimet për rishikimin e informatave të ndërmjetme financiare janë të dhëna në ISRE2410 
Rishikimi i Informatave të ndërmjetme financiare nga Auditori i Pavarur i Entitetit.  
Standardi vë në pah që auditori duhet të planifikojë punën e tij për të gjeneruar evidenca duke 
përdorur procedurat analitike dhe hetimore.  
Auditori duhet të kryejë procedurat analitike me qëllim të zbulimit të trendeve dhe 
marrëdhënieve jo të zakonshme ose të zërave individual në informatat e ndërmjetme financiare 
të cilat mund të qojnë në anomali materiale.Procedurat duhet të përfshijnë të mëposhtmet:  
Krahasimi i informatave të ndërmjetme financiare me rezultatet e parashikuara, buxhetet dhe 
caqet të përcaktuara nga menaxhmenti i kompanisë.  
• Krahasimi i informatave financiare me:  
 

• Informatat e krahasueshme për periudhën e cila i paraprin periudhës së ndërmjetme,  
• Periudhën e ndërmjetme korresponduese në vitet paraprake dhe,  
• Pasqyrat më të fundit financiare të audituara  

 
• Krahasimi i koeficientëve dhe indikatorëve për periudhën e tanishme të ndërmjetme me ato 

të enititeteve të së njejtës industri.  
• Marrja në konsiderim e marrëdhënjeve në mes të informatave financiare dhe jo-financiare. 

Auditori mund të ketë poashtu në konsiderim informacionet të gjeneruara dhe në përdorim 
nga entiteti, p.sh.informatat në raportet financiare mujore të dorëzuara te menaxhmenti 
senior ose lajmet e lëshuara nga kompania të cilat janë relevante me informatat e ndërmjetme 
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financiare.  
• Krahasimi i shumave të regjistruara ose koeficientëve të gjeneruar nga këto shuma, me pritjet 

nga auditori.Auditori bën planifikime të tilla duke identifikuar dhe përdorur marrëdhëniet e 
besueshme të cilat pritet të ekzistojnë arsyeshmërisht të bazuara në kuptimin nga ana e 
kontabilistit të entitetit dhe të industrisë në të cilën operon biznesi.  

• Krahasimi i të dhënave të ndara p.sh krahasimi i të hyrave të raportuara mujore dhe nga linja 
e prodhimit ose segmentit operativ gjatë periudhës së tanishme të ndërmjetme me atë të 
periudhave paraprake.  

Nëse me procedurat analitike të kryera gjatë auditimit zbulohet nodnjë marrëdhënie e 
pazakontë, trend ose shumë individuale të cilat mund të cojnë në anomali materiale, duhet të 
diskutohen me menaxhmentin.  
 
