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Të gjitha pyetjet janë me zgjidhje të shumëfishtë, ku vetëm njëra zgjidhje është e saktë. 

Rrumbullaksoni vetëm një përgjigje të saktë!                                                                  Nga 2 pikë secila 

1. Sipas Standardeve të IIA, qëllimi i një rishikimi për efektivitetin e sistemit të kontrollit të 
brendshëm është të përcaktojë nëse: 

A. Sistemi po funksionon në mënyrë efikase dhe ekonomike 
B. Qëllimet dhe objektivat e organizatës janë arritur 
C. Sistemi po funksionon siç është menduar 
D. Të dhënat financiare dhe operative janë të besueshme 

 
2. Raportet e auditimit të brendshëm duhet të përmbajnë qëllimin, fushë veprimin dhe rezultatet. 

Rezultatet e auditimit duhet të përmbajnë kriteret, gjendjen, efektin dhe shkakun e gjetjes. 
Shkaku mund të përshkruhet më së miri si: 

A. Rreziku ose ekspozimi për shkak të gjendjes së gjetur 
B. Dëshmi faktike që auditori i brendshëm ka gjetur 
C. Vlerësimet rezultuese të efekteve të gjetjeve. 
D. Arsyen e ndryshimit midis kushteve të pritura dhe atyre aktuale 

 
3. Auditimi i brendshëm është përgjegjës për raportimin e mashtrimit tek menaxhmenti i lartë ose 

bordi kur: 
A. Incidenca e mashtrimit të një shume materiale është vërtetuar në një siguri të 

arsyeshme. 
B. Shqyrtimi i të gjitha transaksioneve të dyshuara lidhur me mashtrimin ka përfunduar. 
C. Janë identifikuar transaksionet e parregullta dhe janë nën hetim. 
D. Janë raportuar aktivitetet e dyshimta në auditimin e brendshëm. 

 
4. Një auditor i brendshëm po auditon operacionet financiare të një organizate. Cila nga opsionet 

në vijim NUK është e specifikuar nga Standardet IIA për përfshirje në fushën e auditimit? 
A. Rishikimi i besueshmërisë dhe integritetit të informacionit financiar dhe operacional. 
B. Rishikimi i pajtueshmërisë me ligjet, rregulloret, politikat, procedurat dhe kontratat. 
C. Rishikimi i procesit të marrjes së vendimeve financiare. 
D. Vlerësimi i efektivitetit dhe efikasitetit të operacioneve dhe programeve. 

 
5. Po krijohet një komitet auditimi i bordit të drejtorëve të një korporate. Cila nga sa vijon 

normalisht do të ishte përgjegjësi e komitetit? 
A. Miratimi i programeve të kontrollit të brendshëm 
B. Miratimi i emërimit dhe largimit të kryeshefit të auditimit 
C. Hartimi i orarit vjetor të auditimit të brendshëm 
D. Përcaktimi i gjetjeve të përshtatshme për raporte specifike të auditimit të brendshëm 
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6. Koordinimi i auditimit të brendshëm dhe të jashtëm mund të zvogëlojë kostot e përgjithshme të 
auditimit. Sipas Standardeve të IIA, kush është përgjegjës për koordinimin e përpjekjeve të 
auditimit të brendshëm dhe të jashtëm? 

A. Kryeshefi ekzekutiv i auditimit. 
B. Auditori i jashtëm. 
C. Komiteti i auditimit i bordit të drejtorëve. 
D. Menaxhmenti. 

 
7. Disa anëtarë të menaxhmentit të lartë kanë pyetur nëse departamenti i auditimit të brendshëm 

duhet të raportojë në funksionin e ri të krijuar të kontrollit të cilësisë, si pjesë e procesit të 
përgjithshëm të menaxhimit të cilësisë brenda kompanisë. Kryeshefi ekzekutiv i auditimit ka 
rishikuar standardet e cilësisë dhe programet që menaxheri i auditimit të cilësisë ka propozuar. 
Përgjigja e Kryeshefit ekzekutiv të auditimit ndaj menaxhmentit të lartë duhet të përfshijë: 

A. Ndryshimin e standardeve të zbatueshme për auditimin e brendshëm brenda kompanisë 
për të siguruar përputhjen me standardet e kontrollit të cilësisë. 

