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1. Planifikimi dhe Vlerësimi i Rrezikut

1.1  Objektivi i përgjithshëm i këtij moduli

Objektiv i këtij moduli është që t’ju ndihmojë për t’u përgatitur për provimin në 
Metodologjia e Auditimit të Brendshëm, i cili është pjesë e përgatitjes suaj për të 
marrë	certifikatën	për	ushtrimin	e	detyrës	së	auditorit	të	brendshëm	në	Subjektet	e	
Sektorit Publik në Kosovë.
 
Në modulin e  Metodologjia e Auditimit të Brendshëm do të mësojmë në lidhje me 
mënyrën	e	funksionimit	të	punës	së	auditimit,	si	mund	të	planifikohet	në	mënyrë	
efektive nga menaxherët e auditimit në mënyrë që të kryhen shërbimet e auditimit 
siç	kërkohet	nga	menaxhmenti	i	qendrave	shpenzuese	buxhetore,	d.m.th.	jo	vetëm	që	
duhet	kryer	punë	me	cilësi	të	lartë,	duke	i	shtuar	vlerë	organizatës	përmes	auditimit	
por	gjithashtu	i	fokuson	përpjekjet	e	auditimit	si	duhet	në	rreziqet	më	të	mëdha	për	
përmbushjen	e	objektivave,	si	t’i	qasemi	auditimit	të	bazuar	në	sistem,	regjistrimin	
dhe vlerësimin e sistemit si dhe rolin e dëshmive dhe mbikëqyrjes.
 
Kjo	më	shumë	është	disenjuar	që	t’ju	ndihmojë	të	kuptoni	procesin	e	planifikimit	
nga	pikëpamja	e	një	menaxheri	të	auditimit	(edhe	pse	ju	vetëm	sa	keni	filluar	kursin	
tuaj të auditimit të brendshëm) sepse është ai/ajo që duhet të përpilojë dhe pajtohet 
për	planet	me	menaxhmentin	e	lartë	në	qendrën	e	shpenzimit	të	buxhetit.	

Planifikimi	është	një	aktivitet	themelor	i	auditimit	dhe	nevojat	e	procesit	kërkojnë	
një numër të caktuar të aftësive individuale e ekipore. Sa më shumë që kuptoni në 
lidhje	me	planifikimin,	aq	më	efektivisht	do	të	jeni	në	gjendje	të	jepni	kontributin	
tuaj	 për	 aktivitetet	 e	 planifikimit,	 dhe	 në	 këtë	 mënyrë	 përmirësoni	 shërbimin	 e	
auditimit	 të	brendshëm	që	 i	 siguroni	menaxhmentit.	Auditimi	 i	bazuar	në	sistem	
është	 një	 qasje	 audituese	 në	 të	 cilën	 auditori	 kërkon	 të	 fitojë	 nivelin	 e	 duhur	 të	
sigurisë për të kuptuar se ka një sistem efektiv të procedimit dhe regjistrimit të 
transaksioneve, vlerësuar dhe testuar kontrollet e brendshme përkatëse dhe se është 
kryer një testim substancial  të një niveli të reduktuar nëse është e nevojshme.

Dëshmitë e auditimit janë faktet në të cilat auditori mbështetet për të dhënë opinionin.
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Objektivat e të mësuarit 

Në kohën kur ta keni përfunduar këtë modul ju do të keni kuptuar: 

• Funksionet e menaxherit të auditimit. 

•	 Qëllimin	e	planifikimit	të	auditimit.	

•	 Rëndësinë	e	identifikimit	dhe	vlerësimit	të	rrezikut	në	arritjen	e	objektivave	
të	organizatës	si	pjesë	e	procesit	të	planifikimit.	

• Faktorët të cilët menaxhmenti duhet t’i marrë parasysh kur bëhen planet 
strategjike, vjetore dhe të detyrave të auditimit të brendshëm.1

•	 Rolin	dhe	qëllimin	e	auditimit	bazuar	në	sistem.

• Rëndësinë e regjistrimit dhe vlerësimit të sistemit.

• Roli dhe rëndësia e dëshmive të auditimit.

• Roli i mbikëqyrjes.

1.2 Funksioni i menaxherit të auditimit

Le	 të	 fillojmë	 me	 vënien	 e	 kontekstit	 duke	 menduar	 shkurtimisht	 për	 rolin	 e	
menaxherit	në	aspekt	të	përgjithshëm.	Funksioni	i	tij/saj	themelor	është	të	organizojë	
dhe	udhëzojë	njerëzit	që	të	kryejnë	veprimet	e	kërkuara	dhe	të	përdorin	burimet	në	
mënyra	specifike.	Kjo	kërkesë	aplikohet	për	menaxherët	në	të	gjitha	organizatat,	në	
të	gjitha	nivelet,	ku	njerëzit	me	aftësi,	kualifikime	e	përvoja	të	ndryshme	duhet	të	
drejtohen në përmbushje të objektivave dhe, sigurisht, kjo aplikohet për menaxherët 
brenda shërbimeve të auditimit të brendshëm.

Me mijëra libra janë publikuar për menaxhmentin. Autorët e librave të tillë duket 
të jenë në shkallë industriale. Sidoqoftë, shumë prej parimeve të përgjithshme 
janë	të	zakonshme	në	literaturë	dhe	kanë	ndërlidhje	të	barabartë	me	menaxhimin	e	
auditimit.	Merr	për	shembull	një	aforizëm	të	shkurtër,	“menaxhmenti	është	gati	t’i	
mënjanojë befasitë”. Sipas menaxhimit të auditimit kjo mund të interpretohet në dy 
mënyra:

1	CIPFA	”Bazat	e	auditimit	të	brendshëm”,	Viti	2013,	Njësia	mësimore	4,6,7,8	dhe	9,	Kosovë
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1.	 Si	menaxher	 i	 auditimit	 të	 brendshëm	 ju	 nuk	dëshironi	 të	 zbuloni	 që	 dy	
prej asistentëve tuaj të auditimit kanë kaluar 20 ditë duke audituar një 
departament i cili është gati për tu mbyllur në dy javët e ardhshme. Në këtë 
mënyrë ju si menaxher i auditimit të jashtëm, nuk dëshironi të befasoheni 
me ngritjen e çështjeve të papritura që mund të dalin një ditë para se të 
nënshkruani auditimin.

2.	 Nëse	 organizata	 që	 auditohet	 ka	 hapur	 një	 zyrë	 të	 re	 në	 një	 pjesë	 tjetër	
të vendit apo një njësi të re shërbimi, si menaxher auditimi ju duhet të 
identifikoni	atë	fakt	para	se	të	filloni	procesin	e	planifikimit	për	të	pasur	kohë	
të mjaftueshme për të caktuar burimet e duhura audituese për të. Klienti i 
angazhuar,	apo	organizata	e	audituar	(dhe	kjo	aplikohet	nëse	klienti	është	
kryesuesi	apo	menaxhmenti	i	qendrës	shpenzuese	buxhetore	që	pranon	një	
raport nga auditorët e brendshëm) nuk do të dojë të shohë çështje madhore 
që	prezantohen	për	herë	të	parë	në	raportin	me	shkrim.	Auditori	duhet	dhënë	
paraprakisht	një	njoftim	klientit	në	formë	verbale,	për	çështjet	serioze	apo	
të diskutueshme të cilat duhet të jenë objekt i një raporti me shkrim. Kjo 
praktikë jo vetëm që është e sjellshme mirëpo edhe i jep mundësinë klientit 
që t’ia bëjë me dije auditorit në lidhje me ndonjë faktor që ai apo ajo mund 
të	mos	ketë	reflektuar	në	raportin	e	auditorit.

Shumica e menaxherëve duhet të kryejnë të gjitha aktivitetet në vijim, edhe pse 
rëndësia relative e secilit aktivitet do të varirojnë sipas përgjegjësive që theksohen 
në përshkrimin e punës së menaxherit:

•	 Planifikimi: Përcaktimi se çfarë duhet të bëhet dhe alokimi i burimeve në 
dispozicion	me	qëllim	të	arritjes	së	rezultateve	të	duhura.

• Delegimi,	 udhëzimi	 dhe	 motivimi:	 Të	 sigurohet	 se	 stafi	 ndihmës	 kupton	
planin e përgjithshëm dhe pjesën e tyre në atë plan.

• Kontrollimi	 dhe	 koordinimi: Monitorimi i projektit për t’u siguruar se 
vazhdon	 sipas	 planit	 dhe	 inicimi	 i	 veprimeve	 të	 nevojshme	 si	 reagim	 i	
ndryshimeve në rrethana.

• Raportimi:	Të	siguruarit	se	puna	e	bërë	është	finalizuar	dhe	raportuar	në	një	
mënyrë të duhur për palët e interesuara. (Ne shikojmë për mënyrat e raportimit 
të të gjeturave tek menaxhmenti i klientit në njësinë studimore 5 të modulit të 
Bazave	të	Auditimit	të	Brendshëm).
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1.3 Menaxhimi efektiv i auditimit 

Menaxherët e auditimit kanë një shkallë të rëndësishme të përgjegjësisë dhe nga 
ata kërkohet të jenë vendim-marrës efektiv me të drejtat që u takojnë. Kryesuesit e 
auditimit	të	brendshëm,	në	veçanti,	duhet	të	jenë	në	gjendje	të	zgjidhin	problemet	
operative pa iu referuar autoritetit më të lartë në të gjitha rastet, përveç  në ato 
më ekstreme. Menaxherët e auditimit duhet ta ndjejnë vetën të gatshëm dhe të 
jenë në gjendje të komunikojnë në mënyrë efektive me menaxhmentin e lartë të 
organizatave	 buxhetore	 dhe	me	 anëtarët	 e	 lartë	 të	 qeverisë	 apo	 shërbyesit	 civil	
dhe administruesit. Menaxherët e auditimit duhet të kenë aftësitë dhe përvojën në 
detyrat në vijim:

• Rekrutim, udhëheqje dhe trajnim në burim për ekipin auditues;

•	 Interpretim	dhe	përputhje		me	standardet	profesionale	dhe	udhëzimet	tjera;

• Sigurimi se përpjekjet e auditorit drejtohen në  ruajtjen  e cilësisë së lartë të 
rezultateve.

•	 Planifikim	 dhe	 mbikëqyrje,	 duke	 përfshirë	 planifikimin	 strategjik	 dhe	
atë	 vjetor.	Ata	 gjithashtu	 duhet	 të	 analizojnë	 progresin	 e	 punës	 audituese	
rregullisht për t’u siguruar se plani është duke shkuar në binar të duhur.

•	 Raportim,	duke	përfshirë	jo	vetëm	fazat	e	raportimit	të	auditimit	por	gjithashtu	
duke dhënë raporte vjetore mbi përmbushjen para menaxhmentit të lartë dhe 
përditësimet mbi progresin sipas planeve në afate të rregullta gjatë tërë vitit.

• Zhvillim të marrëdhënieve produktive të punës ndërmjet auditorit të 
brendshëm, menaxhmentit të lartë, menaxhmentit të radhës dhe auditorëve të 
jashtëm	për	të	përfituar	nga	sinergjitë	e	mundshme	auditues.

•	 Jetësim	 të	 proceseve	 efektive	 të	 shqyrtimit	 në	 të	 gjitha	 fazat	 e	 ciklit	 të	
auditimit.

• Paraqitje të integritetit dhe përgjegjësisë profesionale. Kjo kërkon nga ai apo 
ajo	që	të	jetë	në	rrjedha	me	ndryshimet	në	legjislacion	dhe	zhvillimet	brenda	
profesionit të auditimit dhe të komunikojë ato tek të gjithë anëtarët e ekipit 
dhe të përfshijë ndryshimet në dosjet përkatëse të auditimit.

Pasi që është shtjelluar roli dhe detyrat e kryera nga menaxheri efektiv i auditimit, 
ai	është	personi	i	cili	ka	përgjegjësi	përfundimtare	për	planifikim	dhe	auditim,	le	të	
fokusohemi tani në lëndën e kësaj njësie studimore.
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2. Qëllimi i planifikimit të auditimit të brendshëm

Qëllimi	dhe	parimet	e	planifikimit	janë	të	njëjta	për	auditorët	e	brendshëm	dhe	ata	
të jashtëm, edhe pse do të ketë dallime në theksin e vënë  për secilën varësisht nga 
lloji i auditimit që do të ndërmerret. Këto mund të përmblidhen si në vijim:

Për të përcaktuar prioritetet dhe për të themeluar metodat më efektive në kosto për 
arritjen e objektivave.

• Për të ndihmuar drejtimin dhe kontrollin e punës audituese.

• Për të siguruar se vëmendja u kushtohet aspekteve kritike të punës audituese.

• Për t’u siguruar se puna kryhet në përputhje me synimet e paracaktuara.

• Për t’u siguruar se puna audituese gjeneron dëshmi të mjaftueshme për të 
mbështetur çfarëdo forme  të opinionit  të auditimit që kërkohet.

Për	të	krijuar	kohë	të	duhur	dhe	burime	të	përshtatshme	për	analizën	e	cilësisë	së	
punës	audituese	në	të	gjitha	fazat	e	auditimit	për	të	përforcuar	një	kontroll	efektiv	
cilësie.

Para	se	 të	kalojmë	 tutje	në	shtjellimin	më	 të	hollësishëm	se	si	planifikohet	puna	
audituese, ne do të shqyrtojmë termet e referencës që qeverisin aktivitetet e kryera 
nga auditorët e brendshëm.

2.1 Termet e referencës për auditim të brendshëm

Termet e referencës së auditimit të brendshëm janë çështje për marrëveshje ndërmjet 
menaxhmentit	 të	 organizatës	 dhe	 kryesuesit	 të	 auditimit	 të	 brendshëm.	 Është	
praktikë e mirë të përpilohen terma formal të referencës për funksionin e auditimit 
të	 brendshëm.	Termet	 e	 referencës	 japin	 një	 kornizë	 të	 njohur	 dhe	 përshkrim	 të	
kritereve për funksionimin e duhur të auditimit të brendshëm dhe duhet:

• Të përcaktojnë përgjegjësitë dhe objektivat e auditimit të brendshëm.

•	 Të	përcaktojnë	pozitën	e	auditimit	të	brendshëm	në	strukturën	e	organizatës.

•	 Përkufizojnë	fushëveprimin	e	aktivitetit	të	auditorit	të	brendshëm.
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• Deklarojnë të drejtat e njësisë audituese për qasje në të gjitha regjistrimet, 
pasuritë, personelin dhe objektet dhe autoriteti i tij është që të mbledh 
informata dhe shpjegime të tilla si vlerësohet e nevojshme për përmbushje të 
përgjegjësive.

• Theksojnë procedurat për përgatitjen e planeve strategjike të auditimit dhe 
planeve	të	hollësishme	(vjetore	dhe	të	angazhimit).

•	 Theksojnë	bazat	e	autoritetit	për	aprovimin	e	atyre	planeve.

• Përshkruajnë burimet që duhet të aplikohen në auditim të brendshëm.

•	 Specifikojnë	vijat	e	raportimit.

•	 Përkufizojnë	metodat	që	duhet	 të	përdoren	(p.sh.	 treguesit	e	përformancës,	
shqyrtimet e jashtme) në vlerësimin e përformancës së auditorit të brendshëm.

•	 Ndajnë	përgjegjësinë	në	nivelin	menaxherial	në	organizatë	si	dhe	procedurat	
që	duhet	aplikuar	kur	zbatohen	rekomandimet	e	auditimit	të	brendshëm.

• Theksojnë përgjegjësitë e auditorit të brendshëm në lidhje me palët e treta, siç 
janë auditorët e jashtëm apo agjencitë shqyrtuese.

•	 Qartësojnë	bazat	për	ndonjë	 tarifë	për	 shërbimet	e	auditimit	 të	brendshëm	
nëse	një	regjim	i	tillë	aplikohet	në	organizatë.

Në lidhje me pikën e fundit (Ngarkesa për shërbime të auditimit të brendshëm) kjo 
ka më shumë mundësi të futet në Termet e Referencës në auditim të brendshëm ku 
ka	Marrëveshje	për	Nivelin	e	Shërbimit	(MNSH)	mes	organizatës	dhe	kryesuesit	
të	auditimit	të	brendshëm.	Kjo	ka	më	shumë	mundësi	të	përdoret	në	organizata	ku	
raportet menaxhment-auditim janë më mirë të përcaktuara e të pjekura dhe sistemet 
e kontabilitetit mundësojnë që kostoja e funksionit të auditimit të përcaktohet lehtë.

Një	 MNSH	 është	 thjesht	 një	 marrëveshje	 me	 shkrim	 ndërmjet	 shfrytëzuesit	
të shërbimit (klientit) dhe ofruesit të shërbimeve (kontraktuesit). Auditimi i 
brendshëm	është	qartë	kontraktuesi	dhe	menaxhmenti	i	organizatës	ka	mundësi	të	
jetë	i	përcaktuar	si	klient.	Në	mënyrë	tipike	MNSH	specifikon:

• Shërbimi që duhet të sigurohet (natyra e shërbimit, aspekte sasiore e cilësore, 
shërbimet	opcionale	në	dispozicion	me	kërkesë,	procedurat	për	variacione,	
koha e përgjigjes).

• Afatet kohore dhe shpeshtësia e shërbimit (eve).

• Fatura që duhet bërë dhe rregullimi i pagesave.
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• Periudha e marrëveshjes.

• Procedura e kontesteve.

•	 Ndëshkimet	për	mos-zbatim.

• Llojet dhe shtrirja e ndihmës dhe informatave që klienti duhet të  sigurojë.

2.2 Termet e referencës për auditim të jashtëm në sektorin privat

Siç e kemi thënë paraprakisht, është e dobishme të mësohet për procedurat dhe 
praktikat krahasuese të auditimit të jashtëm. Kjo është pasi që ju do të jeni në 
dijeni për kushte të ndryshme ligjore e rregullatore që përcaktojnë se si auditorët e 
jashtëm	veprojnë	në	detyrat	e	tyre	dhe	përcaktojnë	llojet	(dhe	në	rritje,	kufizimet)	e	
shërbimeve që ata lejohen t’u ofrojnë klientëve.

Për auditorët e jashtëm, termet e referencës do të përcaktohen shpesh nga aktet e 
qeverisë, legjislacioni apo prononcimet e organeve rregullatore. Termet e referencës 
siç janë theksuar në statutin e standardeve profesionale përfaqësojnë një minimum 
të	pranueshëm.	Është	i	hapur	për	klientin	për	të	kërkuar,	apo	për	një	auditor	të	ofrojë	
shërbime shtesë.

Shërbime të tilla shtesë do të mund të vlerësoheshin të vendosen në fushën e 
auditimit themelor apo do të mund të kryheshin duke paguar tarifa profesionale 
shtesë.	Pra,	 termet	e	 referencës	 së	auditorit	 të	 jashtëm	mund	 të	zgjerohen	për	 të	
përfshirë:

• Raporte të veçanta për bordin apo për menaxherët e lartë.

•	 Raporte	të	hollësishme	për	drejtorin	e	financave.

•	 Shqyrtime	për	vlerën	për	para	në	fushat	e	specifikuara	të	operativës.

• Testime shtesë.

Për shembull, testimi shtesë mund të kryhet në një ndërmarrje me një numër të 
madh dyqanesh në pjesë të ndryshme të vendit. Auditori mund ta ketë përcaktuar 
si pjesë të procesit të planifikimit,	që	do	të	ishte	e	mjaftueshme	të	vizitohen	vetëm	
katër nga objektet e shitjes me pakicë për të mbledhur dëshmi të mjaftueshme për 
të	mbështetur	një	opinion	auditimi	në	pasqyrat	financiare.	Menaxhmenti	i	klientit	
angazhues	megjithatë	mund	të	ketë	vendosur	kohëve	të	fundit	të	heq	funksionin	e	
auditimit	të	brendshëm	dhe	si	rrjedhojë	i	kanë	kërkuar	auditorit	të	jashtëm	të	vizitojë	
pesëmbëdhjetë degë çdo vit prej tash e tutje. Kjo formë do t’i jepte menaxhmentit 
më shumë rehati që opinioni i auditorit për të gjitha kontrollet e duhura dhe 
funksionimin efektiv në të gjitha dyqanet ku ka më shumë mundësi të jetë në rregull 
sesa	nëse	madhësia	e	mostrës	do	të	ishte	vetëm	katër	siç	u	planifikua	në	fillim.
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Një pikë e rëndësishme që menaxheri i auditimit duhet ta peshojë ku ndryshime të 
tilla mund të ndodhin është se termet e referencës duhet ta bëjnë të qartë, para se 
të	fillojë	auditimi,	çfarë	kërkesash	shtesë	mund	të	jenë.	Vetëm	atëherë	menaxheri	
mund	 të	 planifikojë	 auditimin	 në	 mënyrë	 efektive.	 Për	 shembull,	 nëse	 auditori	
duhet	dhënë	një	mendim	për	lejimin	e	qeverisë	qendrore	për	shpenzime	kapitale,	
plani	i	auditimit	duhet	të	sigurojë	se	kolegu	i	cili	vlerëson	shpenzimet	kapitale	ka	
në	dispozicion	kohën	e	mjaftueshme	për	të	kryer	punën	e	nevojshme	shtesë	për	këtë	
vërtetim.

Është	gjithashtu	shumë	me	 rëndësi	që	ndërmarrjet	e	auditimit	 të	 jashtëm	 të	mos	
angazhohen	 në	 ndonjë	 aktivitet	 jo-auditues	 në	 emër	 të	 menaxhmentit	 apo	 të	
promovojnë	 shërbimet	 e	menaxhmentit	 të	firmës	 së	 auditimit	 në	 të	 njëjtën	kohë	
kur ata janë të kontraktuar të japin mendimin e auditimit të jashtëm. Për shembull, 
pas kolapsit të Enronit, ligji në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte ndryshuar në 
mënyrë	specifike	për	të	parandaluar	firmat	që	të	japin	edhe	shërbime	auditimi	por	
edhe shërbime menaxhmenti për një klient të caktuar.

Ekziston	rreziku	për	pavarësinë	e	auditimit	që	auditorët	mund	të	identifikojnë	një	
problem në ndonjë proces apo sistem të veçantë dhe i rekomandojnë menaxhmentit 
që	 divizioni	 i	 shërbimeve	 të	 menaxhmentit	 të	 firmës	 audituese	 duhet	 ndihmuar	
për përmirësime në tarifa. Kjo do të mund të duket si kompromis i pavarësisë dhe 
integritetit të auditorit të jashtëm pasi që mund të argumentohet që qëllimi primar 
i auditimit nuk do të ishte të japë një opinion objektiv mirëpo të kërkojë dështimet 
operative	prej	 të	cilave	duhet	përfituar.	Ky	parim	etik	 i	përgjithshëm	gradualisht	
është	duke	u	pranuar	në	ekonomitë	më	të	zhvilluara.

Pasi që shqyrtuam se si themelohen termet e referencës për auditimin e brendshëm 
dhe	atë	të	jashtëm,	tani	është	koha	të	diskutohen	hapat	e	përfshirë	në	planifikimin	e	
auditimit të brendshëm më në hollësi.
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3. Planifikimi i auditimit të brendshëm

Në lidhje me këtë kapitull, ju gjithashtu duhet të lexoni Vëllimin I, Kapitulli 7 dhe 
Vëllimin II Kapitulli 1.1 i Doracakut të Auditimit të Brendshëm ku janë paraqitur 
kërkesat	zyrtare	të	cilave	duhet	përmbajtur	si	auditor	i	sektorit	publik.

3.1 Përpilimi i vlerësimit të nevojave të auditimit

Pasi të jenë themeluar termet e referencës për funksionin e auditimit të brendshëm, 
tani	menaxhmenti	 i	auditimit	 të	brendshëm	është	në	pozitë	 të	fillojë	planifikimin	
e	punës	së	vet.	Ky	proces	fillon	me	kryerjen	e	vlerësimit të nevojave të auditimit. 
Qëllimi	është	që	të	sigurohemi	se	planet	e	auditimit	të	cilat	përpilohen	të	bazohen	në	
kuptim	gjithëpërfshirës	të	organizimit	dhe	aktiviteteve	në	të	gjitha	departamentet.	
Vlerësimi	i	nevojave	të	auditimit	duhet	të	sigurojë	që	paraprakisht	të	identifikohen	
aktivitetet	 me	 rrezikshmëri	 të	 lartë	 dhe	 fushat	 e	 njohura	 të	 vështirësive	 	 janë	
identifikuar	dhe	se	janë	planifikuar	auditimet	ashtu	siç	duhet.	Vlerësimet	e	nevojave	
të auditimit normalisht kryhen çdo tri deri pesë vite edhe pse shërbimet audituese 
të formuara kohëve të fundit mund të shqyrtojnë vlerësime të tilla më shpesh për të 
mbajtur	lidhjen	dhe	për	të	zhvilluar	ekspertizën	për	këtë	punë.

Para	se	të	vazhdohet	me	shqyrtimin	e	procesit	të	vlerësimit	të	nevojave	të	auditimit,	
është	me	rëndësi	për	ju	si	auditor	që	të	dini,	se	nevojat	e	auditimit	në	një	organizatë	
duhet të vlerësohen dhe vendosen pa shqyrtuar sigurimin e tanishëm të burimeve 
audituese	apo	ato	që	mund	të	jenë	në	dispozicion	në	të	ardhmen.	Kjo	është	vetëm	
pas	caktimit	të	një	nevoje	për	auditim	që	menaxhmenti	duhet	të	fillojë	të	vlerësojë	
burimet	në	dispozicion	për	të	arritur	qëllimin.

Procesi i vlerësimit të nevojave duhet të përfshijë aspektet në vijim:

•	 Identifikimi	i	të	gjitha	fushave	të	punës	analizuar	nga	sistemet,	nën-sistemet,	
ndërmarrjet dhe lokacionet.

•	 Vlerësimi	i	nivelit	të	rrezikut	dhe	cenueshëmëria	e	secilës	fushë	pune.

• Vendosja se për çfarë periudhe do të auditohen të gjitha sistemet dhe 
ndërmarrjet dhe caktimi i shpeshtësisë së auditimeve individuale.

• Vlerësimi i burimeve të nevojshme për të plotësuar kërkesat e auditimit.

•	 Ne	do	të	ekzaminojmë	secilin	prej	këtyre	aspekteve	më	në	hollësi.
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3.2 Identifikimi i të gjitha fushave të auditueshme brenda organizatës

Kjo	është	faza	e	parë	në	vlerësimin	e	nevojave	të	auditimit.	Menaxhmenti	i	auditimit	
duhet	të	identifikojë	të	gjitha	sistemet	dhe	nën-sistemet	që	janë	në	organizatë.	Ata	
gjithashtu duhet të jenë në gjendje të caktojnë lokacionet e secilit prej sistemeve 
dhe	nën-sistemeve.	Ekziston	një	shumëllojshmëri	metodash	që	zakonisht	vihen	në	
funksion	nga	menaxhmenti	 i	 auditimit	 të	brendshëm	për	 të	 identifikuar	 të	gjitha	
këto fusha ku përfshihen:

• Njohuritë lokale përbrenda ministrive.

• Llogaritë e menaxhmentit.

• Raportet buxhetore.

•	 Diagramet	organizative.

• Këshilla nga menaxhmenti i të audituarit.

• Raportet vjetore dhe llogaritë.

•	 Direktoriumet	e	zyrës.

•	 Planifikimet	paraprake	të	auditimit	të	brendshëm.

• Mbulueshmëria paraprake e auditimit të jashtëm.

• Raportet e informimit të menaxhmentit.

• Regjistrimet e takimeve të brendshme.