(c)  
(i) Raporti i drejtuar atyre të cilët janë përgjegjës për pasqyrat financiare të entitetit duhet të jetë i 
përgatitur me qëllim që të komunikohen cështjet e lidhura me auditimin e jashtëm. 
SNA 260 Komunikimi i Çështjeve të Auditimit atyre të cilët janë të angazhuar në Qeverisjen kërkon që 
auditorët të komunikojnë shumë cështje, duke përfshirë pavarësinë dhe cështjet tjera etike, 
qasjen e auditimit dhe qëllimin, detajet e përfaqësimeve të menaxhmentit si dhe të gjeturat e 
auditimit.  
Të gjeturave të auditimit zakonisht u referohemi si pikat e letrës së menaxhmentit.Duke i 
komunikuar këto cështje, auditori është i sigurtë se ka dokumentacion të shkruar i cili i 
përshkruan të gjitha cështjet e ngritura dhe me rëndësi gjatë procesit të auditimit dhe se për këto 
cështje ështa lajmëruar formalisht nivel i lartë i menaxhmentit të klientit.  
Për menaxhmentin raporti duhet të sigurojë se ata tërësisht e kuptojnë qëllimin dhe rezultatet e 
shërbimeve të auditimit të cilat janë ofruar dhe janë në gjendje që të ofrojnë komente për t`iu 
ndihmuar atyre të plotësojnë detyrat e tyre në raport me pasqyrat financiare dhe sistemet e 
kontabilitetit dhe të kryhet kontrolli me efikasitet.  
Raporti duhet poashtu të përfshijë, aty ku është relevante ndonjë veprim që menaxhmenti ka 
treguar se do ta ndërmerr në lidhje me rekomandimet e bëra nga auditorët.  
(ii) Dobësitë e kontrollit  
SNA 260 përmban udhëzime për llojet e cështjeve të cilat duhet të komunikohen.Njëra nga 
cështjet e identifikuara është dobësitë e kontrollit në ciklin e shpenzimeve kapitale.Pasuritë për të 
cilat nuk është marr autorizimi arrijnë shumën prej 0.3% të pasurivë në total (225,000/78 million 
x 100%), e cila është dukshëm jomaterial.Megjithë faktin e materialitet, auditori duhet të sigurojë 
që mungesa e kontrollit duhet tu bënhet me dije menaxhmentit me një qartësi të ndikimeve që 
mund të ketë kjo dhe rekomandimeve si të eliminohen mangësitë e kontrollit.  
Auditori ofron informata për tu ndihmuar atyre të cilët janë të angazhuar me qeverisjen e 
entitetit, në mënyrë që të përmirësojnë sistemet dhe kontrollet dhe të zvogëlojnë rreziqet e 
biznesit.Në këtë rast ka rrezik të madh të mashtrimit si rezultat i mungesës së autorizimit për 
blerjen e paisjeve të zyres, që do të lejonte blerjen e pasurive të cilat nuk përdoren për qëllime të 
biznesit.  
Mospajtimi në lidhje me trajtimin në kontabilitet të markës tregtare  
Procedurat e auditimit kanë treguar se sipas SNK 38 Pasuritë e patrupëzuara, në të cilën thuhet se 
shenjat tregtare të gjeneruara së brendshmi janë të ndaluara që të njihen dhe të regjistrohen në 
kontabilitet.  
Blodini shpk ka njohur një gjë të tillë e cila është materiale në bilancin e gjendjes pasi që 
përfaqëson 12.8 % të totalit të pasurive (10/78 x 100%).  
Pasqyra e pozitës financiare (bilanci i gjendjes) përmban anomali materiale.Raporti për ata të 
cilët janë të angazhuar në qeverisjen duhet qartazi të shpjegojë rregullat e njohjes së shenjave 
tregtare të gjeneruara së brendshmi, për të siguruar që menaxhmenti ka në dispozicion të gjitha 
faktet relevante teknike.  
Në raport auditorët duhet të kërkojnë që pasqyrat financiare të jenë të sakta dhe të qartësojnë se 
nëse nuk shlyhen pasuritë e patrupëzuara të njohura më heret, atëherë opinion i auditimit do të 
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jetë me rezervë për shkak të anomalive materiale.  
Pasi që kjo pjesë e SNK 38 është bërë e qartë tëk menaxhmenti në raportin e ofruar, atëherë ata 
kanë mundësi të diskutojnë cështjen dhe të vendosin nëse do të ndryshojnë pasqyrat financiare 
me cka mund t`i ikin opinionit me rezervë.  
Mosefikasiteti i auditimit  
Dokumentimi në lidhje me stoqet nuk ka qenë i gatshëm cdoherë për auditorët.  
Kjo duket të jetë rezultat i administrimit të dobët nga klienti më shumë sesa përpjekje e 
qëllimshme për të shtyrë informacionet. Raporti duhet të përmbajë një përshkrim të qartë të 
problemeve të identifikuara nga skuadra e auditimit. Menaxhmentit duhet tu bëhet me dije që 
vonesat mund të shkaktojnë joefikasitet në procesin e auditimit.  
Kjo mund të duket cështje e parëndësishme por mund të ndikojë në rritjen e çmimit të auditimit.  
Menaxhmenti duhet të reagojë në komentete e tilla duke siguruar që aq sa të jetë e mundur që do 
të sigurohen të gjitha dokumentacionet e kërkuara nga auditorët. 
(d) Nuk është e pazakontë për firmat e auditimit që të përpilojnë pasqyrat financiare të klientëve 
të tyre, sidomos kur klienti është entitet relativisht i vogël, gjë e cila mund të reduktojë burimet 
dhe aftësitë për të kryer këtë punë. Kjo nuk ndalohet me standardet etike.  
Megjithatë, mund të ketë kërcnim të pavarësisë, me rrezikun e paraqitur në rastin e Blodinit e 
cila është kompani e listuar. Auditorët mund të përceptohen të jenë të angazhuar në përgatitjen e 
pasqyrave financiare të klientëve të listuar, gjë e cila është e ndaluar me standardet etike.  
Kodi i Etikës i IFAC paraqet se për klientët e listuar, firma e auditimit nuk duhet të jetë e 
angazhuar në përgatitjen e pasqyrave financiare, gjë e cila mund të krijojë kërcnim të vetë 
rishikimit.  
Megjithatë edhe pse përpilimi i pasqyrave financiare nuk është i ndaluar me udhëzimet etike, 
ekziston rreziku që ofrimi i shërbimit të tillë mund të perceptohet si element i përgatitjes së 
pasqyrave financiare.  
Është e mundshme që gjatë këtij procesi të përpilimit të pasqyrave financiare, mund të bëhen 
vendime dhe gjykime.Kjo mund të duket si marrje e vendimeve të menaxhmentit në raport me 
pasqyrat financiare, e cila qartësisht është mosrrespektim i pavarësisë së auditorit.  
Për të eliminuar rrezikun e ekspozimit, vendimi i duhur do të jetë që të mos përpilohen pasqyrat 
financiare, duke siguruar se Blodini vlerëson problemet etike të kësaj ceshtjeje.  
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