B. Ndryshimin e kërkesave të kualifikimit për anëtarët e rinj të stafit për të përfshirë 
përvojën e auditimit cilësor. 

C. Identifikimin e aktiviteteve të përshtatshme ndërlidhëse me funksionin e auditimit të 
cilësisë për të siguruar koordinimin e orareve të auditimit dhe përgjegjësive të 
përgjithshme të auditimit. 

D. Vlerësimin e kursimit të kostos së departamentit nga eliminimi i funksionit të auditimit 
të brendshëm. 

 
8. Një pjesë e rëndësishme e letrave të punës të auditorit do të jenë konkluzionet e arritura nga 

auditori në lidhje me fushën e auditimit. Në disa situata, mbikëqyrësi mund të mos pajtohet me 
përfundimet dhe do t'i kërkojë stafit të auditimit të kryejë më shumë punë. Supozojmë se pasi 
të kryhet puna pasuese, stafi i auditimit dhe mbikëqyrësi vazhdojnë të mos pajtohen për 
përfundimet e dokumentuara në letrat e punës të hartuar nga stafi i auditimit. Cila nga përgjigjet 
e mëposhtme të departamentit të auditimit NUK do të ishte e përshtatshme? 

A. Si stafi i auditimit ashtu edhe mbikëqyrësi dokumentojnë arsyet e tyre për të arritur në 
konkluzione të ndryshme. Mbani arsyetimin e të dy palëve në dokumentet e punës. 

B. Vini re mosmarrëveshjen dhe mbajeni njoftimin për mosmarrëveshje dhe vijoni punën në 
letrat e punës të auditimit. 

C. Paraqitni të dy konkluzionet tek Kryeshefi ekzekutiv i auditimit për zgjidhje. Kryeshefi 
ekzekutiv i auditimit mund të zgjidhë çështjen. 

D. Paraqitni të dy përfundimet në raportin e auditimit dhe lejoni që menaxhmenti dhe 
pala e audituar të reagojnë ndaj të dyve. 
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9. Departamenti i auditimit të brendshëm ka përfunduar një hetim për mashtrim që zbuloi një 
ndikim negativ material të pazbuluar më parë në pozicionin financiar dhe rezultatet e 
operacioneve për dy vjet për të cilat pasqyrat financiare tashmë janë publikuar. Shefi ekzekutiv 
i auditimit duhet menjëherë të informojë: 

A. Departamentin e kontabilitetit të brendshëm i cili përfundimisht është përgjegjës për 
bërjen e shënimeve korrigjuese. 

B. Menaxhmentin dhe komitetin e auditimit të bordit të drejtorëve. 
C. Firmën e auditimit të jashtëm përgjegjëse për pasqyrat financiare të prekura nga zbulimi 
D. Agjensionet përkatëse qeveritare ose rregullatorët 

   
10. Plani i veprimtarisë së auditimit të brendshëm duhet të fokusohet në cilën nga fushat e 

mëposhtme? 
A. Aty ku ndryshimi midis rrezikut aktual dhe rrezikut të biznesit është i madh. 
B. Aty ku ndryshimi midis rrezikut të planifikuar dhe rrezikut të performancës është i 

madh. 
C. Aty ku ndryshimi midis rrezikut absolut dhe rrezikut relativ është i madh. 
D. Aty ku ndryshimi midis rrezikut të vetvetishëm dhe rrezikut të mbetur (rezidual) është 

i madh. 
 