•	 Raportet	mbi	planifikimin	apo	komisionet	e	projekteve		(për	të	identifikuar	
zhvillimet	aktuale	dhe	të	propozuara	të	sistemit).

• Raportet e mediave lokale, p.sh. nganjëherë ka ngjarje të raportuara në lidhje 
me ngjarjet që mund të jenë në interes të auditorit të brendshëm.

Është	me	 rëndësi	 të	vërehet	 se	në	këtë	 fazë	 të	procesit	 të	vlerësimit	 të	nevojave	
të auditimit duhet të ketë ndërlidhje dhe konsultime të mjaftueshme ndërmjet 
menaxhmentit	të	auditimit	të	brendshëm	dhe	menaxhmentit	të	lartë	në	organizatë	
për	t’u	siguruar	se	të	gjitha	sistemet	dhe	nën-sistemet	janë	identifikuar.



Moduli 2 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

19

3.3 Vlerësimi i rrezikut dhe cenueshmërisë

Brenda	çdo	organizate,	disa	 sisteme	do	 të	 jenë	më	 të	 rëndësishme	sesa	 të	 tjerat.	
Prandaj auditorët e brendshëm duhet të fokusohen në sistemet të cilat shikohen 
sikur të kenë rëndësi më të madhe edhe pse jo në përjashtim të plotë të sistemeve 
me	 rëndësi	më	 të	 vogël.	 “Më	 e	 rëndësishme”	 është	 përcaktuar	 këtu	 si	 kuptim	 i	
atyre sistemeve që nëse diçka do të mund të shkonte gabimisht në to, atëherë ky 
mosfunksionim	do	të	kishte	një	efekt	negativ	në	organizatën	si	tërësi.	Për	të	kryer	
vlerësimin e nevojave të auditimit, menaxhmenti i auditimit të brendshëm duhet 
të kategorizojë	secilin	prej	sistemeve	dhe	nënsistemeve	që	ata	kanë	identifikuar	në	
fazën	paraprake	në	aspektin	e	prioritetit	të	auditimit.

Procedurat	 e	 kategorizimit	 mund	 të	 kryhen	 duke	 përdorur	 gjykim	 subjektiv	 të	
menaxhmentit të auditimit të brendshëm. Si alternativë, është qasje më moderne të 
përdoren	formula	me	tregues	rreziku.	Përdorimi	i	formulave	të	tilla	mund	ta	bëjë	
këtë ushtrim më sistematik dhe pjesërisht më objektiv. Procesi përfshinë llogaritjen 
e	treguesit	të	rrezikut	për	secilin	sistem	dhe	nën-sistem.	Pastaj	treguesi	përdoret	për	
të mbështetur dhe informuar gjykimin e auditorit mbi prioritetin dhe shpeshtësinë 
e auditimeve.

Edhe	pse	ka	disa	 formula	me	 tregues	 rreziku	që	përdoren,	 shumica	e	 formulave	
me	tregues	rreziku	identifikojnë	elemente	individuale	të	rrezikut	dhe	ato	gjithashtu	
peshojnë secilën prej elementeve të ndryshme.

Në	vijim	është	një	shembull	i	një	formule	të	thjeshtë	të	treguesit	të	rrezikut:

Treguesi	i	rrezikut	për	_X_X_X_	Sistemin:

Rreziku	ekzistues	+	Rreziku	i	kontrollit	=	Rreziku	total2

Rreziku	 ekzistues	 është	 rreziku	 që	 gabimet	 do	 të	 shfaqen	 për	 shkak	 të	mjedisit	
brenda	të	cilit	biznesi	funksionon.

Rreziku	i	kontrollit	është	rreziku	që	gabimet	nuk	do	të	parandalohen,	identifikohen	
ose korrigjohen me kohë për shkak të dobësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm.3 

Shënimi	1	do	të	tregonte	që	auditori	ka	vlerësuar	se	rreziku	është	i	ulët;	4	tregon	se	
rreziku	është	vlerësuar	të	jetë	i	lartë.

2	CIPFA”	Bazat	e	auditimit	të	brendshëm	,	viti	2013,	Njësia	mësimore	4	Kosovë

3	CIPFA”	Bazat	e	auditimit	të	brendshëm	,	viti	2013,	Njësia	mësimore	5	Kosovë
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Total	Treguesi	i	Rrezikut	(A	+	B)	=	Me	shkallë	prej	8	deri	32

Faktorët që përdoren këtu janë thjeshtë shembuj të gjërave që duhet të përfshihen 
në	një	formulë	të	treguesit	të	rrezikut.	Ekipi	i	auditimit	të	brendshëm	do	të	vendos	
për	 veten	 se	 çfarë	 faktorësh	 të	 veçantë	 janë	 organizativisht	më	 të	 përshtatshëm	
për	përfshirje.	Kur	përpilohet	një	formulë	e	treguesit	të	rrezikut,	si	praktikë	e	mirë	
vlerësohet	konsultimi	me	të	audituarin	për	opinionin	e	tyre	se	a	ka	nevojë	për	vizitë	
audituse.

Në llogaritje të treguesit, menaxhmenti i auditimit duhet të caktojë pesha të ndryshme 
për secilin prej elementeve për të inkorporuar gjykimin e tyre në rëndësinë relative sa 
i	përket	rrezikut.	Përveç	kësaj	auditori	duhet	të	kërkojë	pikëpamjet	e	menaxhmentit	
të lartë të auditimit në këtë çështje.

Duke	mbledhur	informata	për	secilin	prej	elementeve	të	rrezikut	për	secilin	sistem	
dhe duke aplikuar peshim relativ për secilin element, atëherë shënimi i treguesit 
të	 rrezikut	 mund	 të	 llogaritet	 për	 secilin	 prej	 sistemeve	 dhe	 nën-sistemeve	 të	
identifikuar.	Është	e	dukshme	që	sa	më	i	lartë	të	jetë	shënimi	aq	më	i	lartë	është	
prioriteti që një sistem duhet të vlerësohet se ka nevojë për auditim. Secili prej 
sistemeve	 dhe	 nën-sistemeve	 mund	 të	 kategorizohet	 me	 shënim	 të	 treguesit	 të	
rrezikut.

Sidoqoftë	një	paralajmërim!	Kur	përdorni	formulën	e	treguesit	të	rrezikut	ju	duhet	
ta	 dini	 që	 edhe	 pse	 ato	 janë	më	 objektive	 sesa	 teknikat	 e	 zakonshme	 gjykuese,	
ato	nuk	janë	korrekte	e	të	pandryshueshme	apo	mënyra	të	sakta	të	kategorizimeve	
të sistemeve në aspektin e nevojës së auditimit. Ato përdoren për të ndihmuar 

Rreziku ekzistues

Total A:

Natyra e bilancit,
(rreziku i vjedhjes apo humbjes). 1 – 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

4 – 16

1 – 4

1 – 4

1 – 4

1 – 4

4 – 16

Vlera, d.m.th. Transaksionet
totale dhe individuale.

Kompleksiteti i sistemit,
d.m.th. Rreziku i gabimit.

Faktor tjerë, p.sh.
sistem i ri, brengat e klientëve.

Total B:

Kontrolle organizative, p.sh.
ndarje e detyrave, doracakë.

Kontrolli i mjedisit, p.sh. zotimi
për kontroll, aftësitë e
menaxherëve.
Kontrollet mbikëqyrëse, p.sh.
autorizimi, kontrollimet 
mbikëqyrëse.

Koha prej auditimit të
fundit në vite.

Rreziku i kontrollitShkalla e shënimit Shkalla e shënimit
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në	 reduktimin	 e	 shkallës	 së	 subjektivitetit	 të	 përfshirë	në	këtë	 fazë	 të	 vlerësimit	
të	 nevojave	 të	 auditimit.	 Shembuj	 tjerë	 të	 treguesve	 të	 rrezikut	 janë	 dhënë	 në	
Doracakun e Auditimit të Brendshëm .

Le të krahasojmë përparësitë dhe mangësitë tek përdorimi i formulave të treguesit 
të	rrezikut	në	tabelën	e	paraqitur	në	vijim.

Ju duhet të jeni në dijeni se në praktikë shumica e shërbimeve të auditimit të 
brendshëm konstatojnë se përparësitë peshojnë më shumë sesa mangësitë.

3.4 Përcaktimi i shpeshtësisë dhe afateve kohore të auditimit

Periudha e auditimit, apo cikli	 i	 auditimit,	 është	 gjatësia	 specifike	 e	 kohës	 (me	
hollësi	 për	 datat	 e	fillimit	 dhe	mbarimit)	 për	 të	 cilën	 planifikohet	 që	 sistemet	 të	
auditohen dhe një siguri e përgjithshme që i jepet menaxhmentit. Shpeshtësia e 
auditimit është numri i auditimeve që duhet të bëhen brenda ciklit të auditimeve. Si 
rregull i përgjithshëm, cikli i auditimit për shumicën e departamenteve të auditimit 
të	brendshëm	është	zakonisht	në	regjionin	e	pesë	viteve	edhe	pse	disa	tentime	për	të	
përfunduar	ciklin	në	katër	apo	madje	edhe	tri	vite	varësisht	nga	profili	i	rrezikut	të	
organizatës	dhe	burimet	e	auditimit	në	dispozicion.

Kur	 të	 ketë	 marrë	 një	 vendim	 menaxhmenti	 i	 auditimit,	 në	 bazë	 të	 gjykimit	
të	 tyre	 në	 lidhje	me	kohëzgjatjen	 e	 ciklit	 të	 auditimit,	 ata	 do	 të	 duhet	 të	marrin	
vendim për shpeshtësinë e auditimit brenda atij cikli për secilin prej sistemeve 
dhe	nën-sistemeve	që	janë	identifikuar	paraprakisht.	Ky	vendim	është	i	bazuar	në	
kombinimin e përvojës profesionale të menaxhmentit të auditimit të brendshëm 
dhe	rezultatet	e	fituara	nga	formula	e	caktuar	e	treguesit	të	rrezikut	që	përdoret	nga	
auditorët.	Logjikisht,	sistemet	me	shënime	të	larta	rreziku	ka	mundësi	të	kërkojnë	
mbulim më të shpeshtë sesa ato me shënime më të ulëta. Për shembull sistemet 
kryesore	financiare	të	një	ministrie	shpenzuese	duhet	të	auditohen	një	herë	në	vit.	
Në	anën	tjetër	vizitat	e	auditimit	në	zyrat	periferike	të	asaj	ministrie	ku	nuk	kryhen	
transaksione	financiare,	mund	të	ndodh	një	herë	për	çdo	tri	deri	pesë	vite.

3.5 Vlerësimi i burimeve të nevojshme për auditim të brendshëm

Kur të jetë vendosur për ciklin e auditimit dhe shpeshtësinë e auditimit, menaxhmenti 
i auditimit të brendshëm duhet të përcaktojë sasinë e burimeve që kërkohen për të 
plotësuar nevojat e auditimit. Burimi në mënyrë tipike shprehet në ditët e auditorit. 
Prapë, sasia e kohës së vlerësuar si e nevojshme për auditimin e secilit sistem dhe 
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nën-sistem do të përcaktohet përmes një kombinimi të gjykimit dhe shënimeve të 
treguesit	të	rrezikut	të	llogaritur	paraprakisht.	Llogaritja	e	ngarkesës	me	punë	do	të	
marrë një formë të ngjashme sikurse tabela e paraqitur në vijim:

Në	këtë	fazë	të	zhvillimit	të	vlerësimit	të	nevojave	të	auditimit,	auditori	ka	mundësi	
të	 identifikojë	 numrin	 e	 ditëve	 të	 nevojshme	 në	 bazë	 të	 llojit	 të	 auditimit,	 për	
shembull:

•	 300	ditë	Auditimet	e	Bazuara	në	Sistem.

• 100 ditë testime substanciale.

• 120 ditë vlera për para (projekti apo ushtrim i veçantë ende mund të mos 
vendoset për të mirëpo ditët megjithatë janë dedikuar).

• 50 ditë hetim i mashtrimit.

• 110 ditë auditim kontratash.

Menaxheri	i	auditimit	të	brendshëm	ndoshta	duhet	të	planifikojë	edhe	për	auditime	
të posaçme, për shembull, një fushë teknike apo komplekse juridike. Aftësitë që 
posedon ekipi auditues mund të mos përfshijnë disa prej atyre fushave të kërkuara 
për këtë auditim të posaçëm. Për shembull, nëse auditimi përfshinë kontrollin e 
kontratave të infrastrukturës me vlerë të lartë, menaxheri i auditimit mund të jetë në 
gjendje	të	përdor	shërbimet	e	një	anëtari	të	departamentit	ligjor	të	organizatës	e	që	
për	të	do	të	ishte	një	angazhim	me	afat	të	shkurtër.

Një	mënyrë	e	tillë	zgjidhjeje	mund	të	funksionojë	shumë	mirë	mirëpo	menaxheri	
duhet	 të	 sigurohet	 se	 avokati	 i	 cili	 ka	 kontribuuar	 në	 ndonjë	 fazë	 të	 procesit	
kontraktues	 origjinal	 nuk	 bën	 të	 angazhohet	 pasi	 që	 ai	mund	 të	 ketë	 për	 detyrë	
të	analizojë	punën	e	tij	si	pjesë	e	auditimit.	Kjo	do	të	komprometonte	pavarësinë	

Sistemi Shënimi i rrezikut

1 28 – E lartë

2

3

4

5

6

etj.

27 – E lartë

17 – E Mesme

9 –  E Ulët

17 – E Mesme

30 – E lartë

etj.

Nevoja për ditë të
auditorit

Shpeshtësia Efektive vjetore

20

60

10

50

10

25

etj.

40

20

10

10

120

25

etj.

gjysmë vjetore

3 vjetore

vjetore

5 vjetore

mujore

vjetore

etj.

Total ditët e nevojshme të auditorit XXX
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dhe	objektivitetin	 e	 auditorit.	 Për	 të	 parandaluar	 këtë	 rrezik	që	u	del	 ekspertëve	
teknik, juridik e në fusha tjera ata duhet të pyeten në lidhje me përfshirjen e tyre të 
mundshme në punën që ekipi i auditimit të brendshëm do ta kryejë në auditimin e 
posaçëm.

Në këtë pikë procesi i vlerësimit të nevojave të auditimit thuajse kryhet. Megjithatë 
menaxhmenti i auditimit të brendshëm tani duhet të llogaris burimet aktuale që ata 
kanë	në	dispozicion	dhe	të	krahasojnë	atë	me	atë	se	çfarë	kanë	llogaritur,	gjë	që	
kërkohet sipas vlerësimit të nevojave të auditimit. Kjo është një detyrë relativisht 
e drejtpërdrejt e cila përfshinë llogaritjen për secilin anëtar të departamentit të 
auditimit të brendshëm siç paraqitet më poshtë:

Kur të jetë bërë kjo llogaritje relativisht e thjeshtë (apo, në kohën moderne, kur të 
jenë futur të dhënat themelore në një faqe excel kompjuteri për nxjerrjen e shifrave) 
menaxhmenti	i	auditimit	të	brendshëm	mund	të	krahasojë	burimet	në	dispozicion	
me burimet e kërkuara. 

Skenari	më	i	mundshëm	është	se	burimet	audituese	në	dispozicion	nuk	janë	adekuate	
për të plotësuar kërkesat. Nëse një skenar i tillë paraqitet, atëherë është përgjegjësia 
e menaxhmentit të auditimit të brendshëm të sjell në vëmendjen e menaxhmentit të 
organizatës	këtë	mungesë.

Pastaj është çështje e të dytit të vendos nëse do:

1. Të sigurojë burime shtesë për të mundësuar kryerjen e auditimit.

2. Të përjashtojë detyra të caktuara nga programi i punës, mundësisht ato që 
janë	disenjuar	si	rrezikshmëri	e	ulët.

3. Të reduktojë numrin e ditëve për detyrat e auditimit individual dhe pastaj të 
kryej detyrat më sipërfaqësisht.

4. Të reduktojë shpeshtësinë e auditimeve brenda ciklit të auditimeve.

Totali i ditëve të auditorit në dispozicion

Minus:

Pushimi vjetor

Pushim tjetër / studim

Vlerësimi për pushimin mjekësor 

Rastisje-pasiguri

Neto ditët e auditorit në dispozicion

XXX

20

(xx)

(xx)

(xx)

(xx)

XXX
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Duke	 qenë	 në	 një	 ambient	 ku	 operojnë	 shumica	 e	 organizatave	 të	 shërbimeve	
publike,	ka	pak	mundësi	që	të	zgjidhet	opsioni	1.	sidoqoftë,	nëse	zgjidhet	atëherë	
analizat	 paraprake	 të	 nevojave	 të	 auditimit	 sipas	 llojit	 të	 auditimit	 (bazuar	 në	
sisteme,	të	pavarura,	VP-Vlerë	për	Para	etj.)	mund	të	përdoren	për	identifikimin	se	
ku nevojiten burimet shtesë më së shumti.

Supozojmë	se	nuk	është	zgjidhur	opsioni	1.	menaxhmenti	i	organizatës	së	bashku	
me kryesuesin e auditimit të brendshëm, duhet të vendosin cili prej opsioneve 2, 3 
dhe	4	duhet	zgjedhur.	Si	çështje	e	parimit,	favorizohet	opsioni	i	katërt.	Madje	edhe	
sistemet	me	rrezik	të	ulët,	nëse	lihen	krejtësisht	jashtë	programit	në	afat	të	gjatë,	
përfundimisht	do	të	bëhen	me	rrezik	të	lartë	dhe	nëse	caktimi	i	ditëve	të	auditorit	
reduktohet dhe kryhen vetëm shqyrtime sipërfaqësore, i tërë procesi i auditimit do 
të	humb	vlerën	me	rezultatin	se	cilësia	e	shërbimit	të	kryer	për	menaxhmentin	do	
të reduktohet.

Metoda e reduktimit të ngarkesës së punës që më së shpeshti përdoret është që të 
shtyhet	afati	për	detyrat	me	“rrezikshmëri	të	ulët”	derisa	ato	vlerësohen	si	“rrezik	
mesatar”	dhe	 atëherë	nëse	nevojitet	 të	 shtyhet	 afati	 i	 detyrave	me	“rrezikshmëri	
mesatare”	derisa	ato	bëhen	detyra	me	“rrezikshmëri	të	lartë”.
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4. Planifikimi strategjik, vjetor dhe i angazhimit në auditim të 
    brendshëm

Në kapitujt në vijim janë shtjelluar faktorët që duhet të merren parasysh kur 
përpilohen  planet afatgjata dhe afatshkurtra për aktivitetet e auditimit të brendshëm 
në Kosovë.

Kur të jetë kryer vlerësimi i nevojave të auditimit dhe të dihet sasia e burimeve 
në	dispozicion,	menaxhmenti	i	auditimit	të	brendshëm	është	në	pozitë	të	përpilojë	
planet	operative.	Normalisht	ekzistojnë	tri	lloje	të	planeve	operative:

1. Plani strategjik, afatgjatë.

2. Plani vjetor afatshkurtër.

3.	Plani	për	angazhim	në	auditim.

4.1 Plani strategjik

Doracaku i auditimit të brendshëm sugjeron që Plani Strategjik i Auditimit të 
Brendshëm	të	përgatitet	nga	Drejtori	i	Njësisë	së	Auditimit	të	Brendshëm	në	bazë	
të	vlerësimit	të	rrezikut,	dhe	në	mënyrë	tipike	mbulon	një	periudhë	tri	vjeçare.

Si pjesë e shqyrtimit vjetor, plani strategjik auditues duhet përditësuar dhe përfshinë:

• Një përshkrim të aktiviteteve të auditimit të brendshëm.

•	 Planet	për	zhvillimin	e	aktiviteteve	audituese.

• Fushat primare për auditim, siç përcaktohet nga procesi i vlerësimit të 
rrezikut.

• Shpeshtësia e auditimeve që duhet të ndërmerren.

•	 Burimet	e	nevojshme	audituese	(buxheti	financiar	dhe	ditët	e	auditimit).

•	 Nevojat	e	trajnimit	dhe	zhvillimit	të	vazhdueshëm	profesional.

•	 Ndryshimet	 në	 fushën	 e	 auditimit	 që	 rezultojnë	 nga	 ndryshimet	 e	 bëra	 në	
strukturat	dhe	aktivitetet	e	organizatës.
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Një shembull tipik i planit afatgjatë është dhënë më poshtë.

Plani	strategjik	5	vjeçar	për	periudhën	20X2	deri	20X6:

(*)	A	=	I	trajnuar;	B	=	Auditor;	C	=	Specialist;	D	=	Auditor	i	lartë;	E	=	Menaxher	
Auditimi

4.2 Plani vjetor

Ky	 paraqet	 programin	 e	 auditimeve	 që	 do	 të	 zhvillohet	 vitin	 vijues,	 zakonisht	
të	 planifikuar	 në	 kuartale	 tremujore.	 Duhet	 të	 përkufizojë	 fushën	 e	 veprimit	 të	
auditorëve	individual	dhe	të	caktojë	stafin.	Në	zbërthimin	e	planit	afatgjatë	në	një	
plan më afatshkurtër e të hollësishëm, duhet kushtuar kujdes për t’u siguruar që 
ndonjë	zhvillim	i	ri	të	jetë	marrë	parasysh,	për	shembull:

• A ka pasur ndonjë ndryshim në aktivitetet e departamentit që nuk janë 
reflektuar	në	vlerësimin	e	nevojave	të	auditimit	apo	në	planin	afatgjatë?

•	 A	është	ende	i	duhur	vlerësimi	fillestar	i	rrezikut?

Ref. e 
Auditimit

Rastësi

Total koha (duhet 
pajtuar me vlerësimin 
e nevojave të 
auditimit)

Viti:

Total A B C D E Total A B C D E

Sistemi i
audituar Ditët e stafit sipas llojit të 

auditorit (*)

Viti:

Ditët e stafit sipas llojit të 
auditorit (*)

Nevoja e 
Auditimit 

Ref. X
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•	 A	ka	staf	në	dispozicion	tani	dhe	a	posedojnë	aftësitë	dhe	ekspertizën	e	duhur?

• A ka pasur ndonjë rrëshqitje nga planet paraprake afatshkurtra të cilat tani 
duhet	të	ri-planifikohen	ose	në	plan	afatshkurtër	apo	në	plan	afatgjatë?

Ky	 ri-vlerësim	 duhet	 të	 reflektohet	 në	 ri-vlerësimin	 vjetor	 të	 planit	 strategjik	
afatgjatë.

Fazat	në	vijim	janë	përfshirë	në	hartimin	e	planit	afatshkurtër:

•	 Caktimi	i	stafit	dhe	burimeve	tjera	në	dispozicion	për	periudhën	planifikuese.	
Këtu	përfshihet	identifikimi	i	mungesave	të	njohura,	ndryshimet	e	pritura	në	
staf	dhe	zotime	tjera.

•	 Bazuar	në	 ri-vlerësimin	e	përmendur	më	 lart,	 zgjidhen	auditimet	e	duhura	
nga	plani	afatgjatë,	që	përputhen	me	bilancet	e	burimeve	në	dispozicion.

•	 Identifikimi	i	ditëve	të	auditorëve,	në	kohë	të	drejtpërdrejt,	që	nevojitet	për	
secilin auditim.

• Orari i auditimeve nëpër javë sipas planit për t’u siguruar që nuk ka mos-
përputhje.	Është	me	rëndësi	të	vlerësohet	nëse	duhet	apo	nuk	duhet	të	bëhet	
ndonjë	auditim	në	kohë	specifike.

• Mbajtja e përformancës sipas planit nën shqyrtim konstant dhe rishikoni 
planin kur nuk mund të mënjanohet rrëshqitja.

• Kryesuesi i auditimit të brendshëm duhet të vlerësojë përparësitë dhe 
dobësitë	e	stafit	në	dispozicion	dhe	të	përmbajë	sasinë	e	punës	audituese	që	
të	mundësojë	zhvillimin	dhe	trajnimin	e	stafit	të	tij/saj	sipas	nevojës.

• Në një njësi të madhe të auditimit të brendshëm, menaxherët e auditimit dhe 
udhëheqësit	 e	 ekipeve	mund	 të	 jenë	 përgjegjës	 për	 auditime	 specifike	 ose	
sipas llojit, apo lokacionit të klientit apo shërbimit të audituar. Në rrethana 
të tilla, përgatitja e planit afatshkurtër mund t’u delegohet atyre mirëpo 
kryesuesi i auditimit të brendshëm mbetet përgjegjës për korrektësinë dhe 
vazhdimësinë	e	planeve.	

Një shembull i një plani tipik afatshkurtër është paraqitur më poshtë:

Plani	afatshkurtër	i	auditimit	për	periudhën	20X2	–	20X3:
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4.3 Plani i angazhimit (plani i punës audituese)

Ky është një plan i hollësishëm për drejtimin dhe kontrollin e një auditimi. Qëllimi 
i tij është të  krijojë marrëveshje ndërmjet kryesuesit të auditimit të brendshëm 
dhe udhëheqësit të ekipit dhe auditorëve, lidhur me objektivat, fushëveprimin dhe 
teknikat	për	auditim.	Plani	i	hollësishëm	i	punës	zakonisht	përgatitet	nga	auditori	i	
cili do të kryejë auditimin dhe duhet të miratohet formalisht nga udhëheqësi i ekipit/ 
menaxheri i auditimit dhe shpesh nga kryesuesi i auditimit të brendshëm.

Është	 thelbësore	 që	 departamenti	 i	 klientit	 të	 konsultohet	 dhe	 informohet	 për	
propozimet	në	plan	për	t’u	siguruar	se	për	shembull,	stafi	përkatës	apo	dokumentacioni	
i	nevojshëm	do	të	jetë	në	dispozicion	kur	auditorët	të	jenë	aty.

Koha dhe burimet duhet të merren nga plani afatshkurtër. Megjithatë, para se të 
mund të hartohet një plan i kuptueshëm pune, auditori duhet të ndërmarrë një 
hulumtim preliminar në fushën e auditimit. Qëllimi i këtij hulumtimi preliminar 
është të sigurojë se auditori është i njohur me fushën që është nën shqyrtim. Kjo 
zakonisht	përfshinë	analizën	e	auditorit:

• Raportet paraprake audituese (të brendshme dhe të jashtme).

• Shqyrtimet paraprake nga specialistë tjerë.

• Doracakët e procedurave përkatëse / urdhrat periodik.

•	 Diagramet	organizative.

• Llogaritë e menaxhmentit.

•	 Biznes	planet.

•	 Brengat	specifike	të	audituarit.

Detyra e 
Auditimit

Datat e
Auditimit

Total ditët 
e stafit:

Rastësi

Ditët e
vlerësuara 

të stafit
Auditorët e caktuarReferenca e 

Auditimit
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Kur	të	jetë	përfunduar	ky	hulumtim	preliminar,	tani	auditori	është	në	pozitë	të	mirë	
që të përgatisë planin e punës i cili duhet të përfshijë:

1. Objektivat e auditimit.

2. Niveli i mbulueshmërisë dhe fushat që duhet të theksohen me arsye, p.sh. 
kontroll	i	brendshëm	i	dobët,	rrezik	i	lartë,	materialiteti	i	rëndësishëm.

3.	 Datat	e	synuara	për	përfundimin	e	secilës	fazë	të	punës.

4. Individët që duhet të delegohen dhe të jenë përgjegjës për kryerjen e auditimit. 
Ndonjë variacion nga burimet që përfshihen në planin afatshkurtër duhet të 
vërehen	në	këtë	fazë.