11. Cila nga pikat e mëposhtme ka të ngjarë të pasqyrojë ndryshimet midis politikave të një 
operacioni relativisht të vogël dhe relativisht të madh të auditimit të brendshëm? Politikat për 
operacionin e madh duhet: 

A. Përcaktojnë qëllimin dhe statusin e auditimit të brendshëm 
B. Përmbajnë autoritetin për të kryer auditime 
C. Të jetë specifik për sa i përket aktiviteteve që duhen ndjekur 
D. Të përmbajnë detaje të konsiderueshme 

 
12. Kodi i etikës i një organizate profesionale përcakton: 

A. Detajet organizative të organit drejtues të profesionit 
B. Një listë të veprimtarive të paligjshme që u përshkruhen anëtarëve të profesionit 
C. Standarde të gjera të sjelljes për anëtarët e organizatës 
D. Kriteret me të cilat vlerësohet dhe matet performanca e veprimtarive profesionale 

 
13. Cila nga opsionet në vijim NUK përshkruan njërën nga funksionet kryesore të letrave të punës 

të auditimit? 
A. Ofron mbështetjen kryesore për rezultatet e angazhimit. 
B. Ndihmon në planifikimin, performancën dhe rishikimin e angazhimit. 
C. Ndihmon në zhvillimin profesional të stafit të auditimit. 
D. Lehtëson vlerësimet e palëve të treta. 
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14. Një auditor i brendshëm sapo ka përfunduar auditimin e një sektori dhe është në proces të 
përgatitjes së raportit të auditimit. Sipas Standardeve të IIA-së, vëzhgimet në raportin e 
auditimit duhet të përfshijnë: 

A. Deklaratat e faktit dhe opinionit të zhvilluara gjatë auditimit 
B. Deklaratat e opinionit për shkakun e një vëzhgimi 
C. Deklaratat faktike përkatëse në lidhje me dobësitë e kontrollit që u zbuluan gjatë 

auditimit 
D. Deklarata të cilat mund të merren me ngjarje të mundshme në të ardhmen që mund të 

jenë të dobishme për sektorin e audituar 
 

15. Cila nga pohimet e mëposhtme është e vërtetë në lidhje me koordinimin e përpjekjeve të 
auditimit të brendshëm dhe të jashtëm? 

A. Kryeshefi ekzekutiv i auditimit nuk duhet t'i japë informacione për veprime të paligjshme 
një auditori të jashtëm sepse auditorëve të jashtëm mund t'u kërkohet të raportojnë 
çështjen në Bord dhe / ose agjencitë rregullatore. 

B. Pronësia dhe konfidencialiteti i letrave të punës të auditorit të jashtëm ndalojnë 
shqyrtimin e tyre nga auditorët e brendshëm. 

C. Kryeshefi ekzekutiv i auditimit duhet të përcaktojë që ndjekja e duhur dhe veprimi 
korrigjues është ndërmarrë nga menaxhmenti kur kërkohet për çështje të diskutuara 
në letrën e menaxhmentit të auditorit të jashtëm.  

D. Nëse auditorët e brendshëm u japin ndihmë auditorëve të jashtëm në lidhje me auditimin 
vjetor, puna e auditimit nuk i nënshtrohet Standardeve Ndërkombëtare për Praktikën 
Profesionale të Auditimit të Brendshëm. 
 

16. Cila nga sa vijon komprometon më së shumti pavarësinë e departamentit të auditimit të 
brendshëm? 

A. Kryeshefi ekzekutiv i auditimit ka përgjegjësi të raportimit të dyfishtë tek ekzekutivi i 
lartë i firmës dhe bordi i drejtorëve. 

B. Auditorët e brendshëm shpesh hartojnë procedura të rishikuara për departamentet, 
procedurat e të cilave ata i kanë kritikuar në një raport të auditimit. 

C. Departamenti i auditimit të brendshëm është përfshirë në ciklin e rishikimit të kontratave 
të firmës me firmat e tjera përpara se të ekzekutohen kontratat. 

D. Departamenti i auditimit të brendshëm dhe auditorët e jashtëm të firmës angazhohen në 
planifikimin e përbashkët të mbulimit total të auditimit për të shmangur kopjimin e 
punës së njëri-tjetrit. 
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17. Muajin e kaluar ju jeni transferuar nga departamenti i thesarit në departamentin e auditimit të 
brendshëm të së njëjtës kompani. Zyrtari kryesor financiar i kompanisë ka sugjeruar që 
meqenëse keni njohuri të konsiderueshme në këtë fushë, do të ishte një ide e mirë që ju të filloni 
menjëherë një auditim të departamentit të thesarit. Në këtë rrethanë ju duhet: 

A. Pranoni angazhimin e auditimit dhe filloni menjëherë punën. 
B. Sugjeroni që auditimi të bëhet nga një anëtar tjetër i stafit të auditimit të brendshëm. 
C. Diskutoni nevojën për një auditim të tillë me ish-eprorin tuaj në departamentin e thesarit. 
D. Ofroni për të përgatitur një program auditimi por sugjeroni që intervistat me ish-

bashkëpunëtorët tuaj të bëhen nga anëtarët e tjerë të stafit të auditimit të brendshëm. 
 

18. Kryeshefi ekzekutiv i auditimit planifikon të takohet me auditorin e jashtëm për të diskutuar 
përpjekjet e përbashkëta në lidhje me një auditim të ardhshëm të planit të pensionimit të 
kompanisë. Auditori i jashtëm ka kryer të gjitha punët e auditimit në këtë fushë në të kaluarën. 
Qëllimi i Kryeshefit ekzekutiv të auditimit është: 

A. Përcaktoj nëse puna e auditimit në këtë fushë nuk mund të kryhet ekskluzivisht nga 
auditimi i brendshëm. 

B. Të konstatoj se cilat salldo të llogarisë janë testuar nga auditori i jashtëm në mënyrë që 
auditimi i brendshëm të mund të testojë kontrollet e brendshme për të përcaktuar 
besueshmërinë e këtyre balancave. 

C. Koordinimi i auditimit të pensioneve në mënyrë që të përmbushet fusha e punës dhe 
të mos kopjohet punën e auditorit të jashtëm. 

D. Përcaktoj nëse teknikat, metodat dhe terminologjia e auditimit të auditorit të jashtëm 
duhet të përdoren nga auditimi i brendshëm në këtë fushë për të qenë në përputhje me 
punën e kaluar të auditimit ose për të përdorur teknika në përputhje me auditorët e tjerë 
të brendshëm.   
 

19. Regjistrat e rreziqeve përshkruajnë lidhje direkte midis cilave nga sa vijon? 
A. Pranimin e rrezikut dhe shmangien e rrezikut 
B. Caktimin e rrezikut dhe shpërndarjen e rrezikut 
C. Kufizimin e rrezikut dhe rrezikun e përhapjes 
D. Kategoritë e rrezikut dhe aspektet e rrezikut 

 
20. Rreziku rezidual (rreziku i mbetur) llogaritet si cila nga sa vijon? 

A. Rreziqet e njohura minus rreziqe të panjohura 
B. Rreziqet faktike minus rreziqet e mundshme 
C. Rreziqet e mundshme minus rreziqet e panjohura 
D. Rreziqet e mundshme minus rreziqet e mbuluara 
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21. Menaxheri i operacioneve të një kompanie njoftoi departamentin e thesarit të kompanisë 60 ditë 
më parë se një pjesë e re, e shtrenjtë e makinerive do të blihej. Ky njoftim i lejoi thesarit të bënte 
një likuidim të rregullt të disa prej portofolit të investimeve të kompanisë me kushte të 
favorshme. Zgjidhni llojin e kontrollit që përshkruan ky shembull. 

A. Kontroll parandaluese (Feed-forward) 
B. Kontroll reaguese (Feed-back) 
C. Kontroll buxhetore 
D. Kontroll Strategjike 

 
22. Kur planifikonte rishikimin e kontrolleve të aplikacionit për përdoruesit të fundit (EUC), 

auditori i brendshëm zgjodhi të përfshijë mjedisin e kontrollit të përgjithshëm në fushëveprim. 
Cila nga deklaratat e mëposhtme në lidhje me kontrollet e përgjithshme është më e mundshme 
që auditori ta gjykojë të vërtetë? 

A. Efektiviteti i kontrolleve të përgjithshme ndikohet nga kontrollet e aplikacionit. 
B. Kontrollet e përgjithshme duhet të jenë të vendosura përpara se kontrollet e aplikimit 

të mund të mbështeten. 
C. Nevoja për kontrolle specifike të përgjithshme është relativisht e vazhdueshme në 

mjediset e EUC. 
D. Identifikimi i personit ose i funksionit përgjegjës për kontrollet e përgjithshme mund të 

jetë më e lehtë këtu sesa në një mjedis tradicional të veprimit. 
 