5. Njoftimet raportuese.

6. Shpjegimi i qasjes që do të ndërmerret.

7. Hollësitë e kostos së auditimit.4 

4	CIPFA”	Bazat	e	auditimit	të	brendshëm	,	viti	2013,	Njësia	mësimore	6	Kosovë
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5. Hyrje në Auditimin e Bazuar në Sisteme (SBA-ABS)

Në këtë njësi studimore, ne do të bëjmë një shikim të nivelit të lartë në metodikën 
e ABS-së. Megjithatë para studimit të elementeve të ABS-së, është me rëndësi 
dhe	e	dobishme	të	dihet,	nga	pikëpamja	profesionale	e	auditorit,	se	si	ka	filluar	së	
ekzistuari	kjo	qasje	e	veçantë	e	auditimit.

5.1 Zhvillimi i Auditimit të Bazuar në Sistem 

Auditimi	 i	 organizatave	30	deri	 40	vite	më	parë	nuk	 ishte	kryer	në	një	 ambient	
operues	 kaq	 kompleks	 e	 të	 sofistikuar	 sikurse	 sot.	 Sistemet	 e	 kontabilitetit	 në	
përdorim kanë qenë shumë tradicionale dhe relativisht të drejtpërdrejta. Kur 
gjeneratat	e	hershme	të	kompjuterëve	të	biznesit	kanë	qenë	në	përdorim,	ata	kanë	
kryer	detyra	fillestare.	Kontrolli	i	punës,	procesit	dhe	rezultatit	kryesisht	është	kryer	
në mënyrë manuale. Asistentët që kanë punuar në departamente të kontabilitetit, 
financave	dhe	auditimit	nuk	kanë	pasur	nevojë	të	jenë	aq	shumë	të	trajnuar	prandaj	
jo edhe të shtrenjtë për t’i punësuar. Roli i kryer nga auditori i brendshëm ka qenë 
më shumë si i një inspektori, sesa një shërbim i rëndësishëm që i shton vlerën 
aktiviteteve	të	menaxhmentit	të	një	organizate	sikur	sot.

Qasja e auditorit të jashtëm,	para	zhvillimit	dhe	futjes	së	ABS-së	ka	qenë	për	kryerjen	
e	 auditimit	 të	 faturave,	me	 anë	 të	 të	 cilave	 shumë	 transaksione	dhe	barazime	 të	
llogarive	janë	kontrolluar	në	mënyrë	të	pavarur	duke	barazuar	të	gjitha	dokumentet	
e punës, p.sh. bilancet e kredituesit me pasqyrat e furnitorëve, pagesat me çek dhe 
faturat e blerjes. Kjo natyrisht nënkupton që një pjesë e madhe e kohës së auditorit 
do	të	shpenzohej	në	shumë	detyra	të	përsëritura	dhe	rutinore	duke	u	përfshirë	në	
faturimin,	ose	konfirmimin,	barazimet.	Si	 rezultat,	niveli	 i	 sigurisë	së	ofruar	nga	
auditori do të ishte i lartë.

Gjatë	viteve	1970-ta,	 rritja	e	 fuqisë	 së	 sistemeve	 të	 sofistikuara	kompjuterike	në	
rritje, që mund të kryenin me miliona transaksione më shpejt sesa që ka mundësi 
njeriu, kjo nënkuptoi se sistemet e kontabilitetit duhej të bëheshin më komplekse 
për të regjistruar dhe raportuar rritjen e madhe në informatat përkatëse. Auditorët 
kanë	 kuptuar	 se	 ata	 do	 të	 duhet	 të	 rifreskojnë	 vazhdimisht	 njohuritë	 e	 tyre	 për	
sistemet	e	TI-së	që	vazhdimisht	ndryshojnë,	në	të	njëjtën		kohë	me	zhvillimin	dhe	
përshtatjen	e	metodikës	dhe	teknikave	të	auditimit	për	të	ekzaminuar	dhe	testuar	
sistemet	specifike,	rezultati	i	të	cilave	është	futur	në	pasqyrat	e	kontabilitetit.
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Një qasje madhore e re e përshtatur nga auditorët ishte dokumentimi i procedurave 
në	sistemin	e	kontabilitetit	dhe	për	të	garantuar	këto	procedura	–	kjo	është	njohur	si	
auditim procedural. Për shembull dokumentimi i procedurave në radhë në sistemin 
e	blerjes	–	nga	kërkesa	e	blerjes,	me	urdhër-blerjen,	shkresa	e	pranuar	për	mallra,	me	
faturën	e	blerjes,	librin	e	llogarive	të	blerjes	–	auditori	do	të	kontrollonte	rrjedhën	e	
informatave lart dhe poshtë në këtë rrugë auditimi.

Siç kemi thënë, me rritjen e sistemeve komplekse të kontabilitetit dhe TI-së, 
është paraqitur nevoja që auditorët të avancojnë aftësitë, gjykimin, përvojën dhe 
kualifikimet.	Kjo	kërkesë	për	auditorë	më	të	informuar	dhe	përshtatës	rezultoi	në	
rritjen	e	tarifave	profesionale	për	të	tërhequr	dhe	mbajtur	njerëzit	me	cilësinë	dhe	
njohuritë e kërkuara. Firmat e auditimit të jashtëm, në përballje me presion për 
rritjen	e	kostos	për	shkak	të	pagesave	të	rrogave	më	të	larta	për	staf	të	specializuar,	
ka	shqyrtuar	efikasitetin	e	auditimit	procedural,	dhe	kanë	konstatuar	se	ka	mangësi	
në dy aspekte:

1.	 Është	 shpenzuar	kohë	 e	pamjaftueshme	e	 auditimit	 për	vlerësim	 të	 atyre	
pjesëve të auditimit që kanë qenë më të rëndësishme apo kyçe, në formimin 
e një opinioni mbi sistem sesa të tjerat, p.sh. Kontrollimi i njoftimeve për 
mallra të pranuara ndaj faturave të blerjes ka qenë shumë me rëndësi në 
konfirmimin	 se	 janë	 regjistruar	 të	 gjitha	 shpenzimet	 mirëpo	 kontrollimi	
i kërkesave të blerjes ndaj urdhër-blerjeve ka qenë shumë më pak i 
rëndësishëm	pasi	që	nuk	ka	ndikim	në	regjistrimet	financiare	në	këtë	fazë	
të	procesit.	Firmat	kanë	pranuar	se	ata	do	të	mund	të	përdorin	stafin	e	tyre	
auditues	më	ekonomikisht,	efektivisht	dhe	në	mënyrë	efikase	duke	drejtuar	
përpjekjet e tyre në veçanti në pjesët e sistemit ku procedimi dhe regjistrimi 
i transaksioneve ka pasur ndikim të drejtpërdrejt në sistemin e kontabilitetit. 
Ata	e	kanë	bërë	këtë	për	shkak	të	mangësive	të	pazbuluara	në	këtë	fazë	që	
mund të kenë pasur ndikim në formimin e opinionit të auditorit, varësisht 
nga shtrirja apo shpeshtësia e mangësive.

2.	 Sistemet	e	kontrolluara	mirë,	ku	rreziku	i	gabimeve	historikisht	ka	qenë	i	
ulët, kanë pasur mundësi të auditohen si sisteme të kontrolluara dobët ku 
rreziku	i	gabimit	është	më	i	lartë.	Për	firmat	audituese	komerciale,	ky	nuk	
ka qenë përdorim i mirë i burimeve të rralla e të shtrenjta profesionale. Ata 
e	kuptuan	shpejt	se	margjina	e	fitimit	mund	të	rritej	duke	përshtatur	qasjen	
ABS. Prandaj në të shtatëdhjetat e vona, ABS u bë më e përdorshme nga 
profesioni i auditimit.
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Në të njëjtën kohë duke u bërë ndryshime të mëdha në mënyrën se si profesioni 
i auditimit të jashtëm bëri punën dhe rolin e vet, u shqyrtuan edhe përgjegjësitë 
dhe metodikat e aplikuara nga auditorët e brendshëm. Kjo është nxitur pjesërisht 
nga	nevoja	për	të	parë	nëse	përmirësimi	në	efikasitetin	e	auditimit	të	jashtëm	do	të	
përshtatej për përdorim nga auditorët e brendshëm.

Gjithashtu ka pasur një rritje të presionit mbi departamentet e auditimit të 
brendshëm	për	 të	 shtuar	vlerën	e	organizatës	që	 i	punëson	ata,	për	 të	 justifikuar	
koston e vlerësimit të departamentit të auditimit të brendshëm në vend të parë. (në 
këtë aspekt të fundit, është interesant se Zyra Kombëtare e Auditimit në Britaninë 
e	Madhe	–	Instituti	Suprem	i	Auditimit	në	BM	–	rregullisht	deklaron	në	botimet	e	
veta si çështje regjistri që kursen kuletën e publikut së paku tetë herë sa kostoja e 
çdo një viti).

Kontrollet e brendshme shërbejnë për një numër qëllimesh të rëndësishme. 
Në sektorin publik, viteve të fundit ka pasur rritje të kërkesës (nga politikanët, 
administratorët, media, aksionarët publik dhe të tjerë) për sisteme më të mira të 
kontrollit të brendshëm dhe raportim vlerësues në funksionimin e tyre. Kontrolli 
i	brendshëm	shihet	si	mjet	i	ofrimit	të	zgjidhjeve	për	shumë	rreziqe	apo	probleme	
të	mundshme	me	të	cilat	organizatat	përballen	sot	në	demonstrimin	e	përdorimit	të	
burimeve	në	mënyrë	efikase,	efektive,	ekonomike,	etike	dhe	ligjore.	ABS	i	ka	dhënë	
auditimit	të	brendshëm	mjetet	për	një	organizatë	si:

• Sigurinë se kontrollet e brendshme funksionojnë efektivisht.

•	 Këshillë	se	si	të	përmirësohet	efikasiteti	dhe	efektiviteti	i	kontrolleve.

Siç	e	thamë	më	lart,	ABS	mund	të	aplikohet	në	auditimin	e	sistemeve	financiare	
dhe atyre jo-financiare.	 Prandaj	 auditorët	 e	 brendshëm	 kanë	 zgjeruar	 aktivitetet	
organizative	mbi	të	cilat	mund	të	kryejnë	efektivisht	vlerësim	operacional	të	bazuar	
në auditim (disa do të thoshin më të përgjithshme). Kjo ka sjellë tek përmirësimi në 
cilësi të opinionit që mund të japë auditori i brendshëm për menaxhmentin, kësisoj 
duke	shtuar	vlerën	e	shërbimit	më	gjithëpërfshirës	në	organizatë.
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5.2  Përkufizimi i auditimit të bazuar në sistem

Auditimi	i	bazuar	në	sistem	është	një	qasje	audituese	në	të	cilën	auditori	kërkon	të	
fitojë	nivelin	e	duhur	të	sigurisë	duke:

• Kuptuar se ka një sistem efektiv të procedimit dhe regjistrimit të transaksioneve.

• Vlerësuar dhe testuar kontrollet e brendshme përkatëse.

• Kryer nëse është e nevojshme një testim substancial të një niveli të reduktuar.

Auditorët e brendshëm edhe ata të jashtëm aplikojnë ABS-në, edhe pse ka një dallim 
ndërmjet tyre. Ato janë cekur më poshtë.

1. Auditorët e brendshëm fokusohen në kontrollet e brendshme brenda 
organizatës	për	të	siguruar	sigurinë	e	pasurive;	saktësinë	dhe	besueshmërinë	
e	 regjistrimeve;	 ekonominë,	 efikasitetin	 dhe	 efektivitetin	 e	 operacioneve	
dhe	se	organizata	 i	përmbahet	 legjislacionit,	 rregulloreve	dhe	direktivave	
tjera (kriteri i rregullsisë që përmendëm më lart).

2. Auditorët e jashtëm gjithashtu fokusohen në të njëjtat fusha por kryesisht 
janë	të	interesuar	në	formimin	e	opinionit	të	tyre	se	a	prezantojnë	llogaritë	
e	 organizatës	 një	 pamje	 të	 drejt	 të	 aktiviteteve	 të	 veta	 dhe	 se	 organizata	
vepron vetëm brenda autoriteteve të veta statutore (Rregullsia).
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6. Fazat e auditimit të bazuar në sisteme

Pasi	që	janë	prezantuar	arsyet	historike	të	evoluimit	të	ABS-së,	le	të	njihemi	tani	me	
fazat	e	ndryshme	që	duhet	të	kryhen	me	radhë	kur	kryhet	një	auditim	i	tillë.

6.1  Përkufizimi i fushës së veprimit të auditimit

Doracaku i Auditimit të Brendshëm (Vëllimi II Kapitulli 1) në lidhje me planifikimin 
e	auditimit	thekson	(të	cilën	kemi	shikuar	në	njësinë	studimore	për	planifikim)	se	një	
plan angazhimi duhet të përgatitet para se të kryhet një punë audituese. Si njëri prej 
elementeve	kyçe,		plani	i	angazhimit	duhet	të	theksojë	fushëveprimin	e	përcaktuar	
plotësisht dhe objektivin e auditimit dhe kjo duhet pajtuar me menaxhmentin. Për një 
auditim	të	propozuar	ABS,	kjo	do	të	përfshijë	sqarimin	e	kufijve	me	sistemet	tjera.	
Për shembull, nëse plani vjetor i auditimit për sistemet e pagesave që funksionon 
në spital ka caktuar një numër ditësh të auditimit për shqyrtim të pagesave për 
furnizuesit	e	pajisjeve	mjekësore	(zakonisht	blerje	me	vlerë	të	madhe),	atëherë	fusha	
e	veprimit	të	auditimit	duhet	ta	specifikojë	këtë.	Pagesat,	për	shembull,	ndërmarrjet	
e	komunaleve,	pastruesit,	ndërmarrjet	e	mirëmbajtjes	së	infrastrukturës	apo	stafin	
mjekësor	nuk	do	të	përfshiheshin	në	fushën	e	kësaj	vizite	auditimi.

Menaxhmenti gjithashtu duhet pajtuar të ofroj  dokumentacionin, treguesit e 
përformancës dhe informata tjera që ilustrojnë cilësinë e përformancës në sisteme. 
Këto duhet të përdoren nga auditorët e brendshëm për të caktuar burimet në mënyrë 
efektive	dhe	efikase	në	fushat	kyçe	të	aktivitetit.

Sistemet  janë ndërtuar nga hierarki të objektivave të kontrollit dhe kontrolle:

•	 Kontrollet	 menaxheriale	 mbulojnë	 qëllimin,	 planifikimin,	 drejtimin	 dhe	
monitorimin e sistemit. (Kontrollet e brendshme vendosen pjesërisht për 
mënjanimin e befasive që mund të çorientojnë menaxhmentin nga përmbushja 
e objektivave).

• Lidhshmëria e kontrolleve operative  me transaksionet dhe proceset.

Auditorët	 duhet	 të	 fillojnë	 vlerësimin	 e	 tyre	 në	 nivel	 më	 të	 lartë	 të	 kontrollit	
menaxherial dhe poshtë deri tek niveli i kontrollit operacional.

Objektivi	i	auditimit	duhet	të	identifikohet	në	fillim	të	kontrollimit,	p.sh.	për	kontroll	
të auditimit të brendshëm të sistemit të pagave, objektivi mund të jetë:
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“Të	formulohet	një	opinion	mbi	përshtatshmërinë	dhe	besueshmërinë	e	kontrolleve	
të brendshme brenda sistemit të pagave”.

6.2 Përcaktimi i objektivave të kontrollit të sistemit

Si auditor i brendshëm, ju do të dëgjoni fjalën objektiva që përdoret në shumë 
kontekste. Para ndaljes te objektivat e kontrollit, të lexojmë disa paragrafë të 
shkurtër të cilët qartësojnë mënyra të ndryshme në të cilat mund të paraqitet fjala 
objektiva.

Të shqyrtojmë së pari një organizatë.	 Ka	 filluar	 së	 ekzistuari	 për	 arritjen	 e	
objektivave	 të	 specifikuara	 nga	 vetë	 krijuesit.	 Ndërmarrja	 e	 sektorit	 privat	 ka	
objektiv	organizativ	të		ofrimit	të	mallrave	dhe	shërbimeve	për	klientët	për	të	krijuar	
fitim.	Subjekti	i	sektorit	publik	ka	objektiv	organizativ	për	dhënien	e	mallrave	dhe	
shërbimeve për individët dhe grupet për të përmirësuar mirëqenien e tyre, apo së 
paku	për	të	lehtësuar	funksionimin	e	rregullt	të	shoqërisë.	Objektivat	e	organizatës	
mund	të	specifikohen	si	për	shembull,	dhënia	e	kujdesit	më	 të	mirë	shëndetësor,	
apo	funksionimi	më	efikas	i	shërbimit	të	trenave	apo	ofrimi	i	shkollave	me	burime	
të mira në të gjitha pjesët e vendit. Objektiva të tilla janë të nivelit të lartë dhe 
për	qëllime	konvertimi	 i	 tyre	në	aspirata	më	kuptimplota,	mund	të	analizohet	në	
objektiva më të fokusuara dhe të hollësishme.

Njëri prej funksioneve të menaxherëve është të thjeshtësohen objektivat e 
përgjithshme	 të	 organizatës	 në	 objektiva	më	 specifike të menaxhmentit, siç janë 
mirëmbajtja e shërbimit të trenave me përpikëri në 97.5%, apo mbajtja e listës së 
pritjes	me	 kohë	 për	 operimet	 në	 nivel	minimal	 apo	 sigurimi	 i	 stafit	 në	 nivel	 në	
shkolla	të	mos	bije	nën	nivel	të	specifikuar.	Objektivat	e	menaxhmentit	konvertojnë	
objektivat	organizative	në	shënjestra	kuantitative,	të	matshme.	Prandaj	arritja	e	tyre	
mund të vlerësohet dhe përformanca e menaxhmentit të vlerësohet në arritjen e 
objektivave.

Tani	për	 të	arritur	objektivat,	menaxhmentit	 i	duhen	njerëz	dhe	procese	të	bëhen	
bashkë të punojnë si sisteme. Kështu që për shembull menaxherëve të shëndetësisë 
do  t’ju  duhen  sisteme të raportojnë për përdorimin e burimeve kirurgjike për tu 
siguruar	se	ata	mund	të	barazojnë	kërkesat	e	pacientëve	dhe	numrin	e	shtretërve.	
Menaxherët e shërbimit tonë të imagjinuar hekurudhor kanë nevojë për sisteme 
që	sigurojnë	se	trenat	janë	në	dispozicion	për	përdorim	në	nevojën	më	të	lartë	dhe	
vozitësit	e	rojet	janë	në	dispozicion	si	staf.	Menaxherët	e	shërbimit	arsimor	do	të	
kenë nevojë për sisteme që u japin informata se sa fëmijë  kanë nevojë të mësojnë, 
sa	mësues	janë	në	dispozicion	tani	dhe	sa	kanë	për	tu	pensionuar	në	vitet	e	ardhshme	
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kështu që ata mund të parashikojnë numrin e duhur të mësuesve të rinj. Secila prej 
këtyre nevojave të menaxhimit përfaqëson objektiv sistemi dhe këto vendosen nga 
menaxhmenti.

Kështu	përshkruhen	objektivat	e	organizatës,	menaxhmentit	dhe	sistemit.	Tani	do	
të shtjellojmë objektivat e kontrollit.	Është	e	qartë	që	menaxherët	nuk	e	bëjnë	gjithë	
punën	vetë,	kështu	që	ata	duhet	të	dinë	që	njerëzit	dhe	proceset	që	kryejnë	detyra	
të ndryshme në një sistem e bëjnë në atë mënyrë që objektivat e sistemeve (dhe 
kësisoj	objektivat	e	përgjithshme	të	menaxhmentit)	do	të	plotësohen.	Për	të	fituar	
këtë siguri, menaxherët vënë kontrolle, d.m.th. kontrollim, për t’u siguruar se janë 
kryer veprimet sipas parashikimit. Për shembull raportet që menaxhmenti kërkon 
të kryhen në kohë. Pra, për shembull menaxherët e shëndetësisë do të kërkojnë 
person të caktuar për të parashtruar informatat e duhura mbi përdorimin e burimeve 
kirurgjike në një kohë të caktuar çdo javë. Ky kontroll u mundëson atyre që të 
arrijnë objektivat e kontrollit duke pasur të dhënat përkatëse për t’u ndihmuar atyre 
që	të	planifikojnë	pranime	në	kirurgji.	Ngjashëm	menaxherët	e	shërbimit	të	trenave	
do të kërkojnë nga shoferët e trenave të plotësojnë një listë në fund të ditës për të 
treguar nëse treni ka ndonjë problem apo jo. Ky plotësim i detyrueshëm i regjistrit 
nga	vozitësit	 është	një	kontroll	 që	ndihmon	menaxhmentin	 të	 arrijë	objektivat	 e	
kontrollit	për	të	identifikuar	trenat	që	duhet	riparuar.	(Trenat	me	çrregullime	që	nuk	
raportohen nënkupton humbje të saktësisë nëse ata prishen gjatë shërbimit). 

Në këtë mënyrë edhe menaxherët e shërbimit arsimor do të kenë nevojë për informata 
demografike	që	të	analizohen	dhe	raportohen	çdo	baza	vjetore	(kontrollohen)	për	
t’u	mundësuar	atyre	të	arrijnë	objektivat	e	kontrollit	për	azhurnimin,	përditësimin	e	
fakteve	dhe	shifrave	me	të	cilat	planifikohet	trajnimi	i	mësuesve.

Prandaj	objektivat	 e	kontrollit	mund	 të	përkufizohen	 thjeshtë	 si	nën-objektiva	 të	
cilët	 formohen	 duke	 zbërthyer	 elementet	 që	 përbëjnë	 objektivat	 e	 përgjithshme	
të	sistemit.	Mos	u	merakosni	–	kjo	nuk	është	aq	komplekse	sikurse	 tingëllon	në	
leximin e  parë  në praktikë. Për shembull, një objektiv i përgjithshëm i sistemit 
të pagesave duhet të sigurojë se ne bëjmë pagesa vetëm për shumat e duhura për 
punëtorët	 valide.	 Ky	 objektiv	 mund	 të	 zbërthehet	 në	 nën-objektiva	 të	 paguarit	
punëtorët	në	vlerën	korrekte	për	punën	e	kryer.	Këto	nën-objektiva	të	identifikuara	
do	 t’i	 ndihmojnë	 auditorit	 të	 specifikojë	 objektivat	 e	 kontrollit	 kundrejt	 të	 cilit	
kontrollet e sistemit do të vlerësohen.

Definimi	 korrekt	 i	 objektivave	 të	 kontrollit	 është	 qenësor	 për	 auditim	 efektiv.	
Gabimet	në	definim	mund	të	rezultojnë	në	konkluzione	të	gabuara	dhe	zhvlerësojnë	
punën	e	auditorit.	Nëse	nuk	jeni	i	sigurt	për	definimin	e	objektivave	të	kontrollit,	ju	
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duhet	të	diskutoni	ato	me	menaxhmentin	e	organizatës	së	audituar	për	të	siguruar	
se keni kuptuar si duhet se për çfarë funksionesh janë disenjuar dhe implementuar 
kontrollet. Objektivat e kontrollit duhet të shprehen qartë dhe të përmbledhura. Nuk 
duhet të jenë të paqarta apo të përgjithësuara. Për shembull do të ishte e vështirë të 
gjenden	bazat	e	vlerësimit	të	kontrollit	ku	objektivat	e	kontrollit	janë	shprehur	si	
“sigurim	se	pagesat	janë	kryer.”	Ky	objektiv	nuk	na	tregon	se	çfarë	lloj	pagesash,	
kujt apo menaxhmenti dëshiron pagesat të bëhen në mënyrë të saktë, në mënyrë 
të	 vlefshme	 dhe	 me	 kohë.	 Mënjanoni	 frazeologjinë	 e	 lirshme	 –	 vepron	 si	 një	
pengesë	për	kryerjen	e	kësaj	faze	të	rëndësishme	të	auditimit	të	bazuar	në	sisteme.	
Përgjithësimet sikurse “të siguruarit që shërbimet mbështetëse janë adekuate” 
shkakton më shumë punë sepse duhet përgjigjur pyetjeve shtesë për të sqaruar 
saktësisht se çka nënkuptohet me perspektivën e auditorit.

Janë dhënë më poshtë disa objektiva specifike të kontrollit për sistemin e pagesave:

• Janë të përfshirë vetëm punëtorët/pensionistët adekuat.

• Të gjitha pagesat e kryera janë korrekte, të plota dhe adekuate.

•	 Të	gjitha	ndryshimet	(fillimet	/	shkuarjet	/	ndryshimet	në	shkallë	/	zbritjet)	
autorizohen	si	duhet.

• Të gjitha pagesat kodohen dhe regjistrohen si duhet.

• Informatat e duhura të menaxhmentit përgatiten për të lehtësuar monitorimin 
e	rregullt	të	shpenzimeve	në	pagesa.

6.3  Regjistrimi i sistemit

Për	të	regjistruar	sistemin	(e	definuar	mirë)	që	do	ta	auditoni,	ju	mund	të	mblidhni	
informatat përkatëse duke:

•	 Intervistuar	stafin	e	duhur,	si	operacional	ashtu	edhe	menaxherial.

• Lexuar doracakët e procedurave (që duhet të sigurohen nga menaxhmenti).

Shënimet	e	auditorit	në	 sisteme	zakonisht	do	 të	përbëhen	nga	shënime	narrative	
dhe	grafikone.	Shënimet	narrative	dhe	grafikonet	janë	paraqitje	në	formë	diagrami	
të	 fazave	 të	procedimit	 të	 transaksioneve	në	një	 sistem.	 Informatat,	dokumentet,	
veprimet	dhe	stafi	që	 i	kryen	ato	sistematikisht	dhe	 logjikisht	 regjistrohen	për	 të	
dhënë	një	vizatim	të	thjeshtë	të	asaj	që	ndodh	nga	faza	hyrëse	deri	te	ajo	dalëse.
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Qëllimi	 i	 shënimeve	 narrative	 dhe	 grafikoneve	 është	 dhënia	 e	 një	 kuptimi	 për	
menaxhmentin dhe auditorët për:

• Llojet e transaksioneve në sistem.

• Mënyrat në të cilat procedohen transaksionet.

• Mënyrat në të cilat kontrollohet sistemi.

6.4 Testet përgjatë punës

Testimi përgjatë-punës kryhet për të konfirmuar kuptimin e auditorit se si operon një 
sistem	dhe	a	është	regjistruar	në	mënyrë	korrekte	në	fazën	paraprake.	Në	kryerjen	
e	 testeve	përgjatë-punës,	auditori	kërkon	dëshmi	 të	ekzistencës	së	kontrolleve	 të	
përshkruara	në	intervista	me	stafin	dhe	të	përfshira	në	të	dhënat		në	sisteme.	Kjo	
mund të përfshijë auditorin në përcjelljen e një apo dy transaksioneve përmes 
sistemit	prej	fazës	hyrëse	nëpër	procedimin	e	burimeve	për	daljet	nga	procedimi,	
duke	konfirmuar	në	secilën	fazë	se	kontrollet	ekzistojnë,	d.m.th.	Ecja e transaksionit 
nëpër sistem.

6.5 Vlerësimi i kontrollit të brendshëm

Auditori ka përgjegjësi të përcaktojë në mënyrë të pavarur nëse kontrollet e sistemit, 
siç	janë	disenjuar	dhe	zbatuar	nga	menaxhmenti	janë	adekuate	për	përmbushje	të	
objektivave të kontrollit të sistemit. Për të përmbushur këto objektiva auditimi, 
qartë	auditori	duhet	të	kryejë	teste	të	ndryshme	në	kontrollet	e	identifikuara	për	të	
mbledhur	dëshmi	mbi	të	cilat	opinioni	i	tij/saj	auditues	mund	të	bazohet.