23. Menaxherët e lartë më së shpeshti përdorin cilat nga se vijojnë për të arritur objektivat e tyre të 
biznesit? 

A. Kontrollet e buta, vetëvlerësimet dhe aftësitë e buta. 
B. Kontrollet e buta, rishikimet e palëve të treta dhe aftësi të buta. 
C. Kontrollet e forta, rishikimet e palëve të treta dhe aftësi të forta. 
D. Kontrollet e forta, vetëvlerësimet dhe aftësitë e forta. 

 
24. Për të siguruar kompletimin e një azhurnimi të skedarëve, departamenti i IT ruan kopjet e të 

gjithë dokumenteve të pa-numërtuar të paraqitur për përpunim dhe i verifikon këto 
individualisht kundër një raporti të transaksioneve të përpunuara. Ky është një shembull i 
përdorimit të: 

A. Kontrollit Një ‐ për ‐ një  
B. Kontrollet e sekuencës kompjuterike. 
C. Përshtatja e kompjuterit. 
D. Vendosja e totalit të grupeve  

 
25. Sipas raportit të COSO, për një politikë që të zbatohet, NUK ka nevojë të jetë: 

A. E qartë 
B. E menduar mirë 
C. E shkruar 
D. E qëndrueshme 
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26. Për tu siguruar që një fushë e veçantë e të dhënave të ruhet siç duhet, postimet manuale të totalit 
të grupeve për atë fushë në një llogari kontrolli: 

A. Nuk kanë asnjë vlerë në mirëmbajtjen e skedarëve. 
B. Duhet të krahasohen në mënyrë periodike me skedarin master të kompjuterit. 
C. Duhet të përdoret në kombinim me totalet e çrregullta (hash). 
D. Qëndrojnë vetëm si kontroll. 

 
27. Përdoruesit e COSO përdorin cilën nga proceset e mëposhtme të vlerësimit të kontrollit? 

A. Një-shtresore 
B. Dy-shtresore 
C. Tre-shtresore 
D. Katër-shtresore 

 
28. Sipas raportit të COSO, korniza e kontrollit të brendshëm përbëhet nga cila nga sa vijon? 

A. Fitimet, produktet, proceset. 
B. Kostot, të ardhurat, marzhet. 
C. Kthimi i investimit, fitimet për aksion, pjesa e tregut. 
D. Proceset, njerëzit, objektivat. 

 
29. Sipas raportit të COSO, cili nga sa vijon NUK është parakusht për kontrollin e brendshëm? 

A. Planifikim strategjik 
B. Monitorimi 
C. Vendosja e objektivit 
D. Menaxhimi i rrezikut 

 
30. Qasja e auditimit bazuar në COSO NUK duhet të tejkalojë cilën nga sa vijon? 

A. Qasjen e bazuar në rrezik. 
B. Qasjen e bazuar në menaxhim. 
C. Qasjen e bazuar në transaksione. 
D. Qasjen e bazuar në komitetin e auditimit. 

 
31. Cila nga levat e mëposhtme të kontrollit krijon forca pozitive dhe inspiruese në një ndërmarrje? 

I. Sistemet e besimit 
II. Sistemet e kontrollit interaktiv 

III. Sistemet kufitare 
IV. Sistemet e kontrollit diagnostikues 

 
A. I dhe II 
B. II dhe III 
C. III dhe IV 
D. II dhe IV 
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32. Cila nga fjalitë e mëposhtme karakterizon me korrektësi literaturën e flamujve sinjalizues (të 
kuq) që është zhvilluar së fundmi në profesionin e auditimit? 

I. Flamujt sinjalizues (të kuq) janë sende ose veprime që janë shoqëruar me sjellje 
mashtruese. 

II. Auditori duhet të dokumentojë të gjitha flamujt e kuq që mund të jenë identifikuar në një 
angazhim auditimi. 

III. Shumë flamuj të kuq janë natyrë subjektive dhe mund të mos vërehen nga auditori gjatë 
një auditimi që është planifikuar dhe kryer siç duhet në përputhje me Standardet. 
 

A. I dhe II 
B. I dhe III 
C. II dhe III 
D. Vetëm III 

 
33. Një programues që grumbullon gabime në një llogari që më vonë çaset/hapet nga programuesi 

është një lloj mashtrimi kompjuterik. Mënyra më e mirë për të parandaluar këtë lloj mashtrimi 
është: 

A. Testoni në mënyrë të pavarur programet gjatë zhvillimit dhe kufizoni hyrjen në 
programe. 

B. Ndërtoni gjykimin me teste të arsyeshmërisë. 
C. Detyrat e ndara të zhvillimit dhe programimit të sistemeve. 
D. Përdorni totalet e kontrollit dhe kontrolloni rezultatet e kompjuterit. 

 
34. Nëse të gjithë faktorët e tjerë të planifikimit të madhësisë së mostrës ishin saktësisht të njëjtë në 

përzgjedhjen e mostrave, ndryshimi i nivelit të besimit nga 95% në 90% dhe ndryshimi i 
saktësisë së dëshiruar nga 2% në 5% do të rezultonte në një madhësi të rishikuar të mostrës që 
do të ishte: 

A. Më e vogël. 
B. E Pandryshuar. 
C. Më e madhe. 
D. E Papërcaktuar. 

 
35. Një auditor po teston në skedarin e madhe arkëtimet e zakonshme të një kompanie. Objektivat 

e auditimit janë të testojnë bilancet monetare të arkëtuara pranë fundvititi dhe normat e 
përjashtimit (gabimit) të llogarive të arkëtueshme. Për të testuar skedarin e arkëtueshëm për të 
llogaritur një total të vlerësuar monetar, auditori mund të përdorë cilëndo nga teknikat e 
mëposhtme të marrjes së mostrave përveç: 

A. Atributet 
B. Vlerësimi i diferencës ose proporcionit 
C. Vlerësimi mesatar për ‐ për njësi i jo shtresuar. 
D. Probabiliteti në përpjesëtim me madhësinë. 
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36. U krye një mashtrim në një kompani me madhësi të moderuar kur nëpunësit të kontabilitetit i’ 
u delegua shumë përgjegjësi. Gjatë vitit, kompania kaloi furnizuesit e një shërbimi tek një 
furnitor i ri. Punonjësi i kontabilitetit vazhdoi të paraqiste fatura mashtruese nga furnitori i 
vjetër. Për shkak se kontraktimi për shërbime dhe miratimi i faturave të furnizuesve i ishte 
deleguar nëpunësit, ishte e mundur që ai të vazhdonte faturimet nga furnizuesi i vjetër dhe të 
depozitonte çekun e mëvonshëm me postë, për të cilin ai ishte përgjegjëse, në një llogari të re që 
ai hapi në emër të furnizuesit të vjetër. Nëpunësi u konsiderua një punonjës i shkëlqyeshëm dhe 
përfundimisht i’ u dha përgjegjësia e shtuar për përgatitjen e buxheteve të departamentit. Kjo 
përgjegjësi e shtuar i lejoi atij që në të vërtetë të buxhetojë për shumën e pagesave mashtruese. 
Cili nga kontrollet e mëposhtëm do të ishte më pak i mundshëm për të parandaluar ose zbuluar 
mashtrimin e përshkruar më sipër? 

A. Krahasimi nga personi që nënshkruan çekun e faturave me një verifikim të pavarur të 
shërbimeve të bëra. 

B. Përgatitja e buxhetit nga një person tjetër përveç personit që nënshkruan kontratën dhe 
aprovon pagesa. 

C. Dërgimi i çekut nga një person tjetër nga personi përgjegjës për nënshkrimin e çekut 
ose miratimin e faturës. 

D. Kërkoni autorizimin e pagesave nga dikush tjetër përveç nëpunësit që negocion 
kontratën. 
 

37. Është bërë auditimi i llogarive të pagueshme për të përcaktuar nëse niveli i gabimit ishte brenda 
politikës së deklaruar prej 0.5%. 100 nga 10,000 transaksionet e llogarive të pagueshme u 
zgjodhën rastësisht duke përdorur një nivel besimi 95%. Nuk u gjetën gabime. Me 95% siguri 
mund të konkludohet se rezultatet nga mostra: 