Testet e kontrollit normalisht nuk	kryhen	në	të	gjitha	kontrollet;	zakonisht	testohen	
vetëm kontrollet kyçe (mbani mend e kemi paraqitur këtë ide të fokusimit efektiv të 
burimeve tona të rralla në pikat kyçe apo të rëndësishme të procedimit dhe regjistrimit 
të transaksioneve në sistemin e audituar). Këto janë kontrolle që auditori ka synim 
t’i	testojë	për	efektivitet	si	bazë	mbështetjeje	në	auditim.	Në	efekt	janë	kontrolle	që:

•	 Janë	 disenjuar	 të	 parandalojnë	 apo	 zbulojnë	 keq-deklarimet	 materiale	
në	 pohime	 specifike	 të	 pasqyrave	 financiare.	 (Pohimet	 janë	 deklarime	 të	
kuptueshme	 bërë	 nga	 menaxhmenti	 kur	 paraqesin	 pasqyrat	 financiare	 për	
shqyrtim. Ato ndërlidhen me konceptet e kontabilitetit të plotësisë dhe 
saktësisë së informatave, vlerësimi dhe pronësia e të drejtave dhe obligimeve 
të	deklaruara.	Ato	gjithashtu	përfshijnë,	në	organizatat	e	sektorit	publik,	një	
vlerësim të rregullsisë, të cilat tashmë i kemi përmendur më lart. 
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• Adresojnë të njëjtat pohime si procedura të pavarura të auditimit fushëveprimi 
i	të	cilave	mund	të	zvogëlohet	nëse	kontrollet	funksionojnë	efektivisht.

• Janë në gjendje për t’u testuar, p.sh. ka dëshmi për funksionimin e tyre të 
duhur.

Kontrollet	 kyçe	 janë	 identifikuar	 duke	 vlerësuar	 pohimet	 për	 të	 cilat	 duhet	 bërë	
dëshmia e auditimit. Si auditor ju duhet të kujtoni gjithmonë një gjë me rendësi, që 
nganjëherë është e domosdoshme të shikohet edhe funksionimi i më shumë se një 
kontrolli për të dhënë siguri për pohimin. Për shembull nëse keni qenë duke audituar 
një sistem të parasë dhe bankave dhe keni dashur të shihni nëse të gjitha pranimet 
e	parasë	janë	regjistruar	në	bankë	si	duhet	çdo	ditë,	ju	nuk	do	të	ekzaminonit	vetëm	
shënimet	e	parave	të	depozituara.	Ju	do	të	kërkonit	dëshmi	shtesë	të	kontrollit	me	
testim të arkëtimeve ditore të arkëtarëve individual për t’u siguruar se ato janë 
balancuar.	Pastaj	do	të	testoni	për	t’u	siguruar	se	arkëtimet	e	arkëtarëve	janë	barazuar	
me totalin ditor të bankës. Kështu që janë tri teste të ndryshme të kontrollit që do të 
duhej të kryeni për të vlerësuar nëse të gjitha arkëtimet e parasë janë proceduar në 
bankë në rregull.

Anasjelltas, operimi efektiv i një kontrolli mund të ofrojë siguri në më shumë se 
një pohim. Kontrollet kyçe më shpesh janë kontrolle zbuluese sesa parandaluese 
p.sh. ato i tregojnë menaxhmentit se diçka ka shkuar gabim më shumë sesa që 
veprojnë për të ndaluar mosfunksionimin e një gjëje në rend të parë. Megjithatë 
disa	kontrolle	mund	 të	veprojnë	 si	 parandaluese	 edhe	 si	 zbuluese!	Për	 shembull	
vlerësoni kontrollin e ndarjes së detyrave; dy persona duhet të hapin postën si të 
vije ajo, prandaj secili duhet të jetë më pak i prirë të mundohet të ndërhyjë në 
përmbajtjen	e	zarfit	nëse	tjetri	është	i	pranishëm:	Parandaluese;	nëse	njëri	ndërhyn	
pastaj	tjetri	mund	të	raportojë	këtë	ngjarje	pasi	të	ketë	ndodhur.	Megjithatë	zbuluese	
nëse të dy vendosin të merren vesh në ndërhyrje në postë, atëherë dy kontrollet kanë 
dështuar).	Doracaku	i	Auditimit	të	Brendshëm	jep	udhëzime	se	si	të	identifikohen	
kontrollet e menaxhmentit dhe vlerësohen nëse janë efektive apo jo (shiko Vëllimi 
II Kapitulli 1.6.3 ). 

6.6 Përdorimi i pyetësorëve për të kuptuar funksionimin e sistemit që auditoni

Në pjesën Regjistrimi i Sistemit, kemi thënë se auditorët duhet pyetur menaxhmentin 
dhe	 stafin	 e	 organizatës	 së	 audituar	 pyetje	 për	mbledhjen	 e	 informatave	 për	 t’u	
ndihmuar atyre në kuptim dhe dokumentim të sistemit që auditohet. Kur të keni 
shkruar	 shënimet	 tuaja	 narrative	 dhe	 keni	 vizatuar	 grafikonet,	 ju	 tani	 do	 të	 bëni	
pyetje	lidhur	me	operimin	e	kontrolleve	që	keni	identifikuar	më	parë	në	këtë	fazë	
regjistrimi.
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Në	punën	 tuaj	 ju	me	 siguri	 do	 të	 përdorni	 listat	 standarde	 të	 pyetjeve,	 zhvilluar	
nga profesioni i auditimit për një periudhë të gjatë kohore, për t’ju ndihmuar në 
këtë	 fazë	 të	vlerësimit	 të	kontrollit.	Natyrisht	 se	këto	 lista	standarde	do	 të	duhet	
të përshtaten për rrethanat dhe qasjet e veçanta të auditimit. Megjithatë, ato do të 
jenë të dobishme për ju si një ndihmë-kujtese për t’ju siguruar të arrini mbulesë të 
kënaqshme të kontrolleve të pritura në sistemin e auditueshëm.

Ekzistojnë	tri	lloje	kryesore	të	listave	të	pyetjeve:

• Pyetësorët e kontrollit të brendshëm.

• Pyetësorët e vlerësimit të kontrollit të brendshëm.

• Listat kontrolluese të kontrollit të brendshëm.

Pyetësorët e kontrollit të brendshëm:

Pyetësorët	 e	 kontrollit	 të	 brendshëm	 (PKB)	 ndihmojnë	 auditorin	 të	 identifikojë	
përparësitë dhe dobësitë e kontrollit. Në thelb ato janë një listë pyetjesh që 
ndërlidhen	me	objektiva	specifike	të	kontrollit	që	mund	të	pritet	të	arrihen	brenda	
sistemit të caktuar. 

Me	ndihmën	e	një	PKB-je,	auditori	është	në	gjendje	të	fitojë,	kuptojë	shpejt	një	sistem	
që auditohet. Vlerësimi i pyetësorit gjithashtu i mundëson auditorit të vlerësojë 
pjesët më të dobëta dhe më të fuqishme të sistemit të kontrollit të brendshëm. PKB-
ja e kompletuar gjithashtu ndihmon auditorin në përgatitjen e programit auditues 
dhe fokusimin në ato kontrolle apo fusha të cilat paraqiten të dobëta.

Pyetjet duhet të grupohen nën objektivat përkatëse të kontrollit dhe duhet disenjuar 
për	zbulim	të	shtrirjes	së	arritjes	së	objektivave	të	kontrollit,	dhe	a	janë	arritur	ato.

Një tipar me rëndësi i PKB-së është mënyra në të cilën shtrohen pyetjet. Pyetjet 
duhet të përpilohen për të marrë një përgjigje  po ose jo. Po tregon forcën e kontrollit, 
jo tregon dobësinë e kontrollit.

Pyetjet gjithmonë duhet të jenë të qarta dhe jo me dykuptimësi. Ju gjithashtu duhet 
të	mbani	mend	se	pyetjet	zakonisht	 janë	shtruar	për	 t’ju	përgjigjur	auditorit	e	 jo	
klientit	angazhues.	Megjithatë	ndërmjet	auditorëve	ka	mendime	të	ndryshme	për	
metodën dhe plotësimin e PKB-ve ku ka auditorë që besojnë se është ide e mirë që 
stafi	i	klientit	të	ftohet	për	plotësim	të	PKB-së	para	intervistës.



Moduli 2 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

41

PKB-të	 shpesh	 zhvillohen	 brenda	 pjesëve	 të	 auditimit	 për	 përdorim	 sa	 herë	 që	
sistemi rishikohet. Kur kemi këtë rast, është me rëndësi që ato të përditësohen 
periodikisht.

Ekzistojnë	disa	mangësi	në	përdorimin	e	PKB-ve	që	duhet	të	kemi	parasysh:

• Pyetjet ka mundësi të mos dallojnë ndërmjet dobësive madhore dhe të vogla; 
kjo do të kërkojë gjykim profesional nga auditori.

• Nga auditori kërkohet të arrijë gjykim subjektiv	në	arritjen	e	konkluzionit	për	
sistemin e kontrollit të brendshëm, p.sh. nëse është apo jo adekuat.

•	 PKB-të	 janë	të	përgjithshme	dhe	nuk	 	kanë	për	cak	sistemet	në	organizata	
specifike.	PKB-të	e	përgjithshme	kërkojnë	ndryshime	dhe	përmirësime	për	
t’ju	 përshtatur	 organizatës	 që	 auditohet	 për	 të	 siguruar	 se	 janë	 plotësisht	
përkatëse	dhe	të	duhura	për	organizatën.

• PKB-të mund të jenë të gjata dhe në thelb një mënyrë pasive për përcaktim të 
fushave	kyçe	të	rrezikut	të	auditimit.

Pyetësorët e vlerësimit të kontrollit të brendshëm

Pyetësorët e vlerësimit të kontrollit të brendshëm (PVKB) mund të përdoren në 
lidhje	me	PKB-të	apo	mund	 të	përdoren	 si	 zëvendësim	për	 ato.	Dallimi	kryesor	
ndërmjet PKB-ve dhe PVKB-ve është se PKB-të koncentrohen në kontrollet e 
brendshme që janë të pranishëm derisa PVKB-të vlerësojnë ngjashmërinë e llojeve 
të	 mundshme	 të	 keq-deklarimeve	 në	 menaxhment	 apo	 informata	 financiare	 për	
shkak të mashtrimit, gabimit apo keqinterpretimit.

Auditori	 që	 përdor	 PVKB	 duhet	 të	 bëjë	 një	 vlerësim	 fillestar	 të	 sistemit,	 duke	
përfshirë operimin e kontrolleve të brendshme, para se natyra dhe shtrirja e 
testimit (testet e kontrollit dhe testet substanciale) të mund të përcaktohen. Qasja 
më gjithëpërfshirëse është vlerësimi i sistemit që përdor kombinimin e PKB dhe 
PVKB-së.
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Listat kontrolluese të kontrollit të brendshëm:

Listat	 kontrolluese	 të	 kontrollit	 të	 brendshëm	 (LKKB)	 zëvendësojnë	 PKB	 dhe	
PVKB-në.	Ato	formalizojnë	qasjen	e	auditimit	të	sistemit	dhe	identifikon	qëllimin	e	
vet më qartë. LKKB-ja shërben për dy funksione duke përdorur këtë qasje formale:

1.	 Kjo	ndihmon	në	identifikimin	e	mekanizmave	të	kontrollit.

2. Vepron si mjet për vlerësimin e kontrolleve të tilla.

LKKB duhet përdorur kujdesshëm dhe qëllimi kryesor të mbahet mend nga auditori. 
Nuk mjafton plotësimi i LKKB-së për mbledhje të informatave të përgjithshme.
Ekzistojnë	disa	përparësi	dhe	mangësi	sa	i	përket	LKKB-së:

• LKKB-të përqendrojnë vëmendjen e auditorit në kontroll.

• LKKB-të promovojnë pyetjet e radhitura dhe logjike.

• LKKB-të veprojnë si burim potencial i referencës për staf të ri.

Megjithatë përdorimi jo-kritik i LKKB-ve mund të sjell tek stile mekanike dhe 
jo-imagjinatave të vlerësimit të sistemeve dhe rëndësinë e ndërlidhur të pyetjeve 
individuale mund të humben në hollësi.

Mbikëqyrësit e sektorit të auditimit duhet të jenë vigjilent në veçanti për të siguruar 
se:

• LKKB-ja është e përditësuar dhe është disenjuar të mbulojë rrethanat e 
veçanta		të	organizatës.

• Auditori që plotëson formularin i vetëdijshëm për dobinë e LKKB-së në 
vlerësimin e kontrollit.

• Auditori është i vetëdijshëm për nevojën për të aplikuar aftësi dhe iniciativa 
në vendimin  nëse LKKB-ja mbulon tërë fushën nën kontroll.

•	 Supozojmë	se	janë	identifikuar	kontrollet	që	plotësojnë	objektivat	e	kontrollit	
të sistemit, testet e kontrollit do të bëhen në këto kontrolle.
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7. Auditimi i Bazuar në Sistem dhe testimi i auditimit

Kur	 kryhet	 auditim	me	 përdorim	 të	ABS-së,	 auditori	 zakonisht	 do	 të	 përdor	 dy	
lloje kryesore të testimit të auditimit. Këto njihen si teste të kontrollit dhe testime 
substanciale. Standardet Ndërkombëtare të Auditimit kërkojnë të përdoren të dy 
llojet e testeve për nivele të ndryshme kur kryejmë procedurat tona të auditimit, 
p.sh.	 ne	 s’mund	 ta	 bazojmë	 opinionin	 tonë	 vetëm	 në	 vlerësim	 të	 dëshmive	 që	
mbledhim duke përdorur testimin e kontrolleve apo vetëm testimin substancial. 
Megjithatë,	me	 rritjen	 e	 përvojës	 dhe	gjykimit	me	kohë,	 ne	mund	 të	 zhvillojmë	
aftësinë për të përdorur një lloj të testit në atë mënyrë që mund të jemi të aftë për 
të reduktuar sasinë e testimit që kërkohet duke përdorur llojin tjetër, objektivi për 
të	audituar	në	mënyrë	më	efikase	e	efektive	(p.sh.	përdorimi	i	mençur	i	burimeve)	
kësisoj	demonstrohet	shtimi	i	vlerës	së	organizatës.	Së	pari	do	të	ndalemi	tek	testet	
e kontrollit.

7.1 Testet e kontrollit

Rezultatet	 e	 testeve	 të	 kontrollit	 kanë	 për	 qëllim	 t’i	 japin	 dëshmi	 auditorit	 të	
brendshëm	që	kontrollet	e	brendshme	janë	disenjuar	dhe	zbatuar	nga	menaxhmenti	
(identifikuar	në	vlerësimet	e	kontrollit	 të	 sistemit	që	keni	kryer	me	 intervistimin	
e	 stafit,	ekzaminimin	e	dokumenteve	 të	 sistemit	dhe	plotësimin	e	pyetësorëve	 të	
kontrollit) janë duke funksionuar në mënyrë korrekte në mënyrat e parapara dhe 
synuara.

Ato	nuk	kanë	synim	primar	si	mjet	i	identifikimit	të	gabimeve	apo	dështimeve	të	
arrijnë objektivat. Nëse vërehen mangësi gjatë testimit të kontrolleve, auditori duhet 
të interesohet në to pasi që ato mund të tregojnë papërshtatshmërinë e mundshme 
apo	mos-efikasitetin	e	kontrollit.	Gabimet	e	gjetura	në	testimin	e	kontrolleve	mund	
të tregojnë dobësi të kontrollit. Mbani mend, ato nuk demonstrojnë në mënyrë 
bindëse se sistemi po dështon në arritje të objektivave të veta.

Testimi i kontrolleve mund të kryhet në katër mënyra kryesore:

• Monitorimi	i	stafit	në	kryerjen	e	detyrave	të	zakonshme	dhe	intervistimi	i	tyre	
për të vlerësuar nivelin e njohurive të tyre për punët që menaxhmenti u ka 
ndarë atyre.

• Ekzaminimi i dëshmive dokumentuese të operimit të kontrollit.
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• Ri-kryerja e mostrimit të transaksioneve apo gjërave tjera të cilat kanë kaluar 
nëpër kontrolle.

• Futja e të dhënave të gabuara imagjinare, për të përcaktuar nëse kontrollet që 
duhet	të	zbulojnë	gabime	të	tilla	funksionojnë	në	mënyrë	efikase.

Shembujt e testeve të kontrollit në sistemin e blerjes mund të përfshijnë:

• Kontrollimin se urdhrat janë porositë, vendosur duke përdorur mjete të 
kontrolluara	zyrtarisht.

•	 Sigurimi	 se	 urdhrat	 janë	 kontrolluar	 dhe	 autorizuar	 nga	 nënshkruesit	 e	
miratuar.

•	 Kontrollimi	se	urdhrat	janë	vënë	vetëm	me	furnizuesit	e	miratuar	apo,	ku	nuk	
respektohet	kjo	praktikë,	tenderi	më	i	ulët	për	furnizim	është	pranuar.

• Sigurimi se të gjitha shënimet për mallrat e pranuara përputhen me urdhër-
blerjet	dhe	sasia/cilësia	e	artikujve	të	pranuar	është	sipas	specifikacionit.

Auditori duhet të dokumentojë plotësisht, në dokumente të shkruara mirë të 
auditimit,	arsyen	për	propozim	dhe	plotësim	të	llojit	të	testit	të	kontrollit	që	është	
duke u përdorur. Kjo për të demonstruar se auditori kupton:

• Dëshmitë që testi synon t’i mbledhë.

• Se procedura e kontrollit është gjëja që testohet, e jo transaksioni që është 
duke u proceduar. Për të qartësuar këtë pikë, nga ju ndoshta kërkohet të 
testoni	kontrollin	mbi	autorizimin	e	faturave	për	pagesë,	ku	ju	kanë	thënë	se	
mbi	100€	duhet	të	nënshkruhen	nga	menaxheri	i	radhës.	Ju	do	të	zgjidhnit	
një mostër të faturave me vlerë më të lartë  dhe kontrolloni secilën prej tyre 
për	t’u	siguruar	se	kontrolli	–	prania	e	nënshkrimit	të	menaxherit	të	radhës	
ekziston.	Nëse	keni	gjetur	pesë	fatura	nga	pesëmbëdhjetë	për	101€	që	janë	
miratuar nga një mbikëqyrës i ri, jo menaxheri, ju do të mund të konkludonit 
se kontrolli nuk ka funksionuar siç është synuar. Nëse keni gjetur pesë fatura 
nga gjithsej pesëmbëdhjetë në vlerë  prej 10 000€ që janë nënshkruar vetëm 
nga	mbikëqyrësi	 i	ri	 ju	do	të	vinit	 tek	konkluzioni	 i	njëjtë.	Për	këtë	test	 të	
veçantë kontrolli, vlera e transaksioneve e paraqitur nga fatura e nënshkruar 
gabimisht nuk është gjëja që duhet testuar. Në mënyrë efektive ju keni de-
selektuar	vlerën	si	kriter	duke	zgjedhur	vetëm	faturat	mbi	100€.	Mungesa	e	
nënshkrimit të menaxherit të radhës në fatura prej 101€ apo 10 000€ është 
relevante për të gjetura  të auditimit.
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•	 Hollësia	se	si	testi	duhet	të	kryhet	duke	përfshirë	dokumentet	përkatëse,	stafin	
dhe procedurat.

Kur	vlerëson	rezultatet	e	testeve	të	kontrollit,	auditori	duhet	të	pyes:

1. A kanë funksionuar kontrollet në mënyrë të kënaqshme në periudhën për të 
cilën	e	bazoj	besueshmërinë	time	mbi	to?

2.	 A	janë	arritur	në	mënyrë	të	kënaqshme	objektivat	e	kontrollit?

3. Me kryerjen e kënaqshme të serive të testeve të kontrollit, auditori duhet të 
jetë në gjendje të arrijë një gjykim mbi nivelin e besueshmërisë që ai apo 
ajo dëshiron ta vendos në operimin efektiv të kontrolleve kyçe prandaj edhe 
testimin substancial që kërkohet.

7.2 Testimi substancial

Testet substanciale kanë të bëjnë me testimin e transaksioneve dhe bilanceve në 
regjistrimet	e	kontabilitetit	dhe	pasqyrave	financiare,	e	 jo	operimin	e	kontrolleve	
në sistem i cili regjistron dhe prodhon shifrat. Në testimin substancial, auditori 
kërkon dëshmi që vlerat e transaksioneve individuale dhe shumat totale që këto 
bilance përbëjnë,  të kompletohen, të jenë të sakta dhe valide. Nëse testimi tregon 
në mënyrë të suksesshme se transaksionet dhe bilancet janë korrekte, atëherë kjo 
mund të merret si dëshmi që shifrat në regjistrimet e kontabilitetit dhe pasqyrat 
financiare	me	siguri	janë	korrekte	materialisht	(mbani	mend,	si	auditor,	nëse	nuk	
testoni transaksionet dhe bilancet përfundimtare të një sistemi të plotë për periudhën 
nën shqyrtim, ju nuk mund të thoni me siguri të plotë se shifrat në pasqyrë janë pa 
gabime apo keq-deklarime. Të qenit skeptik profesionalisht, ju i pranoni vetes se 
(pa	testim	100%),	ekziston	mundësia	e	arritjes	së	konkluzionit	të	gabuar.

Prandaj testet substanciale kanë të bëjnë me rezultatet e testeve më shumë sesa me 
përshtatshmërinë e kontrolleve, prandaj mund të ketë vetëm informacione të futura 
të	kufizuara	në	formimin	e	opinionit	për	përshtatshmërinë	e	kontrolleve.	Megjithatë	
ato mund të jenë të dobishme në demonstrimin e shtrirjes së dobësive kur nuk është 
e	mundur	të	bindet	me	mjete	tjera	menaxhmenti.	(Për	shembull	nëse	si	rezultat	i	
testimit	të	kontrollit,	ju	keni	zbuluar	se	kontrollet	e	autorizuara	funksionojnë	dobët	
në	sistemin	e	blerjes	dhe	kanë	rezultuar	me	300	000€	vlerë	të	blerjeve	(apo	80%	
e	 buxhetit	 të	 blerjes)	 vendosur	me	 një	 furnizues	 jo	 të	miratuar	 (të	 cilin	 ju	 keni	
qenë	në	gjendje	 ta	verifikoni	me	 testim substancial të dokumenteve të urdhrave, 
faturimit dhe pagesave në nivelin e transaksioneve individuale) atëherë ju duhet të 
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jeni në gjendje të ndiqni menaxherin etik dhe të ndërgjegjshëm për të bërë diçka 
për përmirësimin e dobësive në kontroll menjëherë (p.sh. pa pasur nevojë të pritet 
për	 prezantim	 formal	 të	 të	 gjeturave	 	 dhe	 rekomandimeve	 tuaja	në	një	 raport	 të	
auditimit të brendshëm).

Supozojmë	se	testet	e	kontrollit	janë	provuar	të	jenë	të	kënaqshme,	d.m.th.	kontrollet	
funksionojnë	sipas	parashikimeve,	si	rezultat	niveli	i	testimit	substancial	mund	të	
zvogëlohet.

Testimi	substancial	zakonisht	kategorizohet	gjerësisht	në	dy	mënyra:

• Testet e Hollësive:	Ekzistojnë	 teste	 specifike	 të	 transaksioneve	 individuale	
apo bilanceve për të siguruar se mund të jenë të sakta, valide dhe të plota.

• Procedurat Analitike (PA): Këto teste krahasojnë pako të të dhënave përkatëse 
për	 identifikim	 të	 trendeve	 dhe	 krahasimeve	 ndërmjet	 bilanceve	 dhe	 të	
dhënave	 tjera	 të	 ndërlidhura,	 financiare	 dhe	 jo-financiare,	 gjatë	 kohës	 apo	
ndërmjet lokacioneve. Të dhënat mund të krahasojnë llojet e njëjta të bilanceve 
ndërmjet dy apo më shumë periudhave kontabël. Mund të krahasojë bilancet 
ndërmjet muajve brenda të njëjtës periudhë kontabël. Auditori kërkohet që 
të	përdor	gjykimin	në	zgjedhjen	se	cilat	devijime	të	veçanta	të	papritura	nga	
trendi për hetim të mëtutjeshëm; ngjarjet e papritura, për shembull të ardhurat 
apo	shpenzimet	që	nuk	mund	të	shpjegohen	nga	faktorët	e	njohur	(siç	janë	
stinoret apo fushatat qeveritare për të deshifruar shmangiet në tatime), duhet 
gjithashtu të ndihmojë auditorin kureshtar për veprime hetuese.

Këto	janë	fazat	e	ABS-së	–	është	me	rëndësi	t’i	dini	dhe	kuptoni	ato.	Shumica	e	
shprehjeve		tashmë	janë	shpjeguar	dhe	definuar	dhe	ne	mund	të	vazhdojmë		duke	
bërë (më interesanten) aplikimin praktik.

Në	çfarë	rrethanash	auditori	duhet	shqyrtuar	përdorimin	e	ABS-së?

Vendimi	 për	 të	 përdorur	 ABS-në	 merret	 në	 fazën	 planifikuese	 (mbani	 mend	
çfarë u tha më herët në lidhje me pajtimin për fushëveprimin dhe objektivat me 
menaxhmentin	 para	 fillimit	 të	 auditimit.	Ne	 gjithashtu	 u	 pajtuam	 për	metodikat	
e	propozuara	të	auditimit	me	menaxhmentin	në	këtë	fazë	,	vetëm	nëse	në	nivel	të	
lartë). Faktorët në vijim duhet të merren parasysh:
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• ABS është relevante vetëm në sistemet kryesore të cilat janë materiale për 
organizatën.	Më	efikase	është	të	auditohen	sistemet	e	vogla	duke	shqyrtuar	
kontrolle	 bazike	 pa	 të	 cilat	 regjistrimet	 e	 kontabilitetit	 nuk	 do	 të	 ishin	 të	
besueshme	 (barazime	 me	 bankën/llogarinë	 kontrolluese	 etj.)	 dhe	 pastaj	
kryerja vetëm e testeve substanciale.

• ABS në veçanti u përshtatet sistemeve që procedojnë vëllim të madh 
transaksionesh. Totali monetar i transaksioneve në sistem mund të jetë shumë 
i lartë por nëse ka vetëm disa transaksione të mëdha gjatë vitit, p.sh. disa 
sisteme	të	pasurive		afatgjata,	mund	të	jetë	më	efikase	të	testohen	në	mënyrë	
të pavarur transaksionet e vlerës së lartë.

• Para se të vendos të përdoret ABS-ja, auditori duhet të marrë një pikëpamje 
preliminare të sistemit për të përcaktuar nëse ai/ajo ka mundësi të jetë në 
gjendje	të	mbështetet	në	kontrolle.	Ju	nuk	mund	të	prisni	të	filloni	ABS-në	në	
një sistem që e njihni shumë pak apo për të cilin keni marrë vetëm informata 
të dorës së dytë apo dëshmi në formë anekdote.

• Nëse fushëveprimi për auditim kërkon që të vlerësohen kontrollet e sistemit, 
ABS	është	metodë	e	përdorshme.	Megjithatë,	nëse	ka	angazhim	të	posaçëm	
që do të ndërmerrni vetëm një herë, atëherë regjistrimi i sistemit duhet të 
detalizohet	pasi	që	nuk	do	të	përdoret	në	vitet	e	ardhshme.

Shënim: Siç është përmendur më herët, ABS gjithashtu mund të aplikohet në 
sistemet	 jo-financiare.	 Për	 shembull,	mund	 të	 aplikohet	 në	 sistemet	 e	 personelit	
dhe menaxhmentit, sistemet e politik-bërjes dhe ndonjë fushë tjetër të aktivitetit me 
hyrje, procese të kontrolluara dhe dalje.