A. Tregojnë se një mostër tjetër është e nevojshme. 
B. Tregojnë që hipoteza pa gabime është jo e saktë. 
C. Vërtetojnë se nuk ka gabime në llogaritë e pagueshme. 
D. Dështojnë të vërtetoj që shkalla e gabimit është mbi 0.5%. 

 
38. Në zgjedhjen e një mostre të artikujve për testimin e variablave, një auditor duhet të marrë 

parasysh saktësinë e dëshiruar, devijimin standard, dhe: 
A. Nivelin e pranueshëm të rrezikut. 
B. Shkallën e pritjes së ndodhjes. 
C. Vlerat monetare të regjistruar në populacion. 
D. Intervalin e marrjes së mostrave. 

 
39. Cila nga sa vijon është e vërtetë për një skicë horizontale në krahasim me një skicë vertikale? 

A. Ajo siguron më shumë hapësirë për përshkrime të shkruara që paralelizojnë simbolet. 
B. Ajo nuk jep një pamje më të gjerë në shikim të parë 
C. Ajo sjell në fokus më të qartë caktimin e detyrave dhe kontrollet e pavarura në 

performancë. 
D. Zakonisht është më e gjatë. 
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40. Një auditor po përdor metodën e njësisë monetare për përzgjedhjen e mostrës me një interval 
fiks për të testuar një llogari me një bilanc prej €750,000. Madhësia e mostrës është 50. Auditori 
filloi procesin e përzgjedhjes me një fillim të rastësishëm të 04719. Cila nga pikat e mëposhtme 
do të ishte zëri i tretë i përzgjedhur? 

A. Shuma e faturës €456; Shuma kumulative €48,243 
B. Shuma e faturës €4,108; Shuma kumulative €35,482 
C. Shuma e faturës €7,985; Shuma kumulative €31,374 
D. Shuma e faturës €12,305; Shuma kumulative €47,787 

Shuma kumulative është shuma e parë më e madhe se €34,719, që do të ishte pragu për zgjedhjen e tretë (d.m.th., €4,719 + 
€15,000 + €15,000). Intervali i përzgjedhjes është €750,000/ 50 = €15,000. Ai përmban €31.375 deri në €35,482, pra përmban 
€34,719. 

41. Menaxheri i blerjes së një kompanie prodhuese ishte i shqetësuar me rritjen e çmimeve të disa 
materialeve direkte të siguruara nga një furnizues. Menaxheri i blerjes i tha furnizuesit ose të 
ruajë çmimet aktuale ose të tërhiqet si një furnizues për materialet direkte të kompanisë. 
Furnizuesi hartoi një plan për të anashkaluar qëllimin e menaxherit të blerjes pa shkelur në të 
vërtetë mandatin e menaxherit të blerjes. Cila nga të mëposhtmet është veprimi i mundshëm i 
ndërmarrë nga furnizuesi? 

A. Furnizuesi ruajti çmimet në afat të shkurtër, por më vonë u kthye në një model të rritjes 
së çmimeve. 

B. Furnizuesi ruajti çmimet, por zëvendësoi një shkallë më të ulët të materialeve direkte. 
C. Furnizuesi përmes drejtorit të kompanisë prodhuese e detyroi menaxherin e blerjes të 

anulojë mandatin. 
D. Furnizuesi vendosi të ndalojë ofrimin e materialeve të drejtpërdrejta për kompaninë 

prodhuese, pasi mbajtja e nivelit të njëjtë të çmimeve do të ketë një ndikim negativ. 
 

42. Një auditor i brendshëm fotografon vendin e punës të palës që po auditohet. Çfarë lloji i 
evidencës të auditimit është fotografia? 