7.3 Përparësitë dhe mangësitë e ABS-së

Sikurse me të gjitha metodikat dhe teknikat e auditimit, përdorimi i ABS-së ka 
përparësitë dhe mangësitë që varen nga rrethanat e fushës së auditimit. Tabela në 
vijim përmbledh disa prej tyre.5

5	CIPFA”	Bazat	e	auditimit	të	brendshëm”,	viti	2013,	Njësia	mësimore	6	Kosovë
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Përparësitë

Auditorët duhet të jenë të trajnuar më mirë.

Mangësitë

Prodhon raporte me cilësi të lartë për 
menaxhmentin për përmirësimet e sugjeruara 
në sisteme si rezultat i shqyrtimit të kontrol-
leve në hollësi.

Ekziston rreziku se kontrollet në të cilat kemi 
mundësi të mbështetemi  nuk do të gjenden. 

Ekziston kërkesë e madhe për bashkëpunim 
nga stafi i të audituarit.

Merr shumë kohë në vitin e parë kur sistemi 
regjistrohet dhe vlerësohet. Nëse sistemi ndry-
shon shumë atëherë puna e vitit të parë mund 
ose duhet të ribëhet.

Qasja ABS, që mund të aplikohet në sisteme 
shumë komplekse, nuk është gjë që kuptohet 
me intuitë nga të gjitha palët e interesit, fokusi 
i të cilave mund të  jetë në rëndësinë e 
transaksioneve të caktuara dhe bilanceve në 
pasqyrat financiare.

Kursen kohë në vitet vijuese nëse  sistemi 
është i shëndoshë mirëfilltë, duke reduktuar 
testet substanciale.

Është qasje më interesante dhe sfiduese  pro-
fesionale sesa thjesht testimi substancial që 
sjell tek kënaqësia më e madhe në punë.

Është e mundur të mbulohen me auditim 
pjesë të mëdha të buxhetit të një organizate 
madje edhe me burime të kufizuara auditimi.

Për shkak të fokusit në procese,  qasja e 
bazuar në sisteme mund të japë zgjidhje të 
fokusuara për probleme organizative dhe 
menaxheriale.

Duke u fokusuar në funksionimin e kontrol-
leve kyçe në tërë sistemin nën shqyrtim, audi-
tori mund të prezantojë rekomandimet tek 
menaxhmenti që janë relevante  për objekti-
vat e sistemit.
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8. Regjistrimi i Sistemit për t’u Audituar

Në njësinë paraprake kemi mësuar se pse ABS-ja u bë një metodikë e auditimit 
jashtëzakonisht	e	përdorshme	dhe	i	futi	konceptet	e	saj	teorike	bazë.	Në	këtë	njësi,	
do t’i shqyrtojmë elementet praktike të kryerjes së auditimit duke përdorur ABS-në. 

8.1 Të kuptuarit e sistemit për t’u regjistruar

Doracaku i Auditimit të Brendshëm thotë se është detyrë e një auditori të brendshëm 
për	t’i	ruajtur	kontrollet	efektive	duke	e	vlerësuar	efektshmërinë	dhe	efikasitetin	e	
tyre	dhe	duke	promovuar		përmirësimin	e	vazhdueshëm	të	tyre.	Bazuar	në	rezultatet	
e	 vlerësimit	 të	 rrezikut,	 aktiviteti	 i	 auditimit	 të	 brendshëm	 duhet	 ta	 vlerësojë	
përshtatshmërinë dhe efektshmërinë e kontrollit duke përfshirë qeverisjen, 
funksionet	dhe	sistemet	informative	të	organizatës.

Për të mundësuar përmbushjen e kërkesave të kësaj detyre, është qenësore që 
auditori	 të	mësojë	e	kuptojë	strukturën,	aktivitetet	dhe	sistemet	e	një	organizate.	
Prandaj	ju	duhet	t’i	zhvilloni	aftësitë	tuaja	që	të	bëni	pyetje	lidhur	me	analizimin	
dhe regjistrimin e vetive kyçe dhe funksionale të sistemeve që kërkohet nga ju t’i 
auditoni.

Tri	pyetje	formojnë	themelin	e	auditimit	të	bazuar	në	sisteme.	Këto	janë:

1.	 Çka	mund	të	ndodh	në	sistem?
2.	 A	është	kjo	që	mund	të	ndodh	me	të	vërtet	ajo	që	duhet	të	ndodh?
3.	 Ajo	çka	mund	të	ndodh	a	shfaqet	në	të	vërtet?

Pyetja 1 ka të bëj me regjistrimin tonë të sistemit; ne regjistrojmë çka duket se 
ekziston	në	sistem,	bazuar	në	intervista	me	stafin,	shqyrtimin	e	dokumentacionit	të	
sistemit dhe testet përgjatë punës.

Pyetja 2 lidhet me Pyetësorët e Kontrollit të Brendshëm, të cilat i përdorim për t’i 
analizuar	regjistrimet	tona	të	sistemit	dhe	bëjmë	vlerësimin	e	efektshmërisë	së	tij.

Pyetja 3 ka të bëj me testet e kontrollit dhe testet substanciale ku ne vërtetojmë se 
ajo që me të vërtet ndodh është ajo që duhet të ndodh.
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8.2 Metodat për regjistrimin e sistemeve

Janë  tri metoda kryesore me të cilat auditorët i regjistrojnë sistemet të cilat i 
përdorin më pas për t’i ndihmuar ata që t’ju përgjigjen tri pyetjeve të cilat sapo i 
parashtruam.

1. Shënimet shpjeguese.
2. Diagramet.
3. Pyetësorët e kontrollit të brendshëm (PKB-të).

Për sistemet e mëdha dhe komplekse, do t’i përdorni të gjitha këto teknika së bashku. 
Le t’i shqyrtojmë tani përparësitë dhe të metat e secilës.

Shënimet shpjeguese

Përparësitë e shënimeve shpjeguese janë:

• Ato mund ta shprehin të kuptuarit më të qartë të sistemit duke marrë parasysh 
se janë të shkruara mirë. Kjo, natyrisht, kërkon që auditori të ketë përvojën e 
nevojshme për t’i parashtruar pyetjet e duhura dhe t’i interpretojë përgjigjet e 
dhëna atij në mënyrë të saktë.

• Posa grumbullohen të gjitha informatat e nevojshme, shënimet shpjeguese 
mund të regjistrohen, duke përdorur një aplikacion të përpunimit të tekstit 
në kompjuter apo llaptop, mjaft shpejtë dhe në formën standarde (gjë e cila 
ndihmon në arritjen e standardeve cilësore të cilat kryesuesi i auditimit të 
brendshëm duhet të synojë që t’i arrijë). Në këtë formë, shënimet mund të 
përditësohen me lehtësi kurdo që bëhen ndryshimet e radhës nga menaxhmenti 
në elementet që e përbëjnë sistemin ose në mënyrat në të cilat transaksionet 
përpunohen.

Të metat e shënimeve shpjeguese janë:

• Mbledhja e informatave mund të marrë pak kohë, prandaj koha e përgjithshme 
për përpilimin e shënimeve mund të jenë me gjatësi të arsyeshme.

• Nëse shënimet nuk shkruhen mirë atëherë ato nuk u shërbejnë fare auditorëve.

• Ndryshimet në sistem mund të shpijnë në shkrimin e serishëm gjithëpërfshirës.
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• Lexuesi (qoftë menaxheri që i rishikon shënimet ose audituesi i vitit të 
ardhshëm duke marrë njohuri për sistemin) duhet ta ndjek stilin e shkruesit të 
vërtet dhe mënyrën e interpretimit të sistemit e cila mund t’i duket e vështirë 
lexuesit. Ata mund të preferojnë të mësojnë rreth sistemit në një mënyrë 
tjetër. Për shembull duke kërkuar përgjigje për pyetjet e tyre ose shikimin e 
funksionimit të sistemit nga një perspektivë tjetër.

• Ndoshta është vështirë të tregohet se a janë regjistruar shënimet mirë në 
sistem.

Diagramet

Doracaku	 i	Auditimit	 të	Brendshëm	përshkruan	 diagramin	 si	 “një	 përfaqësim	 të	
ilustruar të një procesi i cili përbëhet nga simbolet standarde të lidhura me shigjeta”. 
Doracaku gjithashtu paraqet simbolet standarde të përdorura në një diagram të 
auditimit, për të cilat jepen më shumë hollësi më poshtë.
Përparësitë e diagrameve janë:

• Ato paraqesin hapa në sistem në radhë kronologjike që paraqet rrjedhë të 
procesit.

•	 Ato	paraqesin	qartë	çfarëdo	zbrazëtie	gjatë	regjistrimit	të	sistemit.

• Ato paraqesin ndarjen e detyrave dhe pikat e kontrollit në mënyrë të qartë.

• Ato e lehtësojnë mjaft përqendrimin e drejtpërdrejtë në pjesë të caktuar të 
sistemit.

• Ato mund t’u përshtaten ndryshimeve në sistem më lehtë se shënimet 
shpjeguese.

Të metat e diagrameve janë:

• Ato nuk mund të shpjegojnë se pse sistemi është ashtu si është (shënimet 
shpjeguese janë të mira në këtë aspekt për shkak se mund ta bëjnë një gjë të 
tillë).

• Ato mund të përmbajnë shumë hollësi nëse elementet më të vogla ose më pak 
të rëndësishme të sistemit përshkruhen (nga pikëpamja e auditorit).

• Ato nuk mund ta regjistrojnë kritikën ose vlerësimin e auditimit ndaj sistemit 
(Pyetësorët e Kontrollit të Brendshëm mund ta bëjnë këtë nëse përpilohen 
mirë).
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• Mund të jenë të pavolitshme nëse duhet të përfshijnë disa procedura 
alternative ose nën-sisteme të ndryshme që mund të përgatisin procese më 
të mëdha gjithëpërfshirëse, p.sh. porositë e pjesëve të dërguara, mallrat e 
kthyera (shënimet shpjeguese janë praktike për të përshkruar se si sistemi i 
trajton	transaksionet	e	pazakonshme	ose	të	rralla).

Pyetësorët e Kontrollit të Brendshëm (PKB-të)

Në të kaluarën, PKB-të përdoreshin veçanërisht për vlerësimin e kontrolleve në 
sistem. Përderisa diagrami i plotësuar me shënime shpjeguese mbetet metoda më 
e pranuar për regjistrimin e sistemeve, ka raste kur PKB-të janë të strukturuara 
edhe për regjistrimin dhe për vlerësimin e sistemit. Kjo qasje merr kohë pak (edhe 
pse është më pak e përpiktë) dhe mund të jetë shumë e përdorshme në auditimet 
e performancës kur auditori me qëllim është duke i kërkuar më shumë dobësitë 
dhe jo-efektshmëritë se sa arritjen e sigurisë rreth të dalave të sistemit. Përdorimi i 
PKB-ve për regjistrimin dhe vlerësimin e sistemit përgjithësisht kërkon një auditor 
më me përvojë.

Diagramet

Llojet kryesore të diagrameve janë:

1. Diagrami pasqyrues do të paraqes, në një faqe të letrës, të hyrat kryesore, 
proceset dhe të dalat e sistemit dhe lidhjet me sisteme tjera (numri i simboleve 
të diagrameve duhet të mbahet në minimum në një diagram pasqyrues).

2. Diagrami procedural (ose dokumentues) është një përshkrim në trajtë 
diagrami të sistemit i cili paraqet rrjedhën e dokumenteve dhe informatave 
në sistem dhe procedurat e kontrollet të cilave u kushtohen dokumentet dhe 
informatat.	Departamentet	e	ndryshme	(ose	njerëzit)	që	i	kryejnë	procedurat	
dhe kontrollet gjithashtu janë paraqitur.

3. Diagrami i strukturës së kompjuterizuar i dokumenton hyrjet, proceset, të 
dalat	dhe	kontrollet	në	një	sistem	të	kompjuterizuar	(mund	të	kombinohet	
me diagramin procedural). Do të përqendrohemi në diagramet procedurale 
me disa aplikacione kompjuterike.

Simbolet e diagramit

Diagrami mund të jetë një metodë shumë efektive për përcaktimin e qartë se si një 
sistem përpilohet dhe lidhshmëritë mes elementeve që e përbëjnë atë.
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Simbolet kryesore të diagramit janë si në vijim:

Para	 se	 të	 vazhdoni	 me	 praktikimin	 e	 diagrameve	 për	 vete,	 këtu	 i	 keni	 disa	
rekomandime se si të bëhet dhe si të mos	 bëhet,	bëjeni	këtë	 si	një	grafikues	me	
përvojë.	(është	e	qartë	që	nga	ju,	si	auditor	fillestar,	do	të	pritet	të	ushtroni	për	t’i	
përmirësuar aftësitë tuaja prandaj disa nga ato që nuk duhet të bëhen kategorikisht 
më poshtë ende nuk vlejnë për juve)

Ju lutemi ta bëni

Përpiquni t’i anashkaloni vijat kryçëzuese. Të vizatoni një plan të një ene me shpageta.

Kategorikisht të mos e bëni

Përdorni një shabllon të simboleve të 
diagrameve që i përmban të gjitha simbolet e 
nevojshme. 

Të vizatoni një skicë me dorë të lirë pasi që kjo 
është një mënyrë e dobësimit të cilësisë së 
diagramit të përfunduar.

Ta ndërlikoni diagramin, d.m.th. mos përdorni 
simbole të cilat vetëm ju do t’i njihni ose 
siguroni përshkrimet tepër të gjata për ta klas-
ifikuar diagramin tuaj.

Të përpiqeni të bëheni i përkryer pasi që kjo do 
t’ju kushtojë me kohë shtesë që do t’ju duhej ta 
shpenzonit gjatë auditimit të sistemit dhe do 
t’ju ofronte opinione dhe këshilla me vlerë për 
menaxhmentin.

Të përpiqeni të krijoni një diagram që do ta 
mbulonte tërë sistemin – është më mirë të keni 
faqe të lidhura se sa të përpiqeni ta fusni një 
sistem të madh e të ndërlikuar në një faqe. 

Të bëni një numër të draft kopjeve para se ta 
përfundoni versionin e plotë – burimet e auditi-
mit zakonisht janë të kufizuara prandaj, gjatë 
një përpjekjeje për ta përmirësuar efikasitetin 
dhe cilësinë e auditimit, mos humbni kohë 
duke bërë shumë versione të draftit.

I ofroni vetes mjaft hapësirë, përdoreni letrën 
me madhësinë e duhur – rekomandohet A3.

Sigurohuni që e kuptoni sistemin para se ta 
përfundoni atë. 

Ta përdorni kohën me kujdes gjatë përfundimit 
të diagramit dhe pastaj të zbuloni se ai është 
gabim. 

Të lini përfundime të pa arritura ose procese të 
papërfunduara pasi që kjo do t’i ngatërrojë 
lexuesit e tjerë.

Përdorni lapsin në mënyrë që të mundeni t’i 
fshini gabimet shpejtë dhe t’i përmirësoni ato. 

Përgatisni një diagram të ndarë për secilën 
pjesë të përshtatshme të sistemit. 

Sigurohuni që të gjitha dokumentet janë futur 
në dosje, asgjësuar ose dalë jashtë sistemit. 

Përgatitni një draft të vetëm të pa përpunuar së 
pari pasi që ky do t’ju ndihmojë ta vendosni 
diagramin tuaj në letër dhe t’ju jep një ide më të 
mirë se si duhet të duket pamja e përfunduar. Ju 
nuk jeni duke synuar ta keni diagramin e saktë 
prej herës së parë por ju duhet të synoni të 
krijoni një diagram shumë me përpikëri pas 
grumbullimit të hollësive të nevojshme të 
sistemit.
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Së fundi, disa parime të përgjithshme:

• Punoni nga pjesa e sipërme në të majtë tek pjesa e poshtme në të djathtë. Kurrë 
mos shkoni nga pjesa e poshtme në atë të sipërme ose përdorni diagonalet.

• Ndarja e detyrave është një kontroll i brendshëm themelor. Departamentet 
(ose	zyrat	dhe	individë	në	departamente)	duhet	paraqitur	në	pjesën	e	epërme	
të diagramit dhe aktivitetet e tyre të paraqiten në kolonat vertikale nën secilën.

•	 Nëse	mendoni	që	diçka	nuk	ndërlidhet,	 lëreni	atë	 jashtë	–	 ju	duhet	 të	 jeni	
ekonomik me hapësirën në diagram.

• Çdo shpjegim që nevojitet duhet shkruar në kolonën e majtë ose nëse është 
e nevojshme, të shkruhen në një dokument shoqërues dhe me referencë në 
diagram.

• Diagrami duhet të jetë i logjikshëm, sistematik dhe i thjeshtë për t’u përdorur 
nga një kolegë auditor. Mbani mend, standardet që e qeverisin profesionin 
tuaj kërkojnë që ta përfundoni tërë dokumentacionin tuaj të auditimit në një 
mënyrë të tillë që një auditor me përvojë mund të vinte më pas dhe të kuptonte 
se çka keni bërë ju dhe pse. (SNA 230 për aplikimet e Dokumentacionit të 
Auditimit).

• Vini re që disa nga problemet e përshkruara më sipër mund të anashkalohen 
me përdorimin e softuerit special për diagrame. Megjithatë, parimet sipas 
kushteve	 të	 prezantimit	 ende	 vlejnë,	 dhe	 nëse	 përdorni	 softuer	 ju	 duhet	
t’i rishikoni përfundimet tuaja për të siguruar se ato u përmbahen këtyre 
parimeve.

8.3 Burimet e informatave që përdoren për regjistrimin e sistemit

Grumbullimi i informatave të nevojshme për regjistrimin e një sistemi mund të 
merr	shumë	kohë	dhe	duhet	të	bëhet	në	mënyrë	sa	më	efikase.

Së pari, menaxheri përgjegjës për sistemin duhet ta pajisë auditorin me:

• Një përmbledhje të qartë të sistemit dhe objektivave të sistemit.
•	 Çfarëdo	shënimi	ose	doracaku	që	mund	të	ekzistojë	lidhur	me	sistemin.
• Listën e departamenteve dhe personelit që merren me pjesët kryesore në 

sistem.
• Hollësitë e pjesëve të sistemit në të cilat ai përfshihet.
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Auditori gjithashtu duhet t’u referohet dosjeve të auditimit të brendshëm për të 
shikuar	 nëse	 veç	 ekzistojnë	 informatat	 në	 dosje	 rreth	 sistemit.	Keni	 parasysh	 se	
mund të ketë pasur ndryshime ose përditësime të sistemit që nga koha e përpilimit 
të fundit të dokumentacionit (shënimeve shpjeguese, diagrameve ose strukturave që 
funksionojnë në mënyrë kompjuterike).

Së dyti, do të jetë i domosdoshëm intervistimi i punëtorëve që merren me pjesët 
kryesore të sistemit, për të vërtetuar:

• Se çfarë dokumentesh janë përdorur.

• Prej nga e kanë prejardhjen.

• Për çka përdoren.

• Ku shkojnë ato.

• Çfarë kontrollesh dhe kontrollimesh kryhen.

Gjatë një interviste të tillë, është e dobishme të bëhet një diagram i përafërt i sistemit 
ashtu siç është shpjeguar dhe të siguroheni se i keni kuptuar të gjitha në fund të 
intervistës. 

Së treti, si pjesë e testeve tuaja përgjatë punës është me rëndësi që të mbikëqyren 
procedurat dhe kontrollet kryesore në funksion.

Më	pas	 ju	duhet	 të	 jeni	në	pozitë	për	 ta	finalizuar	 regjistrimin	 tuaj	 të	sistemit	 të	
cilin	duhet	konfirmuar	përmes	testeve	gjatë	punës	dhe	diskutimeve	me	personelin	
përkatës. 

Shënim:	Informatat	ose	doracakët	ekzistues	për	sistemin	mund	të	sigurojnë	informata	
të	dobishme,	d.m.th.	madje	mund	të	ekzistojë	edhe	ndonjë	diagram	i	sistemit.	Në	
praktikë, informatat e tilla shpesh përmbajnë më shumë hollësi se sa që i nevojitet 
auditorit (sidomos doracakët për procesimin e kompjuterit) dhe është me rëndësi të 
nxirren vetëm ato informata që janë relevante.6

6	CIPFA”	Bazat	e	auditimit	të	brendshëm”,	viti	2013,	Njësia	mësimore	7,	Kosovë
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9. Vlerësimi i Sistemit

Ne	kemi	diskutuar	se	çka	është	ABS-ja	dhe	se	si	ju,	si	një	auditor,	mund	të	identifikoni	
dhe dokumentoni një sistem dhe objektivat e tij. Në këtë njësi të fundit të studimit 
që	veçanërisht	përqendrohet	mbi	ABS-në,	do	të	zgjerohen	njohuritë	tuaja	për	ABS-
në përmes një shtjellimi se si një auditor mund të vlerësojë efektshmërinë e një 
sistemi dhe kontrollet e brendshme shoqëruese. 

Kontrollet luajnë rol kryesor në mënyrë të dukshme në fushën e auditimit të 
brendshëm	për	shkak	se	të	kuptuarit	e	mirëfilltë	të	shëndosh	të	tyre	është	thelbësor	
që	ju	të	jeni	në	gjendje	ta	bëni	punën	në	mënyrë	efektive,	efikase	dhe	profesionale.

Teoria e kontrollit të brendshëm

Do të ishte e dobishme t’ia përkujtojmë vetvetes se pse kontrollet e brendshme janë 
aq thellësisht të rëndësishme për funksionimin e duhur të sistemeve që veprojnë 
brenda	një	organizate.

9.1 Llojet e kontrollit të brendshëm

Kontrolli	i	brendshëm	nënkupton	tërë	sistemin	e	organizatës	për	sigurimin	e:

•	 Zhvillimit	të	biznesit	në	mënyrë	të	rregullt	dhe	me	metodë	efikase.
• Përkrahjes së rregullave dhe politikave të menaxhmentit.
• Mbajtjes së sigurt dhe mirëmbajtjes së duhur të pasurive.
•	 Shënimet	e	organizatës	janë	të	plota	dhe	të	sakta.

Auditorët	zakonisht	i	kategorizojnë	kontrollet	në	katër	mënyra	kryesore:

• Kontrollet e përpiluara për parandalimin e gabimeve që të mos shfaqen 
në vendin e parë; për shembull, caktimi i formës së një fushe hyrëse për të 
parandaluar përpunimin e transaksioneve të koduara në mënyrë të pasaktë.

• Kontrollet e përpiluara për zbulimin	e	gabimeve	posa	të	shfaqen;	një	barazim	
me bankën ose llogarinë  kontrolluese.

• Kontrollet e përpiluara për korrigjimin	 e	 gabimeve	 sapo	 ato	 të	 zbulohen;	
duke caktuar kompensim ose dëmet për dështimin e një ofruesi të shërbimit 
për t’iu përmbajtur  kushteve të kontratës.
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• Kontrollet e përpiluara për drejtimin e funksionimit të duhur të një aktiviteti; 
duke	i	ofruar	trajnim	adekuat	stafit,	në	mënyrë	që	ata	të	dinë	si	t’i	kryejnë	
përgjegjësitë e tyre.

Në	mënyrë	tipike	kontrollet	mund	të	analizohen	si	në	vijim:

1. Organizative:	 Një	 diagram	 i	 organizatës,	 i	 përfunduar	 më	 hollësi	 të	
mjaftueshme dhe i freskuar me informata, do t’i përcaktojë përgjegjësitë e 
secilit punëtor, si dhe kush u raporton atyre dhe kujt ata i raportojnë pastaj.

2.	 Fizike: Këto kontrolle përfshijnë kujdesin për pasuri, për shembull:
i. Plotësimin e procedurave të sigurimit në raport me çeqet, p.sh. çeqet e 

kryqëzuar	në	pranim.
ii. Mbajtja e pajisjeve të sigurta gjatë gjithë kohës, p.sh. të vlefshme, që 

mund të barten, artikujt tërheqës dhe të shkëmbyeshëm duhet të mbahen 
të mbyllur me çelës;

iii.	Kontrolli	i	artikujve	që	hyjnë	dhe	dalin	nga	organizata.

3. Personeli:	Kjo	kategori	mbulon	punësimin	e	stafit,	edukimin	dhe	trajnimin.	
Duke pasur një ekip të punës me njohuri të përshtatshme do të jetë një 
përparësi	 e	 rëndësishme	 për	 organizatën	 moderne.	 Kontrollet	 e	 tilla	
gjithashtu lidhen me çështjet që meritojnë besim si dhe kompetencë dhe 
duhet	të	vlejnë	për	të	gjitha	nivelet	brenda	organizatës,	d.m.th.	stafin	dhe	
menaxhmentin.

4.	 Mbikëqyrëse:	Nëse	stafi	nuk	mbikëqyret	në	mënyrë	të	duhur,	ata	kanë	më	
pak	gjasa	që	ta	kryejnë	punën	e	tyre	në	mënyrë	efektive	dhe	efikase.	Kjo	
kategori e kontrollit nuk duhet të shikohet vetëm negativisht, d.m.th. në 
kuptimin që dikush duhet t’i mbikëqyrë punëtorët gjatë gjithë kohës për 
të qenë i sigurt që ata e kryejnë punën e tyre. Ajo më tepër mund të merret 
pozitivisht	 që	 nënkupton	 se	 stafi	 (	 e	 si	 rrjedhojë	 edhe	 organizata)	 do	 të	
përfitojnë	nga		udhëzimet	e	duhura	në	kryerjen	e	detyrave	të	tyre	kështu	që	
menaxherët dhe mbikëqyrësit duhet të jenë të gatshëm për të ofruar këshillë 
dhe ndihmë kur kërkohet.

5.	 Ndarja	e	punëve:	Nëse	numrat	e	stafit	në	organin	e	audituar	lejojnë,	asnjë	
person nuk duhet të ketë përgjegjësi për regjistrimin ose miratimin e një 
transaksioni dhe të kujdeset për pasuritë p.sh. porositja dhe pranimi  i 
mallrave,		pranimi		i	mallrave	dhe	pagesa	për	ato,	dorëzimi	i	mallrave	dhe	
mbledhja e parave të gatshme, mbajtja e librit të borxhlinjve dhe shlyerja e 
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borxheve të këqija. Me siguri një ndarje e tillë nuk mund të jetë e mundshme 
në departamente dhe njësi shumë të vogla sepse nuk ka mjaft punëtorë; në 
këto	raste	ku	kontrollet	e	përshtatshme	nuk	mund	të	zbatohen,	auditorit	do	
t’i duhet të sigurojë që një nivel i përshtatshëm i testeve substanciale të 
kryhet	ose	që	ekzistojnë	kontrolle	adekuate	për	kompensim	diku	tjetër	në	
organizatë.

6.	 Autorizimi	dhe	miratimi:	Nivelet	e	llojllojshme	të	autorizimeve	për	blerje,	
të	bazuar	në	mënyrë	tipike	mbi	nivelet	e	shpenzimeve,	duhet	të	caktohen	
në mënyrë të qartë nga menaxhmenti. Blerjet duhet të miratohen nga një 
punëtor	me		pozitë	adekuate,	ashtu	që	të	mund	të	konfirmojë	që	transaksioni	
është i nevojshëm.

7.	 Aritmetike	dhe	llogaritëse: Të gjitha të ardhurat duhet të llogariten sa më 
shpejt	që	të	jetë	e	mundur	pasi	që	të	merren	–	kjo	do	të	përfshijë	përdorimin	
e ditarëve të parave të gatshme për regjistrimin e çeqeve të pranuara me 
postë,	si	dhe	barazimet	më	të	njohura	të	llogarive		kontrolluese	dhe	barazimet	
bankare	të	kryera	në	baza	të	rregullta.

8.	 Menaxhmenti: Kontrollet e tilla përfshijnë mbikëqyrjen nga nivelet e 
përshtatshme	të	stafit	në	hierarkinë	e	organizatës.	Gjithashtu	duhet	të	mbani	
në mend që kontrolli mund të ushtrohet duke i rishikuar të dalat e sistemit të 
informatave të menaxhmentit, një shembull më i mirë i së cilës janë raportet 
e menaxhmentit të kontabilitetit. 

Shembuj	të	zbatimit	të	kontrolleve

Të shikojmë disa shembuj të shkurtër për t’i qartësuar disa pika të paraqitura më 
sipër.

•	 Imagjinoni	 që	 ekziston	 një	 procedurë	 e	 kontrollit	 në	 një	 sistem	 të	 Listës	
së	Pagave	që	shtimi		i	fletëve	të	pagave	duhet	të	kontrollohet.	Ky	kontroll,	
nëse bëhet nga nëpunësi i pagave, do të jetë mirë kundrejt gabimeve por pa 
mashtrime  ku përfshihet deklarimi  i gabuar  i totalit në mënyrë të qëllimshme. 
Kontrolli	efektiv	këtu	do	të	kërkonte	ndarjen	e	detyrave	–	kontrolluesi	nuk	
duhet të jetë i njëjti person si edhe përpiluesi.

•	 Në	 një	 zyre	 ku	 vetëm	 dy	 persona	 punojnë	 (mbikëqyrësi	 dhe	 asistenti	
administrativ),	ekziston	një	nevojë	e	përhershme	për	regjistrimin	e	pjesëve	të	
caktuara të pajisjeve. Asistenti e  bën porosinë që mbikëqyrësi ta kontrollojë 
dhe	 miratojë.	 Porosia	 dërgohet	 drejtpërdrejtë	 te	 furnizuesi	 në	 mënyrë	
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elektronike.	Mbikëqyrësi	ka	një	kufi	të	autorizimit	prej	250€	për	porosi.	Në	
anën	tjetër,	kontrollet	–	ndarja	e	detyrave	dhe	autorizimeve	/	miratimi	–	duket	
të	 jenë	adekuate.	Megjithatë,	 si	 një	 auditor	 i	 brendshëm	vizitues,	 ju	duhet	
të shqyrtoni natyrën dhe shpeshtësinë e porosive; duhet të siguroheni që 
procesi i porositjes nuk keqpërdoret nga, p.sh. mbikëqyrësi që porosit pajisje 
të panevojshme që mund t’u shiten palëve të treta ose porositë janë vendosur 
më	shpesh	se	që	janë	kërkuar	për	shkak	të	marrëveshjes	mes	njërit	prej	stafit	
të	 zyrës	 dhe	 dikujt	 që	 punon	 për	 furnizuesin.	 Duhet	 gjithashtu	 të	 jeni	 të	
vetëdijshëm për mundësinë e marrëveshjes së fshehtë mes dy personave të 
stafit	në	zyre	ku	si	palë,	nuk	u	nënshtrohen	mbikëqyrjes	së	rregullt.

Në këta shembuj të shkurtë, vlerësimi i kontrolleve do të vijë pjesërisht nga 
përshkrimi i sistemeve tona (p.sh. ndarja e punëve) dhe pjesërisht nga fusha tjera 
(p.sh. efektshmëria e punësimit dhe kontrollet e trajnimit do të vlerësohen nga 
auditori që i interviston personat për të siguruar se a e kanë kuptuar ata çfarë janë 
dukë bërë dhe se si punon sistemi).

Transaksionet	të	cilat	nuk	janë	regjistruar	me	siguri	do	të	zbulohen	kur	furnizuesit	
të	kërkojnë	pagesën.	Megjithatë,	ky	është	një	zbatim	joefektiv	i	kontrollit	sepse	nuk	
është	me	kohë,	d.m.th.	gabimi	nuk	do	të	zbulohet	sa	më	shpejt	që	të	jetë	e	mundur	
praktikisht	pasi	që	ka	zënë	vend	 transaksioni.	Kontrollet	duhet	 të	përpilohen	për	
zbulimin	e	shpejt	të	gabimeve.	Mund	ta	shihni	rëndësinë	e	kësaj	nëse	mendoni	përsëri	
për	shembullin	e	depos	së	Morfinës;	depoja	duhet	të	kontrollohet	çdo	ditë,	jo	vetëm	
për	shkak	të	rrezikut	të	humbjes	ose	vjedhjes	por	gjithashtu	për	shkak	të	ndikimit	
që	mund	të	ketë	përdorimi	i	gabueshëm	i	barërave	dhe	dëmit	(si	financiarisht	ashtu	
edhe në reputacion) i cili do të krijonte një perceptim  të publikut për një siguri të 
dobët	në	organizatë.	Gjithashtu	ekziston	rreziku	që	stoqet	e	barërave	të	shpenzohen,	
duke shkaktuar dhembje të panevojshme tek pacientët.

Barazimi	 i	pasqyrave	të	furnizuesit	me	bilancet	në	 librin	e	blerjeve	mund	të	 jetë	
një	 kontroll	 shumë	 efektiv	mbi	 plotësimin	 e	 shpenzimeve	 –	 ka	 shumë	mundësi	
që	 furnizuesit	 t’i	 regjistrojnë	 të gjitha faturat e tyre në pasqyrat e tyre. Mund të  
marrë	shumë	kohë	të	përmbushet	një	barazim	i	tillë	dhe	për	këtë	arsye	edhe	të	jetë	
i	shtrenjtë.	Megjithatë	është	përparësi	të	barazohen	bilancet	e	furnizuesve	kryesor	
një herë në vit.

Në përmbyllje, ky ushtrim nuk ishte i drejtpërdrejtë, edhe pse në pasqyrim ju mund 
të shihni se juve ju duhet vetëm futja e logjikës praktike në efekt. 
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Duke	përparuar	 ju	në	 rolin	 tuaj	brenda	organizatës	 suaj,	duhet	 të	 shkoni	përmes	
hapave themelore në vijim kur të kërkohet nga ju ta vlerësoni funksionimin e 
kontrolleve në një sistem:

• Qartësoni objektivat themelore të sistemit.

•  Përqendroheni në (tri ose katër) pjesët kryesore të sistemit.

•	 Vetëm	pasi	 t’i	 keni	 bërë	dy	hapat	 e	 para	 ju	duhet	 të	filloni	 të	 punoni	mbi	
aspektin e plotësisë, saktësisë dhe vlefshmërisë dhe në kontrollet (vini re 
që	saktësia	fillimisht	përfshin	 regjistrimin	e	hollësive	 të	 transaksioneve	në	
mënyrë të saktë dhe më pastaj duke i llogaritur saktë për atë transaksion 
përgjatë sistemit).

• Drejtë përfundimit të rishikimit tuaj përcillni çdo aspekt të vogël të sistemit 
ose llojet e transaksioneve që kryhen jo-shpesh, p.sh. shënimet e kredisë, 
porositë	e	pjesëve,	mallrat	e	kthyera	etj.,	dhe	zbatoni	aspektet	e	njëjta	mbi	
ato, si aspektin e plotësisë, saktësisë dhe vlefshmërisë.

Tash është një aktivitet i fundit para se të njihemi me metodat e sistemeve vlerësuese.

9.2 Teknikat për vlerësimin e sistemeve

Në	praktikë,	zakonisht	auditori	nuk	i	vlerëson	përparësitë	dhe	dobësitë	e	sistemit	
nga parimet e para, d.m.th., duke sajuar lista të pyetjeve origjinale në çdo kohë që 
kontrollet në një sistem duhet të vlerësohen përsëri. Në vend të kësaj, ai ose ajo 
zakonisht	do	 ta	përdor	ose	një	Pyetësor	 të	përgatitur	 të	Kontrollit	 të	Brendshëm	
(PKB) ose një Listë Kontrolluese të Kontrollit të Brendshëm (LKKB).

Pyetësori i Kontrollit të Brendshëm (PKB)

PKB-ja është një listë pyetjesh rreth kontrolleve në pjesë të ndryshme kryesore të një 
sistemi, p.sh. porositja, pranimi, faturimi i mallrave në një sistem të depos së blerjes. 
Pyetjet janë të shprehura në atë mënyrë që një përgjigje po konsiderohet të jetë një 
gjë	pozitive,	ndërsa	një	përgjigje	jo	tregon	se	mund	të	ekzistojë	një	dobësi	në	atë	
pjesë të caktuar të sistemit. Përgjigjet e dhëna për këto pyetje duhet t’i mundësojnë 
auditorit	 t’i	 identifikojë	përparësitë	dhe	dobësitë	në	sistem.	Njohja	e	dobësive	 të	
mundshme dhe vendet ku janë ato do t’i ndihmojnë auditorit ta vlerësojë sistemin. 
Auditori do të ketë tendenca të mbështetjes në kontrolle në ato fusha ku sistemi 
duket të jetë i fortë dhe t’i hulumtojë pasojat e dobësive. Varësisht nga të gjeturat 
e	auditorit,	 rrjedhimisht	do	 t’i	 jepen	 rekomandime	menaxhmentit	për	zbatimin	e	
përmirësimeve.
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PKB-ja është ende në përdorim por për vlerësimin e sistemeve të rrjedhave të 
përgjithshme	financiare	 ato	 janë	 duke	 u	 zëvendësuar	 nga	LKKB-ja.	 Shpjegimi	 i	
arsyeshëm për ndryshim ishte se PKB-ja mund të konsiderohej nga disa auditorë 
si asgjë më shumë në listat e kutive që duhet të shënjohen; procesi për plotësimin 
e një PKB-je nuk e përqendronte vëmendjen e auditorit në kontrollet kryesore të 
sistemit.	E	as	nuk	huazoheshin	lehtësisht	që	të	rregulloheshin	në	atë	mënyrë	që	t’i	
përshtateshin një sistemi të veçantë.

Lista Kontrolluese e Kontrollit të Brendshëm (LKKB)

LKKB-të nuk janë vetëm lista të pyetjeve në vete. Një LKKB e përpunuar mirë 
është një seri e strukturuar me kujdes e pyetjeve të sajuara me kujdes në një rrjedhë 
logjike, të përpiluar që të sjellin shpejt në dritë karakteristikat kryesore të sistemit 
të	veçantë	që	është	duke	u	vlerësuar.	Duhet	të	ketë	më	shumë	fleksibilitet	se	sa	në	
PKB për përpilimin e LKKB-së që kjo t’i adresohet sistemit të caktuar, edhe pse në 
formatin	e	saj	LKKB-ja	zakonisht	është	një	dokument	standard.

Tash, pasi thamë më sipër që auditorët do ta përdorin një PKB të përgatitur në 
shumicën e vlerësimeve të sistemit, është e mundshme që të përpilohet një PKB 
efektive nga parimet e para për një sistem të caktuar. Kjo e ka përparësinë kryesore 
që PKB-ja e plotësuar është hartuar në mënyrë unike për sistemin e caktuar që i 
nënshtrohet rishikimit. Mund të jetë e nevojshme që të hartohet një PKB origjinale 
nëse	sistemi	që	auditohet	është	i	pazakontë	e	i	posaçëm	sa	asnjë	PKB	e	përshtatshme	
nuk	është	veçse	në	dispozicion	.	Përpilimi	i	një	PKB-je	nga	parimet	e	para	është	një	
aftësi	që	përmirëson	përvojën	audituese	më	shume	se	sa	që	ka	dikush	–	dhe	mund	
të  marrë shumë kohë. Megjithatë, si një aktivitet mësimor, tani keni rastin ta sajoni 
një numër pyetjesh që mund të përfshihen në një PKB.

Përkufizimet	e	dhëna	më	lart	për	LKKB-të	dhe	PKB-të	janë	ndër	më	të	zakonshmet.	
Megjithatë, keni kujdes, sepse në praktikë PKB-të shpesh quhen LKKB, gjë e cila 
mund të jetë ngatërruese. PKB-të gjithashtu shpesh quhen PVKB (pyetësorët për 
vlerësimin e kontrollit të brendshëm). Në pjesën tjetër do të përqendrohemi thjesht 
në përdorimin e PKB-ve standarde.

PKB-të standarde dhe kontrollet kyçe

PKB-të janë të strukturuara me kujdes në një mënyrë që përcakton objektivat e 
kontrolleve të sistemit. Për secilën nga këto objektiva të kontrollit duhet të jetë një 
numër pyetjesh për t’ju përgjigjur (përsëri me po / jo) që lidhen me fushat përkatëse 
të	kontrollit.	Pyetjet	duhet	të	formulohen	për	ta	zbuluar	ekzistimin	e	kontrollit	(ose	
kontrolleve) në sistemin i cili, sipas opinionit të auditorit, është i mjaftueshëm 
për ta mbështetur objektivin e kontrollit. Auditori do të kërkojë të vendos besim 
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në	 kontrollet	 e	 identifikuara,	 që	 i	 nënshtrohen	 testimit	 për	 mjaftueshmërinë	 e	
kontrollit	 dhe	 vazhdimisht	 reduktojnë	 (por	 kurrë	 nuk	 eliminojnë)	 nevojën	 për	
testimin substancial. Kontrolle të tilla njihen si kontrolle kryesore. Pyetjet e PKB-
së	gjithashtu	duhet	të	synojnë	në	zbulimin	e	çfarëdo	dobësie	në	sistem	–	mbani	në	
mend, ju doni të dini rreth përparësive dhe dobësive të sistemit të kontrollit.

Në fund, theksohet që objektivat e kontrollit, për të cilat pyetjet e auditorëve 
janë	 sajuar,	 përkufizohen	 nga	 menaxhmenti	 por	 të arriturat e tyre vlerësohen 
nga auditorët. Auditori i jashtëm do të përqendrohet vetëm në fushën e tyre për 
të dhënë një opinion për llogaritë. Auditori i brendshëm do ta mbulojë një fushë 
më të gjerë në rishikimin e tyre të sistemit, d.m.th. auditimi në përgjithësi do t’i 
shqyrtojë objektivat e kontrollit të menaxhmentit pasi që auditimi i brendshëm i 
shërben menaxhmentit. Mbani në mend objektivin e përgjithshëm të Republikës së 
Kosovës për t’i përmbushur kushtet e Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike 
(KBFP), e cila gjithashtu dikton që përqendrimi i juaj si auditor i brendshëm në 
sektorin publik duhet të jetë më i gjerë se sa ai i auditorit të jashtëm.

Përparësitë dhe të metat e PKB-ve standarde:

PKB-të	standarde	mund	të	japin	një	kontribut	të	vlefshëm	një	auditimi	të	bazuar	në	
sistem. Ato kanë përparësitë në vijim nëse përpilohen mirë dhe përdoren si duhet:

• Ato në mënyrë të veçantë dhe individuale i përcaktojnë objektivat e kontrollit. 
Në	 praktikë,	 duhet	 përvojë	 për	 t’i	 identifikuar	 objektivat	 e	 kontrollit	 dhe,	
përderisa çfarëdo sistemi i caktuar mund të ketë objektiva të kontrollit të 
cilat	nuk	janë	në	PKB-të	standarde,	PKB-ja	së	paku	ofron	një	trajtim	bazë	të	
kontrolleve të pritura përgjithësisht

• Ato  imponojnë  disiplinë, një strukturë dhe një standard mbi vlerësimin e 
kontrolleve	nga	auditori	të	cilat	janë	identifikuar.

• Ato ofrojnë një mbështetje të dobishme për auditorët praktikant duke 
përcaktuar një seri të logjikshme të pyetjeve që duhet të parashtrohen.

•	 Ato	veprojnë	si	lista	kontrolluese,	madje	edhe	për	auditorët	me	përvojë.	Stafi	
i lartë i auditimit mund të dështojë në rikujtimin e objektivave të pritura të 
kontrollit ose kontrolleve brenda sistemeve të cilat mund t’i kenë audituar 
shumë herë më parë. PKB-ja ofron një rrugë metodike që duhet përcjell e cila 
minimizon	këtë	rrezik	të	lënies	anash.

• Ato ofrojnë regjistrim të përhershëm për auditorët e ardhshëm.
•	 Ato	ofrojnë	një	bazë	për	rishikim	nga	menaxheri	i	auditimit.
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•  Ato mund t’i inkurajojnë auditorët e ndërgjegjshëm të mendojnë. Gjithmonë 
duhet ta pyesni veten nëse i keni mbuluar të gjitha kontrollet kyçe në një 
sistem gjatë përdorimit tuaj të PKB-së.

Siç	mund	 të	prisni,	 ekzistojnë	gjithashtu	edhe	 të	meta	në	përdorimin	e	PKB-ve.	
Këto përfshijnë:

• Ato kurrë nuk mund të jenë 100% të përshtatshme për një sistem të caktuar dhe 
auditori	duhet	të	jetë	fleksibil	gjatë	plotësimit	të	tyre.	Megjithatë,	fleksibiliteti	
varet	nga	përvoja	e	auditimit	dhe	për	auditorët	praktikant,	thënia	e	vjetër	“ju	
nuk e dini atë që nuk e dini” mund të jetë shumë e përshtatshme.

 • Auditorët pa përvojë mund t’i japin theks të tepruar pyetjeve rreth kontrolleve 
periferike ose më pak të rëndësishme dhe në këtë mënyrë ta përdorin kohën 
për auditim në mënyrë jo efektive.

• Nëse përdoret mekanikisht, puna për plotësimin e një PKB-je mund të bëhet 
rraskapitëse për auditorin, duke e mbytur aftësinë dhe iniciativën në përpjekjet 
e veta për të konstatuar rreth kontrolleve në një sistem.

• PKB-të, që përbëhen ashtu siç bëjnë një seri pyetjesh standarde, mund të mos 
reflektojnë	dimensionin	njerëzor	të	një	sistemi	i	cili	mund	të	ketë	një	ndikim	
të konsiderueshëm në cilësinë e kontrolleve. Lidhur me pikën e mëparshme, 
një auditor më me përvojë duhet t’i marrë parasysh jo vetëm përgjigjet e 
dhëna	nga	stafi	për	pyetjet	por	gjithashtu	duhet	edhe	ta	reflektojë	mënyrën	në	
të cilën janë dhënë përgjigjet dhe nëse përgjigjet janë pasqyruese të mënyrës 
në të cilën paraqiten kontrollet në të vërtet që janë duke funksionuar në 
mjedisin e punës. 

Përgjatë kësaj njësie, i kemi përdorur disa shembuj për t’ju mundësuar juve që 
të punoni nga parimet e para në të kuptuarit dhe të vlerësuarit e sistemit që duhet 
të auditohet. Edhe pse nuk është lehtë të përpilohen objektivat e kontrollit, si një 
auditor i brendshëm nga ju pritet që të jeni në gjendje të bëni përpjekje për çfarëdo 
sistemi të dhënë. Nëse nuk mundeni, atëherë këshilla që ju mund t’i ofroni si pjesë 
të shërbimit të auditimit të brendshëm menaxhmentit, për t’u mundësuar atyre 
përpilimin	dhe	zbatimin	e	kontrolleve	efektive	bazuar	në	objektivat	e	kontrollit	të	
konceptuara	në	mënyrë	të	saktë,	nuk	do	të	ketë	vlerë	për	organizatën.	Kështu	që,	
si një auditor i brendshëm, metoda kryesore që u rekomandohet ta përcillni është:

1.	 Identifikimi	i	të	ardhurave,	shpenzimeve,	pasurive	dhe	detyrimeve	që	dalin	
nga sistemi.

2.	 Identifikimi	i	transaksioneve	kryesore.
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3. Zgjidhja e objektivave të kontrollit në kuptimin e plotësisë, saktësisë dhe 
vlefshmërisë sa u përket pjesëve kryesore të sistemit. 

9.3 Identifikimi i dobësive të sistemit

Auditori	 do	 t’i	 identifikojë	 dobësitë	 e	 sistemit	 duke	 i	 marrë	 parasysh	 tri	 fusha	
kryesore:

• Prej përgjigjeve të dhëna nga punëtorët ndaj pyetjeve të PKB-së.
•	 Prej	 testeve	 të	kontrollit	 (kontrolli	 ose	nuk	është	 zbatuar	 si	 duhet	ose	nuk	
është	zbatuar	fare).

•	 Prej	testeve	substanciale	(ku	një	gabim	i	gjetur	gjatë	hulumtimeve	zbulon	një	
dobësi	në	kontroll	e	cila	nuk	ishte	identifikuar	më	parë).

Siç thamë më parë, shumica (ose sigurisht një pjesë shumë e rëndësishme) e punës 
së auditorit është t’i rekomandojë menaxhmentit përmirësimet që duhet të bërë në 
sisteme.

Pasi t’i kemi njohur dobësitë e kontrollit, është thelbësore që rekomandimi pasues ta 
zgjidh	dobësinë	në	mënyrë	të	arsyeshme.	Janë	tri	pika	që	duhet	të	merren	parasysh:

• Nëse është një dobësi e vogël, mënyra e vetme për të mund të jetë shumë e 
shtrenjtë	sa	që	kostot	i	tejkalojnë	përfitimet.

• Nëse kostoja e mundshme maksimale e dobësisë nuk është e rëndësishme, 
mund të jetë e pranueshme të injorohet ajo (pas bisedimeve me menaxhmentin).

• Përderisa kontrollet mund të jenë të pamjaftueshme, p.sh. shënimet për mallrat 
e diskutueshme të pranuara nuk janë hulumtuar, mund të kemi kontrolle 
kompenzuese	që	mbulojnë	 fushën	e	dobësisë,	p.sh.	pasqyrat	e	 furnizuesve	
janë	barazuar	me	bilancet	në	librin	e	blerjes.

Së fundi por më e rëndësishmja, aty ku gjenden dobësitë, përgjegjësia e vetme e 
auditorit nuk është vetëm rekomandimi i përmirësimeve. Auditori duhet të vlerësojë 
nëse ndonjë gabim material ka hyrë në sistem si pasojë e dobësisë; kjo kryhet 
përmes testimit substancial.

Kontrollet	 gjithashtu	mund	 të	 analizohen	 sipas	mënyrës	 së	 funksionimit	 të	 tyre	
brenda	organizatës.	Këto	grupime	janë	futur	në	listë	më	herët	në	njësinë	e	studimit	
dhe	prej	atyre	mund	të	shihet	që	kontrollet	varen	ose	nga	njerëzit	ose	strukturat/
proceset.	Ndani	listën	në	faqen	2	mes	kontrolleve	të	lidhura	me	njerëzit	dhe	ato	me	
strukturat/proceset dhe shqyrtoni cili grup është më i rëndësishëm.7

7	CIPFA	”Bazat	e	auditimit	të	brendshëm”,	viti	2013,	Njësia	mësimore	8	Kosovë
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10.  Dëshmitë e Auditimit 

Në këtë njësi mësimore ju do të mësoni për llojet e dëshmive që kërkohen 
profesionalisht nga auditori të mbledhë për të qenë në gjendje për ta kompletuar 
punën e tyre sipas standardeve të kërkuara. 

10.1 Natyra dhe cilësia e dëshmive të auditimit

Në këtë kapitull ne do të diskutojmë standardet dhe materialitetin, karakteristikat e 
dëshmive	të	mira	e	të	dobishme	të	auditimit	dhe	identifikoni	burimet	prej	të	cilave	
mund të mbledhim dëshmitë tona si auditorë.

Dëshmitë	e	auditimit	–	standardet	dhe	materialiteti	(rëndësia)

Mbledhja e dëshmive audituese si nga auditorët e jashtëm ashtu edhe nga auditorët 
e brendshëm udhëhiqet nga standardet e aplikuara për mbledhjen e dëshmive. 

Standardi	Ndërkombëtar	mbi	Auditim	SNA	500	–	Dëshmitë	e	Auditimit	 thekson	
se:	“Objektivi	i	auditorit	është	të	disenjojë	dhe	kryej	procedurat	e	auditimit	në	atë	
mënyrë që të mundësojë që auditori të mbledhë dëshmi të mjaftueshme e të duhura 
të	auditimit	për	 të	mundur	 të	nxirren	konkluzione	 të	arsyeshme	në	 të	cilat	duhet	
bazuar	opinionin	e	auditorit.”

Instituti i Auditorëve të Brendshëm pasqyron këtë kërkesë në Standardin e 
Performancës	 2300	 –	 Kryerja	 e	Angazhimit:	 “Auditorët	 e	 brendshëm	 duhet	 të	
identifikojnë,	analizojnë,	vlerësojnë	dhe	regjistrojnë	informatat	e	mjaftueshme	për	
arritje	të	objektivave	të	angazhimit	(të	auditimit).”

Ky	standard	i	IAB-së	është	zgjeruar	nëpërmjet	IAB	Standardi	i	Performancës	2310–
Identifikimi	i	Informatave:	“Auditori	i	brendshëm	duhet	të	identifikojë	informata	të	
mjaftueshme, të besueshme dhe përkatëse e të dobishme për arritje të objektivave 
të	angazhimit.”

Rëndësia, gjithashtu e njohur si materialitet i sistemeve, procedurave dhe 
informatave	për	t’u	audituar	dhe	vlerësimi	ynë	i	rreziqeve	të	ndërlidhura	me	to,	do	
të përcaktojnë shkallën e sigurisë së auditimit që na nevojitet. Shkalla e sigurisë që 
na duhet rrjedhimisht do të përcaktojë shtrirjen e llojeve të ndryshme të dëshmive 
të	auditimit	që	ne	kërkojmë.	Materialiteti	është	term	që	përdoret	për	përkufizim	të	
rëndësisë relative të sistemit, procedurave apo informatave të funksionimit të një 
organizate	apo	një	bilanci	në	pasqyrat	financiare.	
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Me rastin e shqyrtimit të materialitetit të një sistemi, auditori do të vlerësojë se sa 
është	e	rëndësishme	për	organizatën	të	auditohet	sistemi	(në	tërësi	apo	pjesërisht).	
Për shembull sistemi që përdoret për të mbledhur dhe regjistruar taksat vendore do të 
ishte i rëndësishëm për autoritetin komunal sepse paratë e mbledhura përfaqësojnë 
një pjesë të madhe të totalit të të ardhurave që duhet kryer përgjegjësitë e veta 
qytetare. Procedurat që një spital aplikon për ruajtjen e pronës së pacientëve të vet 
derisa ata marrin trajtimin mjekësor do të konsiderohej si material. Kjo është sepse 
edhe nëse vlera e parave apo pasurive tjera që mbahen për pacientin mund të jenë 
të vogla, nëse paratë e pacientit do të humben apo prona e tyre dëmtohet, ndikimi 
negativ në reputacionin e spitalit mund të jetë i madh. Në raste të tilla, humbja e 
vazhdueshme	e	vetëm	disa	eurove	nga	pasuria	 e	pacientit	për	një	kohë	mund	 të	
rezultojë	në	shtyp	apo	media	si	fushatë	kundër	menaxhmentit	të	spitalit,	d.m.th.	ka	
rrezik	të	madh	për	reputacionin	në	rrethana	të	tilla.

Auditorët e jashtëm do të përdorin konceptin e materialitetit në punën e tyre në 
auditimin	e	pasqyrave	financiare.	Materialiteti	në	këtë	rast	do	të	shqyrtohej	për	t’iu	
referuar rrethanave në të cilat përdoruesit e llogarive mund të interpretojnë llogaritë 
ndryshe	nëse	informatat	nuk	janë	shqyrtuar	për	përfaqësimin	e	pamjes	së	“vërtetë	
dhe të drejtë” të auditorit.