A. Fizike. 
B. Dëshmuese. 
C. Dokumentuese. 
D. Analitike. 

 
43. Dëshmitë juridike mbështeten shumë në cilën nga këto? 

A. Dëshmitë dokumentare. 
B. Dëshmitë vërtetuese. 
C. Dëshmitë gojore. 
D. Dëshmitë rrethanore. 
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44. Gjatë një auditimit të kontrolleve të parave të gatshme, një auditor krahasoi një mostër të listave 
të pranimeve të parave me (1) totalin e shënimeve ditore të pranimeve të parave dhe (2) 
shumave të depozitave bankare ditore. Krahasimi zbuloi se (1) secila listë e arkëtimeve të parave 
të gatshme ishte e barabartë me hyrjet e ditore të parave, por jo shumat ditore të depozitave 
bankare dhe (2) gjithsej listat e pranimeve të parave të gatshme barazohen me totalin e 
depozitave bankare në planin afatgjatë. 
Për të mbështetur një konstatim që "Parat e pranuar nuk depozitohen në bankë çdo ditë", 
evidnca e mësipërme është: 

A. E mjaftueshme, kompetente dhe relevante. 
B. E mjaftueshme, por jo kompetente ose relevante. 
C. Jo e mjaftueshëm, kompetent ose relevante. 
D. Relevante por jo e mjaftueshme apo kompetente. 

 
45. Cila nga procedurat thelbësore të punës në terren të paraqitur ofron evidencat më të mira në 

lidhje me tërësinë e të ardhurave të regjistruara? 
A. Rakordimi i librit të shitjeve me bilancin e përgjithshëm. 
B. Barazimi i regjistrimeve të transportimit me shitjet e regjistruara. 
C. Regjistri i kuponave të transportitimit në skedarin e porosisë së klientit. 
D. Tarifat e blerjeve të regjistruara në llogarinë e llogarive të arkëtueshme për të mbështetur 

të dhënat e transportit. 
 

46. Një auditor i brendshëm po kontrollon funksionin e marketingut të kompanisë. Kompania ka 
angazhuar një kompani lokale të marketingut me madhësi mesatare për të vendosur reklama në 
botimet e revistave. Si pjesë e rishikimit të punimeve të auditimit, mbikëqyrësi i auditimit të 
brendshëm është duke vlerësuar evidencat e mbledhura. 
Auditori ekzaminoi kontrollet e brendshme të kompanisë së marketingut dhe, bazuar në 
anketën paraprake, ka përcaktuar se nuk ka probleme. Mbikëqyrësi beson se duhet të ketë 
evidenca thelbësore dhe ka vendosur që evidencat e mbledhura deri më tani nuk janë: 

A. Mjaftueshme. 
B. Relevante. 
C. Dobishme. 
D. Kompetent. 

 
47. Për të identifikuar mungesat e artikujve specifike në një inventar të mallrave të shtrenjta të 

mbajtura për shitje me pakicë, hapi më i përshtatshëm i punës së auditimit është: 
A. Aplikoni metodën e shitjes me pakicë të vlerësimit të inventarit. 
B. Krahasoni numërimin e inventarit fizik me rezultatet në regjistra të inventarit. 
C. Analizoni nivelet e qarkullimit aktual dhe të mëparshëm të inventarit. 
D. Zhvilloni vlerësime të inventarit bazuar në metodën e përqindjes së fitimit bruto. 
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48. Evidenca e auditimit më bindëse në lidhje me vlerën e pasurisë së kompjuterëve të blerë do të 
ishte: 

A. Bisedimi me menaxhmentin 
B. Vëzhgimi i procedurave të palës së audituar 
C. Ekzaminimet fizike. 
D. Dokumentacioni i përgatitur nga jashtë. 

 
49. Cila nga sa vijon konsiderohet si evidencë parësore? 

A. Evidencat më të mira. 
B. Evidencat rrethanore. 
C. Evidencat dëgjimore. 
D. Evidenca direkte. 

 
50. Cila nga evidencat e mëposhtme NUK mund të kundërshtohet? 

A. Evidenca vërtetuese. 
B. Evidenca dëgjimore. 
C. Evidenca rrethanore. 
D. Evidenca përfundimtare. 

 

 

 

 