Prandaj si një auditor i brendshëm, është çështje e aplikimit të gjykimit tonë 
subjektiv sa për llojin e dëshmive që dëshirojmë të shohim, sa dëshmi kërkojmë në 
nivele	specifike	të	hollësive	dhe	besimin	që	mendojmë	ta	vëmë	në	to.

Çka	përbën	dëshmitë	e	mjaftueshme,	të	duhura	të	auditimit?

Mjaftueshmëria	është	aspekti	kuantitativ	i	dëshmive	–	sa	dëshmi	i	duhen	auditorit?	
Përshtatshmëria ndërlidhet me aspektet cilësore të dëshmive, në veçanti ndërlidhja 
me objektivat e auditorit dhe besueshmërinë e dëshmive.

Nga auditori kërkohet profesionalisht të vlerësojë secilën prej karakteristikave  
sipas mënyrave në vijim:

Dëshmi	 përkatëse: Dëshmitë e auditimit duhet të ndërlidhen me pohime 
specifike	në	pasqyrat	financiare.Për	shembull,	dëshmitë	e	ndërlidhura	me	planet	e	
shpenzimeve	në	të	ardhmen	për	projekte	në	infrastrukturë		në	ministri	për	zhvillim	
të brendshëm, edhe pse interesante, është pa ndonjë lidhje me auditimin e bilancit 
të	të	arkëtueshmeve	të	organizatës.
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Dëshmitë	e	besueshme: Në shqyrtimin e besueshmërisë së dëshmive të auditimit, 
faktorët në vijim duhet të merren parasysh:

•	 Njohuritë	 e	 drejtpërdrejta	 të	 auditorit	 të	 fituara	 përmes	 ekzaminimit	 fizik,	
monitorimit	apo	ri-llogaritjes	së	bilanceve	nga	vetë	auditori	zakonisht	janë	
më të besueshme sesa dëshmitë jo të drejtpërdrejta të mbledhura përmes 
konfirmimit	apo	pyetjeve.	Kjo	sepse	ju	zakonisht	jeni	të	prirë	më	shumë	të	
besoni	në	informatat	që	keni	gjetur	apo	keni	konfirmuar	vetë	të	jenë	të	sakta	
me vërtetimin e hollësive me referencë në burime tjera.

• Dëshmitë nga palët e treta (pala e parë duke qenë ju auditori, apo kolegët 
tuaj	në	ekipin	e	auditimit,	pala	e	dytë	menaxhmenti	i	organizatës	së	audituar,	
d.m.th.	 Njerëzit	 që	 u	 përgjigjen	 kërkesave	 tuaja	 për	 informata)	 janë	 më	
të	 besueshme	 sesa	 dëshmitë	 e	 mbledhura	 nga	 brendia	 e	 organizatës.	 Për	
shembull,	dëshmitë	e	mbledhura	drejtpërdrejt	nga	banka	për	depozitat	apo	
mbitërheqjet	në	formë	të	pasqyrës	zyrtare	të	bankës	janë	më	të	besueshme	
për	auditorin	sesa	t’i	ketë	thënë	kryesuesi	i	thesarit	në	organizatën	e	audituar	
se bilancet në bankë janë të një vlere të caktuar. Kjo nuk është për të thënë se 
qëndrimi juaj për të audituarin duhet të jetë një prej mosbesimi; më tepër ju 
duhet	të	mbani	një	shkallë	të	skepticizmit	profesional	të	shëndosh	sa	u	përket	
përgjigjeve që merrni për pyetjet tuaja derisa vërtetoni dëshmitë për veten.

Doracaku i Auditimit të Brendshëm thekson rëndësinë e informatave të besueshme 
dhe	përkatëse	që	kërkohen	nga	auditori	për	të	arritur	objektivat	e	angazhimit.	

Faktorë tjerë për t’u shqyrtuar gjatë vlerësimit të besueshmërisë së dëshmive të 
auditimit janë:

•	 Dëshmitë	 dokumentuese	 janë	 zakonisht	 më	 të	 besueshme	 sesa	 dëshmitë	
gojore.

•	 Dëshmitë	 nga	 dokumentet	 faturuese	 të	 jashtme	 janë	 zakonisht	 më	 të	
besueshme sesa ato nga dokumentet e krijuara nga faturimi i brendshëm.

• Dëshmitë e marra në prani të një ambienti të kontrollit të besueshëm mund 
të jenë më të besueshme sesa ato nga konteksti i një ambienti kontrollues të 
dobët dhe jo të besueshëm.

• Procedurat e auditimit më pak komplekse janë shpesh më të besueshme sesa 
ato komplekse, edhe pse jo të gjitha dëshmitë që ju kërkoni do të jenë të 
mbledhshme duke përdorur teknika të thjeshta në rrethana të caktuara.
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Dëshmitë	e	mjaftueshme: Bollshmëria e dëshmive të auditimit, sa na nevojiten t’i 
mbledhim, do të gjykohet jo vetëm në përputhje me përkatësitë e besueshmërisë 
por edhe:

• Me nivelin e kërkuar të sigurisë duke pasur parasysh dëshmi tjera në 
dispozicion	 dhe	 vlerësimin	 e	 auditorit	 për	 rrezikun	 nga	 gabimet	 apo	 keq-
deklarimet; dhe

• Me fushëveprimin apo shtrirjen e procedurave që përcaktojnë cilësinë e 
dëshmive që ato japin.

10.2 Burimet e dëshmive të auditimit

Për	 të	konfirmuar	atë	që	sapo	mësuam	në	kaptinën	paraprake,	derisa	burimi	ynë	
kryesor	i	dëshmive	tona	si	auditor	zakonisht	do	të	jenë	regjistrimet	e	kontabilitetit,	
vetëm	ato	nuk	mund	të	japin	dëshmi	të	mjaftueshme.	Në	përgjithësi	ekzistojnë	tri	
burime të dëshmive siç janë listuar më poshtë në radhë të besueshmërisë:

1.	 Dëshmitë	 e	 mbledhura	 nga	 auditori, p.sh. pjesëmarrja në kontrolle 
inventari,	 llogaritje	 të	 bilanceve	 të	 totalit	 dhe	 kryerje	 të	 barazimeve,	
shqyrtime të dokumenteve dhe procedurave të sistemeve;

2.	 Dëshmitë	 e	 siguruara	 nga	 burime	 të	 jashtme, p.sh. pasqyrat e bankës, 
pasqyrat e furnitorëve, korrespondenca, faturat;

3.	 Dëshmitë	e	siguruara	nga	menaxhmenti, p.sh. dokumentet e brendshme 
duke përfshirë raportet e menaxhmentit dhe përfaqësime tjera tek auditori.

10.3  Teknikat për mbledhjen e dëshmive të auditimit

Ekzistojnë	shtatë teknika të ndryshme të përshkruara në SNA 500 për mbledhjen 
e	dëshmive	nga	 të	cilat	 auditori	duhet	 të	zgjedh	më	 të	duhurën	për	përdorim	në	
rrethana të caktuara të një auditimi. Edhe pse SNA 500 ka objektiv primar për 
përdorim në auditim të jashtëm, teknikat gjithashtu mund të aplikohen në procesin 
e auditimit të brendshëm. Megjithatë rëndësia relative e teknikave të ndryshme 
ka mundësi të ndryshojë (ri-performanca, për shembull në përgjithësi përdoret më 
shumë në auditim të brendshëm për shkak të nevojës më të madhe për testim të 
kontrolleve). 

Ju gjithashtu duhet vërejtur se mund të nevojitet gjatë kohës, të përdoret më 
shumë sesa një teknikë për mbledhje të dëshmive të mjaftueshme përkatëse dhe të 
besueshme.
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Inspektimi

Mund të përbëhen nga kontrollimi i informatave në apo nga dokumentet origjinale 
nga	ose	për	regjistrimet	e	kontabilitetit	për	të	konfirmuar	plotësinë,	saktësinë	dhe	
vlefshmërinë e informatave të kontabilitetit.

Gjithashtu mund të përfshijë kontrollimin se a janë proceduar transaksionet 
saktësisht në llogari dhe se shënimet ditore të kontabilitetit janë postuar me saktësi.

Një shembull tjetër është shqyrtimi i shënimeve të kontabilitetit, në transaksione të 
caktuara	në	listë,	për	të	identifikuar	zërat	e	veçantë	që	pastaj	mund	të	vërtetohen.	Në	
një	sistem	të	kompjuterizuar,	softueri	pyetës	është	një	mjet	efikas	për	identifikim	të	
zërave	të	mëdhenj	apo	të	pazakonshëm.

Kur testohen kontrollet, inspektimi shpesh përdoret për të mbledhur dëshmi që janë 
aplikuar	kontrollet	e	brendshme	ashtu	si	duhet	nga	stafi	i	organizatës.	Gjithashtu	
përdoret	për	konfirmim	të	ekzistencës	dhe	në	raste	të	caktuara	gjendjes	së	pasurive	
fizike,	p.sh.	inventari,	pasuritë	jo-qarkulluese,	paratë	e	gatshme.
Konfirmimi	i	jashtëm

Konfirmimi	 jep	 dëshmi	 veçanërisht	 të	 forta	 kur	 ato	 jepen	 nga	 burime	 jashtë	
organizatës,	 p.sh.	 borxhlinjtë,	 bankat	 (garancionet,	 sigurimi	 i	 kredive),	 dhe	
mbledhësit (faktet e mbledhura, paditë juridike të pakryera). Auditori i brendshëm 
mund	të	ndihmojë	organizatën	duke	këshilluar	menaxhmentin	për	llojet	e	pyetjeve	
që mund të vijnë nga auditori i jashtëm i cili kërkon të mbledh vetëm këtë lloj 
të dëshmive dhe për t’u siguruar se hollësitë e palëve të treta  dëshiron ta takojë 
auditori i jashtëm përditësohen dhe janë të sakta. Menaxhmentit mund t’i kërkohet 
nga	 auditori	 i	 jashtëm	 ta	 konfirmojnë	 se	 të	 gjitha	 informatat	 përkatëse	 janë	 në	
dispozicion	të	tij/saj.

Ri-llogaritja

Një	 pjesë	 e	 mërzitshme	 por	 me	 rëndësi	 për	 auditim.	A	 shtohet	 në	 total	 lista	 e	
bilanceve	të	kreditorëve?	A	përputhen	bilancet	individuale	me	librat	e	llogarive?	A	
janë	plotësuar	me	saktësi	totalet	në	listat	e	inventarit?	Pakot	me	softuere	me	pyetje	
të	kompjuterizuara	mund	të	jenë	të	dobishme	dhe	kursejnë	kohë	në	këtë	fushë	të	
cilat	mund	 të	 ndihmojnë	për	 të	 shfrytëzuar	 burimet	 e	 kufizuara	 të	 auditimit	 dhe	
aftësitë	në	mënyrë	efikase.
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Ri-performanca

Kjo përfshinë kryerjen e procedurave apo kontrolleve në mënyrë të pavarur nga 
auditori	që	fillimisht	janë	kryer	si	pjesë	e	procedurave	të	kontrollit	të	brendshëm	të	
subjektit,	për	të	vërtetuar	se	janë	arritur	të	njëjtat	rezultate.

Ri-performanca gjithashtu mund të përfshijë përdorimin e të dhënave testuese për të 
vërtetuar se kontrollet reagojnë siç është parashikuar në të dhëna që janë korrekte, jo 
korrekte apo përtej pritjeve normale për sistemin në fjalë. Për shembull referencat e 
klientëve në formatin e gabuar apo transaksionet me vlerë shumë të madhe mund të 
kalojnë	nëpër	sistem,	për	të	vërtetuar	se	kontrollet	identifikojnë	këto	transaksione	
dhe iniciojnë veprimet e duhura.

Pyetjet hetuese

Pyetja	e	menaxhmentit	dhe	stafit	mund	të	japë	sasi	të	madhe	të	dëshmive	të	auditimit.	
Cilësia e këtyre dëshmive megjithatë është lëndë e kuptimit të pyetjeve nga të 
audituarit që ju pyesni, dhe se sa ata tregojnë të vërtetën dhe dhënia e përgjigjeve 
të duhura nga ata. Siç kemi thënë më parë, ju duhet të ushtroni skepticizmin tuaj 
profesional në lidhje me përgjigjet e dhëna gojarisht për pyetjet tuaja derisa të jenë 
konfirmuar	përgjigjet	duke	marrë	dëshmi	tjera	mbështetëse.

Monitorimi

Kjo është në veçanti teknikë e rëndësishme sa i përket kontrollit të inventarit dhe 
konfirmimit	të	punës	së	kontrolleve	të	brendshme.	Duke	e	parë	me	sytë	tuaj	se	si	
kryhet një procedurë apo si kryhet një kontroll manuale ka më shumë mundësi 
t’ju	sjell	tek	konfirmimi	i	kuptimit	tuaj.	Si	alternativë	kjo	mund	t’ju	nxisë	të	bëni	
më shumë pyetje në kërkimin për dëshmi plotësuese kur diçka nuk është bërë në 
mënyrën	që	fillimisht	keni	menduar	se	do	të	ishte.

Procedurat Analitike (PA-të)

Procedurat Analitike kanë shumë aspekte. Në përgjithësi ato përfshijnë informatat 
që ndërlidhen me burime të ndryshme dhe të pavarura të dyja brenda dhe jashtë 
nga	organizatat	e	audituara	dhe	në	periudha	të	ndryshme	kohore.	(Mbani	mend	ne	
kemi diskutuar përdorimin e PA-ve kur kemi shikuar ABS-në në njësinë paraprake 
studimore.) Kemi vendosur se PA-të janë të përshtatshme për kërkesat tona të 
auditimit	dhe	mund	të	jenë	financiare	apo	jo-financiare	për	nga	natyra.
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Procedurat e pavarura analitike janë bërë shumë të njohura për auditorët jo vetëm 
sepse ato janë të shpejta dhe të thjeshta të kryhen por gjithashtu për shkak të 
kërkesave profesionale për t’i përdorur ato (SNA 520). Ato krijojnë një pjesë të 
radhës	 së	 teknikave	 të	auditimit	në	dispozicionin	 tonë,	për	 të	na	dhënë	neve	një	
pamje të plotë për fushën në të cilën jemi duke audituar si të mundshme. PA-të 
mund	të	bëjnë	përpjekjet	tona	të	auditimit	më	efikase	sepse	ato	mund	të	na	japin	një	
zgjidhje	praktike	për	problemet	potenciale,	ose	përndryshe	kur	kemi	për	të	testuar	
një numër të madh të bilanceve apo transaksioneve individuale.

Ka vlerësime të rëndësishme për t’u mbajtur në mend kur vendosim të mbështetemi 
apo	jo	në	to.	Nuk	ka	ndonjë	listë	definitive	të	AP-ve,	mirëpo	llojet	e	përdorura	gjatë	
një	auditimi	do	të	jenë	të	ngjashme	me	ato	që	përdoren	në	fazat	e	planifikimit	të	
auditimit. PA-të mund të ndihmojnë auditorët në:

•	 Ekzaminimin	e	marrëdhënieve	ndërmjet	të	dhënave	financiare	në	të	njëjtën	
periudhë kontabël. Për shembull, krahasimi i pagesave për orë shtesë për 
kategori të caktuara të punëtorëve për secilin muaj gjatë vitit për të parë nëse 
ka	ndonjë	rritje	apo	zbritje	të	papritur.

•	 Ekzaminimin	e	marrëdhënieve	ndërmjet	të	dhënave	nga	periudha	apo	subjekte	
të ndryshme. Për shembull, krahasimi i bilanceve në listat e pagesave për disa 
vite	të	ndryshme	për	të	identifikuar	nëse	ndonjë	variacion	mund	të	shpjegohet	
plotësisht	me	punëtorët	që	hyjnë,	dalin	apo	ndryshojnë	shkallët	në	organizatë.

• Kontrolloni nëse pasqyrat si tërësi janë përmbajtjësore me njohuritë e 
auditorit	për	biznesin.	Për	shembull	në	sektorin	privat	analizat	proporcionale	
mund të aplikohen për të vërtetuar nëse kategori të caktuara të të ardhurave 
dhe	shpenzimeve	janë	në	vijë	me	mesataren	për	sektor	të	caktuar	të	tregut	në	
të cilin funksionon ndërmarrja.

Përdorimi i PA-ve gjithashtu duhet të na nxisë të pyesim veten me këto pyetje:

•	 A	vërtetojnë	PA-të	konkluzionet	e	formuara	gjatë	auditimit?

•	 A	zbulojnë	ato	fushat	tjera	për	hetim	të	mëtutjeshëm?

Shkurtimisht, përparësitë e përdorimit të PA-ve në auditimin e brendshëm përfshijnë:

• Ato mund të tregojnë shpejt fushat ku nuk ka mundësi të ndodh ndonjë 
gabim material; prandaj, mund të kursehet kohë për t’u ndarë për punë tjera 
të auditimit.
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• Ato theksojnë fushat ku garantohet puna e hollësishme.

•	 Ato	mund	të	nënvizojnë	saktësitë	financiare.

• Ato mund të tërheqin vëmendjen e auditorit për çështjet e mundshme të vlerës 
për para (njësia studimore ë13).

•	 Ato	 i	 mundësojnë	 auditorit	 të	 shfrytëzojë	 sistemet	 e	 informatave	 të	 vetë	
menaxhmentit kështu që njohuritë e auditorit të brendshëm përmirësohen në 
lidhje	me	operacionet	e	organizatës.

Sidoqoftë si auditorë ne kemi nevojë të jemi objektiv dhe të balancuar aq sa është e 
mundur në kryerjen e teknikave tona të auditimit, kështu që ne duhet të shqyrtojmë 
ndonjë mangësi të mundshme duke përdorur PA-të. Anët negative të përdorimit të 
PA-ve përfshijnë:

•	 Interpretimi	i	PA-ve	kërkon	nivel	të	lartë	të	gjykimit	të	bazuar	sipas	përvojës	
jo	vetëm	të	auditimit	por	edhe	operimit	të	organizatës	së	audituar	që	ta	bëjë	
këtë efektivisht.

• Menaxhmenti shpesh mund të ofrojë shpjegim për auditorin për devijimet 
nga trendet që duket të jenë të arsyeshme por edhe bindëse kur i dëgjojmë ato 
së pari. Menaxhmenti mund të besojë se këto të jenë të vërteta nëse ato nuk 
kanë vërtetuar saktësisht për veten e tyre se pse ka dallim ndërmjet pakove të 
të dhënave. Megjithatë arsyet e vërteta mund të jenë të ndryshme, kështu që 
auditori duhet të ushtrojë kujdesin e duhur dhe vëmendje në përpjekjet për 
mbledhje të të gjitha fakteve për të kontrolluar shpjegimet e menaxhmentit. 
Kjo mund të jetë e panevojshme dhe të marrë shumë  kohë.

•	 Nëse	të	dhënat	bazike	kanë	gabime,	atëherë	rezultatet	nuk	janë	të	vlefshme.

•	 Është	vështirë	të	identifikohet	manipulimi	me	shifra,	p.sh.	nëse	shifrat	e	këtij	
dhe vitit të kaluar për një bilanc kyç secila janë fryrë me 15%, krahasimi 
është i padobishëm.

Prandaj procedurat analitike të pavarura, janë vetëm një pjesë e strategjisë së testimit 
të përgjithshëm dhe jo një strategji  e  plotë. Mbani mend:

• PA-të e mira kërkojnë të dhëna të pavarura.

• PA-të normalisht nuk janë një përfundim në veten e tyre.

• Ato mund t’ju ndihmojnë të paraqitni pyetje të cilat duhet të hetohen.
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• Shpjegimet për variacione duhet vërtetuar në mënyrë të pavarur (ku ka 
mundësi).

Një koment përfundimtar mbi PA-të. Ato janë teknika të cilat, sikur testet 
substanciale, mund të na japin siguri të auditimit. Sidoqoftë ato gjithashtu, mund 
të	jenë	një	teknikë	shumë	e	rëndësishme	në	fazën	e	planifikimit të auditimit për të 
ndihmuar vendosjen e theksit të duhur në secilën prej fushave që duhet shqyrtuar, 
p.sh.	në	vlerësimin	e	niveleve	të	rrezikut	ekzistues.
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11. Programet e auditimit, dokumentet e punës dhe dosjet

Dokumentet punuese dhe dosjet e auditimit formojnë një pjesë vitale të shënimeve 
që duhet të mirëmbahen nga shërbimi i auditimit të brendshëm. Prandaj ky kapitull 
i njësisë studimore përshkruan rolin e luajtur nga këto komponente, dhe ofron 
udhëzim	në	atë	se	si	duhet	strukturuar.	Sidoqoftë	ne	fillojmë	me	diskutimin	se	si	
programi	i	auditimit	mund	të	përdoret	si	bazë	për	strukturim	të	dokumenteve	dhe	
dosjeve të punës.

11.1 Programet e auditimit

Pse	vazhdojmë	 të	diskutojmë	këtu	programet	në	një	njësi	 studimore	e	cila	është	
për	dëshmitë?	Po,	programet	e	auditimit	 janë	një	mjet	 shumë	 i	 rëndësishëm	dhe	
tepër	 i	dobishëm	për	komunikim	 të	udhëzimeve	për	 stafin	e	auditimit.	Ato	 japin	
një	bazë	të	shëndoshë	metodike	për	regjistrimin	e	shumë	detyrave	që	ju	duhet	të	
kryeni	si	një	auditor	i	brendshëm	efikas	e	efektiv.	Prandaj	për	shkak	se	mbledhja	
e dëshmive është një prej detyrave tuaja më të rëndësishme, kur bëni punën në 
terren	ju	gjithashtu	duhet	të	shikoni	për	sa	më	shumë	udhëzime	nga	menaxhmenti	
i auditimit dhe sa më shumë instruksione të qarta që mundeni për t’ju drejtuar në 
mënyrë	efikase	e	efektive.

Më së thjeshti, një program auditimi është një listë e aktiviteteve të auditimit për t’u 
kryer.	Në	efekt,	kjo	është	një	fazë	e	mëtutjeshme	e	hollësive	nga	plani	i	angazhimit.	
Nëse plani operativ mund të thuhet se është një shprehje e detyrave të auditimit që 
duhet kryer për një periudhë ditësh, javësh apo muajsh të caktuar (varësisht nga 
shtrirja dhe kompleksiteti i fushës apo fushave që janë duke u audituar) atëherë 
programet e auditimit regjistrojnë testet dhe kontrollet e hollësishme që ndërmerren 
për kryerjen e aktivitetit të auditimit në nivelin e duhur në secilën fushë.

Programet	në	mënyrë	specifike	do	 të	përpilohen	për	 fusha	 të	ndryshme	që	do	 të	
auditohen dhe mund të përdoren nga viti në vit me kusht që ju të rishikoni fushën 
që	do	të	auditohet	para	se	të	fillojë	kryerja	e	testeve	dhe	kontrolleve	për	të	siguruar	
se	programi	vazhdon	të	jetë	adekuat.	Sikurse	shfrytëzimi	juaj	i	PKB-ve	dhe	LKKB-
ve, kryerja e programeve të auditimit nuk duhet asnjëherë të konsiderohet si fund i 
vetvetes. Kryerja e një programi që u është dhënë nuk është objektivi kryesor; më 
parë duhet siguruar se përmbajtja e një programi është e mjaftueshme të mbulojë të 
gjitha fushat e auditueshme nën shqyrtim dhe kjo është një çështje e juaja. Natyrisht 
se me rritjen e përvojës në karrierën tuaj, ju do të jeni në gjendje të përcaktoni nëse 
testet dhe kontrollet e një programi do t’ju japin mbulesë adekuate por ju gjithmonë 
duhet të pyesni veten së pari.
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11.2 Dokumentet e Punës dhe Dokumentacioni i Auditimit

(Doracaku i Auditimit të Brendshëm thekson qëllimin dhe përmbajtjen e 
dokumenteve punuese dhe dokumentacionit të auditimit në Vëllimin III Kapitulli 
4,	të	cilin		duhet	ta	lexoni	në	lidhje	me	këtë	njësi	studimore.)	Ekziston	gjithashtu	një	
pako e shabllonëve dhe  dokumenteve në Vëllimin II Kapitulli 5.

Njëri prej qëllimeve kryesore të shkrimit të mirë të dokumenteve punuese 
është të japë dëshmi për të cilat ju dhe kolegët tuaj të auditimit mund të bëjnë 
deklaratat	pasuese	të	sigurisë	se	konkluzionet	janë	bazuar	në	themele	të	shëndosha.	
Rrjedhimisht puna audituese duhet të dokumentohet në të gjitha nivelet kështu që 
shqyrtuesi	kompetent	mund	të	përcjellë	rrjedhën	logjike	–	nga	planifikimi	strategjik	
i	auditimit	deri	te	përmbushja	e	angazhimit	dhe	raportimi.	

Prandaj dokumentet e punës duhet të japin për dëshmi:

•	 Planifikimin	gjithëpërfshirës	të	auditimit.
• Dokumentacionin e sistemit dhe vlerësimin e kontrollit kyç.
•	 Objektivat	specifike	të	angazhimit	të	auditimit.
•	 Qasjen	e	auditimit	për	secilin	angazhim.
• Informatat e mbledhura.
• Hollësitë e problemeve të vërejtura.
•	 Rezultatet	e	punës.
•	 Gjykimet	e	bazuara	në	vlefshmëri	dhe	konkluzionet.
•	 Testimet:	paraqitja	e	objektivit,	metoda,	rezultatet	dhe	konkluzionet	e	secilit	

test.
• Rishikimet.

Prapë	kemi	një	 standard	për	 të	 na	udhëzuar	 për	 temën	 e	 dokumenteve	punuese.	
Standardi	 Ndërkombëtar	 i	 Auditimit	 SNA	 230	 –	 Dokumentacioni	 i	 Auditimit	
parasheh standardet minimale për dokumentet punuese të auditimit. Në aspekt të 
përgjithshëm, thekson se dokumentet punuese të auditimit duhet gjithnjë të jenë të 
mjaftueshme dhe të plota e me hollësi për t’i mundësuar një auditori me përvojë, pa 
pasur	ndonjë	lidhje	paraprake	me	angazhimin	e	auditimit	të	vërtetojë	nga	ato: 

• Natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit që kryhen.
•	 Rezultatet	e	procedurave	të	kryera	të	auditimit.
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• Dëshmitë e mbledhura të auditimit.
•	 Çështjet	 me	 rëndësi	 që	 paraqiten	 gjatë	 auditimit,	 konkluzionet	 e	 arritura,	

dhe gjykimet e rëndësishme profesionale që bëhen në arritjen e atyre 
konkluzioneve.

Siç edhe mund ta parashihnim këtë situatë ku ne si pacient mund të kërkojmë një 
opinion	 të	 dytë	 për	 diagnozën	 e	 cila	 është	 bazuar	 në	një	 simptomë	 të	 veçantë	 e	
dhënë	nga	një	profesionist	mjekësor,	atëherë	menaxherët	e	organizatës	së	audituar,	
teorikisht kanë të drejtë të pyesin nëse puna që ne si auditor bëjmë është në përputhje 
me parimet dhe standardet profesionale të pranuara botërisht. Ai opinion i dytë 
në aspektin e auditimit mund të jepet nga një auditor i pavarur i cili ka shqyrtuar 
përmbajtjen e dokumenteve tona punuese.

Për të ndihmuar arritjen e këtij standardi, auditorët duhet të përgatisin, për secilin 
test të kryer të auditimit, një dokument punues që përfshinë:

•	 Të	audituarin	(organizatën,	departamentin).
• Kush e ka përgatitur atë dhe kur.
• Referenca e dosjes së auditimit.
• Qëllimin e testit dhe referencën e programit të auditimit.
• Metodën e testimit (hollësitë mund të lihen për programin e auditimit).
•	 Rezultatet	e	testeve.
•	 Konkluzionet	mbi	rezultatet	(dhe	referenca	e	pikave	përmbledhëse	të	auditimit	

apo raport i auditimit nëse nevojitet).
• Inicialet e shqyrtuesit.

Dokumente tjera që mund të përgatiten në rrjedhën e një auditimi dhe do të formojë 
një pjesë të anekseve në dokumentet tona punuese përfshijnë:

•	 Kopje	 të	 dokumenteve	 të	 objektit	 të	 audituar	 (udhëzime	 me	 shkrim	 mbi	
procedurat operacionale,  regjistrimet e kontabilitetit, kontratat, statutet, 
përshkrimet e punës, etj).

•	 Pasqyrat	e	përgatitura	nga	zyrtarët	e	organizatës	që	auditohet.
• Pyetësorët e kompletuar.
• Shënimet për intervistat e kryera dhe diagrame krahasuese përgatitur nga 

auditorët e brendshëm.
• Raportet e përgatitura nga auditori i brendshëm në rrjedhën e auditimit dhe 
rezultatet	e	auditimit.
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Përfundimisht, në këtë kaptinë duhet ta mbani në mend se çfarëdo informate sa i 
përket diskutimit dhe bisedës, duke përfshirë bisedat telefonike, takimet dhe pyetjet 
që	janë	bazë	për	konkluzione	dhe	rekomandime	duhet	të	dokumentohen.	Shënimet	
e këmbimit duhet të përgatiten menjëherë pas diskutimit.

11.3 Dosjet e auditimit

Dokumentet e mirëmbajtura të auditimit mund të jetë njëra prej shenjave  të një 
sektori	 të	 auditimit	 të	menaxhuar	mirë	 dhe	 efikas.	Një	 pjesë	 e	 rëndësishme	 dhe	
e domosdoshme në përgatitjen për një auditim përfshinë rishikimin e punës dhe 
rezultatin	e	auditimit	të	vitit	pararendës	ku	puna	është	bërë	sipas	ciklit	vjetor	apo	
të auditimit paraprak për një temë të caktuar. Ku dosjet e auditimit përpilohen dhe 
mirëmbahen	në	mënyrë	 të	dobët,	 faza	përgatitore	panevojshëm	mund	 të	bëhet	 e	
vështirë	(dhe	prandaj	jo-efikase)	apo	madje	edhe	e	pamundur	(e	cila	ngritë	pyetjet	
në	lidhje	me	procedurat	e	shqyrtimit	që	janë	adoptuar	gjatë	konkluzionit	të	auditimit	
paraprak).	Dosjet	e	dobëta	të	auditimit	gjithashtu	paraqesin	rrezik	për	përmbajtjen	
dhe cilësinë eventuale të raportit të auditimit, në veçanti nëse auditori shqyrtues 
apo shkruesi i raportit nuk është i njohur me auditimin që është kryer së fundmi. Ju 
mund të kuptoni se nëse një auditor nuk ka pasur lidhje të përditshme me auditimin, 
ata	domosdoshmërisht	dëshirojnë	të	vënë	mbështetje	të	madhe	në	dosjet	ekzistuese	
të auditimit ku ata besojnë logjikisht të gjitha dëshmitë për të cilat kanë nevojë se 
janë regjistruar në mënyrë të ndërgjegjshme, kompetente dhe të plotë. Raporti i 
auditimit është ndërtuar në themelet e dokumenteve mbështetëse të punës dhe është 
thelbësore që këto të vihen në dosje në një mënyrë që logjikisht tregon tregimin e 
auditimit dhe bënë nxjerrje të pikave kyçe përkatëse që janë të lehta për përfshirje 
në	raport	për	të	mbështetur	konkluzionet	dhe	rekomandimet.

Dosjet e auditimit që në mënyrë tipike duhet të mirëmbajë shërbimi juaj i auditimit 
përmbajnë dëshmitë për elementet në vijim:

•	 Planifikimin.
• Informata të përgjithshme, shënime të intervistave dhe shënime të testimit.
• Vlerësimin e auditorit të brendshëm për kontrollet e brendshme.
• Shqyrtimin e dëshmive.
• Raportimin.
• Auditimet përcjellëse.
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Si pikë konkludimi në këtë kapitull, Doracaku i Auditimit të Brendshëm thekson se 
qasja në dokumente dhe regjistrime që ju dhe kolegët tuaj prodhoni gjatë auditimeve 
duhet	 të	 kontrollohen	 me	 kujdes	 dhe	 jo	 të	 vihen	 në	 dispozicion	 për	 anëtarët	 e	
subjektit të audituar, apo për palët e treta përveç në rrethana të veçanta. Ligji i 
Kosovës mbi Auditimin e Brendshëm thekson se dokumentet dhe regjistrimet e 
auditimit duhet të vihen në dosje për një periudhë prej shtatë vitesh prej fundit të 
vitit në të cilin është kryer auditimi përveç nëse legjislacioni kërkon një periudhë 
më të gjatë. Dokumentet e auditimit përbëhen nga dosje të përhershme auditimi, 
dosjet	e	tanishme	të	auditimit,	bazat	e	të	dhënave	përcjellëse,	korrespondencat	dhe	
dokumentet që ndërlidhen me hetimet e mashtrimit (nëse ka). Këto dokumente 
mund të japin dëshmi në një datë të mëvonshme të ngjarjes apo veprimit ligjor, një 
kontest apo nevojë për sqarim.

Rëndësia e dosjeve të auditimit nuk duhet të gjykohet në lidhje me gjatësinë e 
këtij	kapitulli	të	shkurtër.	Nga	auditorët	kërkohet	të	planifikojnë,	kontrollojnë	dhe	
regjistrojnë	punën	e	tyre	audituese,	dhe	dosjet	e	auditimit	janë	mekanizmi	përmes	
të cilit ata mund të demonstrojnë se kjo është bërë.

Natyrisht se do të njiheni më mirë me përmbajtjen e një dosje të auditimit duke i 
lexuar ato. Këtu kemi një ushtrim, të cilin do të mund ta plotësonit në punë, për t’ju 
dhënë njohuri praktike për përmbajtjen e dosjeve të auditimit.8

8	CIPFA”	Bazat	e	auditimit	të	brendshëm”,	viti	2013,	Njësia	mësimore	9	Kosovë
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12. Mbikëqyrja

Secili auditim ka nevojë të mbikëqyret për të siguruar që cilësia e punës është në 
nivel,	që	mbulesa	dhe	koha	janë	brenda	kufijve	të	paraparë,	që	konkluzionet	janë	
relevante të shëndosha dhe të dëshmuara si duhet në dokumentim të auditimit.

Ekzistojnë	tri	kontrolle	për	të	siguruar	efikasitetin	dhe	efektshmërinë	e	Auditimit	të	
Brendshëm. Ato janë:

• Monitorimi nga Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm;
•	 Mbikëqyrja	e	vazhdueshme	nga	Udhëheqësi	Ekipor;
• Kontrolli i Buxhetit.

Gjatë tërë kohës duhet mbajtur regjistrime formale të mbikëqyrjes dhe rishikimit.

12.1  Monitorimi nga Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm

Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm do rishikojë progresin e Auditimeve për të 
siguruar:

• Përputhshmërinë me objektivat dhe fushëveprimin e auditimit;
• Qartësi dhe pasqyrim;
•	 Mjaftueshmërin	dëshmish	në	mbështetje	të	konkluzioneve	logjike;
• Rekomandime praktike;
• Përputhshmërinë me mundësitë buxhetore;

Ka	 “pika	 kontrolli”	 standarde	 në	 Fazat	 vijuese	 të	Auditimit	 të	 Brendshëm	 për	
inicimin	e	 të	cilave	nevojitet	autorizimi	 i	Kryesuesit	 të	Auditimit	 të	Brendshëm.	
Ato janë:

• Para nxjerrjes së draftit të Deklaratës Hapëse;
• Para përpilimit të Programit Testues, dhe
• Para nxjerrjes së Draft Raportit të auditimit të brendshëm.

Për më tepër Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm personalisht do të lëshojë Raportin 
Final	të	Auditimit	duke	ja	drejtuar	Kryesuesit	të	Organizatës	Buxhetore.
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Formulari	 i	 para-dizajnuar	 i	Rishikimit	 të	Auditimit,	 i	 përfshirë	 në	Shtojcën	Nr.	
11	 është	 dizajnuar	 për	 të	 regjistruar	 autorizimet	 e	 tilla,	 përdorimi	 i	 tij	 është	 i	
obligueshëm.

Formulari i Rishikimit të Auditimit mund të gjendet në Shtojcën Nr. 11 të këtij 
Doracaku.

12.2 Mbikëqyrja e Vazhdueshme nga Udhëheqësi Ekipor

Edhe pse është përgjegjësi e Kryesuesit të Auditimit të Brendshëm për të siguruar 
që të gjithë auditimet e brendshme mbikëqyren në mënyrë të duhur, ai mund të 
delegojë	këtë	detyrë	tek	auditorët	me	përvojë	-	siç	janë	Udhëheqësit	Ekipor.

Mbikëqyrja	 nënkupton	 monitorimin	 e	 drejtimit	 të	 një	 Auditimi	 në	 baza	 të	
vazhdueshme	përgjatë	tërë	procesit.	Kjo	përfshinë:

•	 Sigurimin	e	profesionalizmit	tek	stafi	i	auditimit;
• Rishikimin e punës së tyre;
• Sigurimin e performimit në linjë me standardet dhe objektivat e Auditimit;
•	 Sigurimin	që	konkluzionet	janë	të	shëndosha	dhe	të	dëshmuara	mjaftë	nga	

dokumentet;
• Sigurimin e implementimit të rekomandimeve.

Letrat e Punës duhet të inspektohen për tu siguruar që ato përmbushin standardet e 
dokumentimit	dhe	që	janë	relevante	për	Objektivat,	të	Gjeturat	dhe	Konkluzionet	e	
Auditimit.

Çdo	veprim	mbikëqyrës	duhet	evidentuar	sipas	datës,	kohës	dhe	rezultateve	që	të	
mund ti rikthehemi pas një kohe të caktuar. Po ashtu duhet regjistruar dhe evidentuar 
çdo	veprim	përmirësues	i	duhur	së	bashku	me	rezultatet	e	veprimeve	të	përcjelljes.

12.3 Kontrolli i buxhetit kohor

Buxheti kohor i duhur mbase mund të jetë ri caktuar pas informatave shtesë që kanë 
mundur	të	nxirren	ta	zëmë	nga	Takimi	Hapës.
 
Në	mënyrë	që	të	kontrollojnë	shfrytëzimin	e	kohës,	Udhëheqësit	Ekipor	duhet	të	
planifikojnë	 kohën	 dhe	 buxhetin	 e	 tyre	 përkrahë	 Fazave	 vijuese	 të	Auditimit	 të	
Sistemit:
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•	 Nisja	nga	fillimi	i	Auditimit;
• Vlerësimi;
• Testimi;

•	 Raportimi	–	duke	përfshirë	Draft	Raportin	dhe	Takimin	Përmbyllës.

Rezultatet	 e	 detyrës	 duhen	 të	 regjistrohen	 në	 Formën	 e	 Rishikimit	Auditues	 në	
Shtojcën nr. 11 e para nga të përmendurat. Forma e njëjtë duhet të përdoret për tu 
regjistruar	ditët	e	planifikuara	për	përfundimin	e	çdo	Etape.

Është	 përgjegjësia	 e	 çdo	Audituesi	 (duke	 përfshirë	Udhëheqësin	 e	 Ekipit)	 që	 të	
mbahen të dhënat e sakta të përdorimit të kohës së tyre dhe të caktojnë këtë në 
etapat	përkatëse	të	Auditimit	në	të	cilin	janë	të	angazhuar.

Në	çdo	pikë	të	rishikimit	Kryesuesi	i	Auditimit	të	Brendshëm	duhet	të	konfirmoj	se	
Auditimi është në drejtim të përfundohet përbrenda buxhetit kohor.9

9	“Doracaku	i	auditimit	të	brendshëm”	viti	2004,	faqe	38,	Kosovë
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1. Kush tjetër pos kryesuesit të auditimit të brendshëm mendoni se duhet të 
përfshihet	në	planifikimin	e	programit	të	punës	së	auditimit?

2. Çfarë kontakti dhe në çfarë pike duhet të kontaktojë në secilën detyrë auditimi 
kryesuesi	i	auditimit	me	menaxhmentin	e	linjës?

3.	Nëse	 supozojmë	 se	 është	 kryer	 puna	 e	 auditimit	 në	 terren	 nga	 asistentët	
auditorë, cili duhet të jetë roli i kryesuesit të auditimit të brendshëm kur çdo 
detyrë	arrin	në	përfundimin	e	vet?	

Përgjigjet tuaja do të varen nga praktika të caktuara që aplikohen nga kryesuesi i 
auditimit të brendshëm në shërbimin tuaj të caktuar mirëpo në mënyrë tipike përgjigjet 
e sugjeruara në vijim do të aplikoheshin:

1. Nga shërbimi i auditimit të brendshëm, pritet që menaxherët e auditimit dhe 
kryesuesit	të	kontribuojnë	aktivisht	në	procesin	e	planifikimit.	Nga	puna	e	tyre	
shqyrtuese, ata do të mundësojnë këshillimin në fushat që mund të kenë nevojë 
për	vëmendje	të	veçantë	dhe	japin	justifikim	për	aplikimin	(rrallë)	e	burimeve	
audituese në procese dhe sisteme të tilla. Në anën e menaxhmentit, derisa 
vie	miratimi	për	planet	e	auditimit	nga	zyrtari	kryesor	i	qendrës	shpenzuese	
buxhetore, ka më shumë mundësi që menaxhmenti i lartë dhe menaxhmenti i 
linjës të diskutojnë fushat që duhet të auditohen dhe një orar të përshtatshëm 
(për punën audituese afatshkurtër dhe atë afatgjatë) me kryesuesin e auditimit 
të brendshëm dhe menaxherët e auditimit.

2. Do të pritej që kryesuesi i auditimit të brendshëm të jetë i pranishëm në 
shumicën	e	 takimeve	fillestare	që	bëhen	para	fillimit	 të	 angazhimit	madhor	
të auditimit. Për auditime të shkallës më të vogël apo më pak të rëndësishme, 
koha e kryesuesit më mirë është të dedikohet për çështje më të rëndësishme. 
Gjatë një auditimi, ka pak mundësi që kryesuesi do të përfshihet në ndonjë 
mënyrë përveç nëse paraqitet ndonjë problem apo çështje e posaçme që bën të 
domosdoshëm diskutimin me menaxhmentin e linjës. 

3. Kryesuesi i auditimit të brendshëm duhet të kërkojë siguri që puna është 
zhvilluar	 në	 përputhje	 me	 të	 gjitha	 standardet	 përkatëse	 dhe	 ka	 nivelin	 e	
cilësisë	 që	 pret	 menaxhmenti	 organizativ.	 Prandaj	 kryesuesi	 i	 auditimit	 të	

Pyetja nr. 1

Zgjidhja e pyetjes nr. 1

13. Ushtrimet
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brendshëm duhet të kryej shqyrtime të nivelit të lartë në punën e kryer dhe të 
pyes udhëheqësin apo menaxherin e auditimit në lidhje me nivelin e kryerjes 
së	detyrës,	të	gjeturat	dhe	konkluzionet.	Fokusi	për	Kryesuesin	e	auditimit	të	
brendshëm	nuk	është	vetëm	rezultati	momental	i	auditimit	por	edhe	mënyra	në	
të cilën është kryer auditimi.

Theksoni	qëllimet	e	planifikimit	të	auditimit.	Cilat	në	vijim	nuk	do	të	përfshiheshin	
në Termet e Referencës për Auditim të Brendshëm:

1.	Përkufizimi	i	fushës	së	veprimit	të	aktivitetit	të	auditimit	të	brendshëm.

2.	Hollësitë	për	adresën	e	zyrës	së	kryesuesit	të	auditimit	të	brendshëm.

3.	Pozicioni	i	shërbimit	të	auditimit	të	brendshëm	brenda	hierarkisë	së	organizatës.

4. Procedurat për akomodimin e auditorëve të brendshëm kur kryejnë auditime 
në	degë	apo	njësi	të	ndara	të	organizatës	që	auditohet.

5. Kujt i raporton auditori i brendshëm.

6. Puna e hollësishme që auditori i brendshëm do ta kryej në emër të auditorit të 
jashtëm.

7. Tarifat e pagesës për auditorët e brendshëm.

1.		Qëllimet	e	planifikimit	të	një	auditimi	janë:

- Të përcaktohen prioritetet dhe aplikohen mjetet më të mira në kosto efektive 
për arritjen e objektivave;

- Të ndihmohet në drejtimin dhe kontrollin e punës audituese;

- Të sigurohet përkushtimi i vëmendjes për aspektet kritike të punës audituese;

- Të sigurohet se puna është kryer në përputhje me objektivat e paracaktuara;

- Të sigurohet se puna audituese krijon dëshmi të mjaftueshme për të mbështetur 
çfarëdo forme të opinionit të auditimit që kërkohet.

2.  Përgjigja është 2, 4, 6 dhe 7

Pyetja nr. 2

Zgjidhja e pyetjes nr. 2 
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Nëse në kapacitetin tuaj si auditor i brendshëm, gjeni termet e referencës të cilat 
aplikohen	tek	(një	prej)	klientëve	tuaj	angazhues.	Shkruani	në	një	copë	letër	të	ndarë	
përmbledhje të shkurtra të këtyre termeve të referencës. Bëni një dallim ndërmjet 
termave të obligueshëm (referohuni tek Termet e Referencës në listën më lart) dhe 
shërbimet shtesë që jepen nga auditori. Për shembull çfarë përfshihet në fushën e 
veprimit	të	auditorit	të	brendshëm;	çfarë	aktivitetesh	të	përgjithshme	specifikohen?

Përgjigjet e sugjeruara:

Termet e referencës janë parashtruar për auditimin e brendshëm nga kryesuesi i 
qendrës	 së	 shpenzimit	 të	buxhetit.	Ndër	gjërat	e	detyrueshme që do të priteshin të 
shihen si të përfshira do të jenë:

- Një deklaratë e përgjegjësisë së auditorit të brendshëm për të kryer shërbime të 
pavarura	për	kryesuesin	e	qendrës	së	shpenzimit	të	buxhetit;

- Një deklaratë e cila thekson se auditori i brendshëm do të punojë në përputhje 
me	standardet	e	specifikuara	dhe	siguron	që	organizata	u	përmbahet	të	gjitha	
politikave, ligjeve dhe rregulloreve;

- Një përshkrim të qartë të linjave të raportimit të brendshëm të kryesuesit 
të auditimit të brendshëm; kjo do të paraqesë një linjë të drejtpërdrejt me 
kryesuesin	e	zyrës	së	buxhetit;

- Një përshkrim të vijës së raportimit të jashtëm dhe përgjegjësive; këtu duhet të 
specifikohen	kërkesat	e	raportimit	tek	organet	audituese	shtetërore	e	të	BE-së	
spikatur	në	legjislacion	apo	rregulloret	e	financimit;

-	 Një	 përshkrim	 të	 lidhjeve	 punuese	me	Shërbimin	Qendror	 të	Harmonizimit	
dhe inspektoratet e ministrive përkatëse në qeveri;

- Objektivat e shërbimit të auditimit të brendshëm në veçanti të theksuara për 
të	 këshilluar	 për	 efikasitetin	 dhe	 efektivitetin	 e	 kontrolleve	 të	 brendshme,	
menaxhimin	 e	 rreziqeve	 për	 arritjen	 e	 objektivave	 të	 menaxhmentit	 dhe	
rregullimet	e	qeverisjes	së	mirë	në	qendrën	shpenzuese	buxhetore;

- Orarin kur duhet të përgatiten raportet nga auditorët e brendshëm dhe periudha 
në	 të	 cilën	 menaxherët	 duhet	 të	 përgjigjen	 dhe	 zbatojnë	 rekomandimet	 e	
pranuara;

Pyetja nr. 3

Zgjidhja e pyetjes nr. 3 
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-	 Një	 deklaratë	 sipas	 së	 cilës	 menaxhmenti	 ka	 përgjegjësi	 për	 zbatimin	 e	
rekomandimeve që janë bërë nga auditorët e brendshëm;

- Një fushëveprim i nivelit të lartë të sistemeve dhe proceseve të auditimit të 
brendshëm për të cilat do të jetë përgjegjës auditori i brendshëm për vlerësim, 
për	 shembull	 sistemet	 kyçe	 financiare,	 sistemet	menaxhuese	 dhe	 operative.	
Duhet	të	ekzistojë	një	deklaratë	e	cila	në	mënyrë	specifike	thekson	se	fusha	
e	 veprimit	 të	 auditorit	 të	 brendshëm	nuk	 duhet	 të	 kufizohet	 në	 auditimin	 e	
sistemeve	financiare	dhe	kontrolluese	që	janë	të	nevojshme	për	formimin	e	një	
opinioni	mbi	pasqyrat	financiare	të	qendrës	shpenzuese	buxhetore;

- Një deklaratë ku jepen hollësitë e të drejtave statusore të auditorit të brendshëm 
siç theksohet në Ligjin mbi Auditimin e Brendshëm për të pasur qasje në tërë 
personelin, dokumentet, objektet dhe shpjegimet që ata mund të kërkojnë për 
kryerjen e auditimit të brendshëm;

-	 Një	përshkrim	të	procesit	të	planifikimit	afatgjatë	dhe	afatshkurtër,	paraqitja	e	
kërkesave	specifike	për	parashtrim	të	planit	strategjik	dhe	vjetor	tek	NjQH/AB	
më 31 tetor çdo vit;

-	 Një	përshkrim	të	procesit	të	planifikimit	afatgjatë	dhe	afatshkurtër,	paraqitja	e	
kërkesave	specifike	për	parashtrim	të	planit	strategjik	dhe	vjetor	tek	NjQH/AB	
më 31 tetor çdo vit;

- Zyrtari përgjegjës për miratim të planeve të auditimit të brendshëm; ky duhet 
të	jetë	zyrtari	kryesor	i	qendrës	shpenzuese	buxhetore	së	bashku	me	kryesuesin	
e auditimit të brendshëm;

- Një përshkrim të nivelit të lartë të burimeve që kryesuesi i auditimit të 
brendshëm	duhet	t’i	ketë	në	dispozicion	për	të	përmbushur	planet	e	tij/saj;

- Një deklaratë për mënyrat në të cilat puna e bërë nga auditori i brendshëm do 
të	vlerësohet;	kjo	mund	të	përfshijë	tregues	specifik	të	performancës	siç	është	
numri i rekomandimeve të jetësuara nga menaxhmenti apo përqindja e arritjes 
së	planit	të	propozuar	të	auditimit;

- Një deklaratë për efektin që mund të ketë auditimi i brendshëm në shqyrtimet 
e	posaçme	siç	mund	të	kërkohen	nga	Zyrtari	Kryesues	apo	pala	e	autorizuar	
e	 jashtme,	 me	 kusht	 që	 analiza	 të	 tilla	 nuk	 komprometojnë	 pavarësinë	 e	
auditimit, objektivitetin apo përmbushjen e planeve të miratuara të auditimit;
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Ndër	 pikat	 shtesë,	 dmth.	Ato	 që	 mund	 të	 jenë	 specifike	 për	 qendrën	 shpenzuese	
buxhetore, pritet të shihen:

-	 Procesi	i	vërtetimit	të	grantit	apo	të	financimit	që	mund	të	kryheshin;

-	 Qartësimi	 i	 ndonjë	 lloji	 të	 veçantë	 të	 auditimit	 që	mund	 të	 zhvillohet	 nga	
auditori	 i	 brendshëm;	për	 shembull,	mund	 të	kryhet	 analizimi	 i	 ekonomisë,	
efikasiteti	dhe	efektiviteti,	auditimi	i	performancës;

- Një deklaratë për qartësimin se nuk është punë e auditorit të brendshëm të 
vë në pyetje se sa adekuate janë vendimet politike; për shembull, auditimet 
e brendshme mund të kryhen në qendra edukative dhe, derisa do të ishte në 
rregull	 për	 auditorin	 e	 brendshëm	 të	 thotë	 nëse	 ka	 aranzhime	 adekuate	 për	
menaxhmentin për mësimdhënie dhe mësimnxënie, nuk është roli i auditorit të 
brendshëm të komentojë meritat akademike për lëndët e mësuara;

-	 Në	 disa	 qendra	 shpenzuese	 buxhetore,	 kryesuesi	 i	 auditimit	 të	 brendshëm	
mund të duhet të japë opinionin vjetor të auditimit se sa adekuat e efektiv 
janë	 sistemet	e	brendshme	kontrolluese	 siç	punohet	në	qendrën	 shpenzuese	
buxhetore;

- Kërkesë për auditorin e brendshëm të japë vlerësim të pavarur të efektivitetit 
të auditimit të brendshëm që mund të theksohen (mbani mend se auditori i 
jashtëm do të duhej të bënte këtë si pjesë e masave që duhet të ndërmerren kur 
vëmë besimin tonë në punën e kryer nga auditori i brendshëm sipas SNA 610 
që e diskutuam në njësinë studimore 1).
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Fushëveprimi	 i	 auditimit	 të	 brendshëm	 zakonisht	 është	 shumë	 më	 i	 gjerë	 sesa	 i	
auditimit	të	jashtëm.	Është	shumë	me	rëndësi	që	auditorët	e	brendshëm	të	përdorin	
të	 gjitha	mjetet	 e	 dobishme	dhe	në	dispozicion	për	 të	 identifikuar	 të	 gjitha	 fushat	
e	mundshme	 që	 duhet	 të	 auditohen	 në	 organizatën	 e	 tyre,	 dmth.	 Të	 identifikohet	
universi i auditimit. Cilat prej teknikave në vijim mendoni se janë më produktive në 
identifikimin	e	fushave	të	auditueshme?

1. Brainstorm (Stuhi mendimesh) brenda ekipit të auditimit të brendshëm.

2. Zhvillimi i qasjes së ndërlidhjes me klient: Personeli i auditimit të brendshëm 
ka	përgjegjësi	specifike	për	monitorimin	e	zhvillimeve	të	reja	në	organizatë.

3.	Hulumtimet	 në	 ueb-faqe	 (edhe	 pse	 kjo	 mund	 të	 zbulojë	 informata	 të	
përgjithshme	që	do	të	mund	të	analizoheshin	para	vlerësimit	për	aplikueshmëri	
në	organizatën	tuaj).

4. Informatat e këmbyera me tjetër siguri të brendshme apo të jashtme apo 
funksione të inspektimit.

5. Letër-ankesa apo shqetësime nga anëtarët e publikut.

6. Diskutimet me përfaqësuesit juridik.

Nuk habit fakti se të gjashtë qasjet mund të përdoren në një masë nga auditorët e 
brendshëm me qëllim të krijimit të aktiviteteve apo çështjeve me të cilat përballet 
organizata	që	mund	të	krijojnë	pjesët	përbërëse	të	universit	të	auditimi.

Pyetja nr. 4 

Zgjidhja e pyetjes nr. 4 

Si	do	 të	ndikojë	 rreziku	në	planifikimin	e	 auditimit	 të	brendshëm,	veçanërisht	kur	
organizata	nuk	arrin	të	përmbush	objektivat	e	veta?

Rreziku	 është	 përcaktues	 kyç	 në	 planifikimin	 e	 auditimit	 të	 brendshëm,	 sidomos	
rreziku	që	organizata	nuk	do	të	përmbush	objektivat.	Kryesisht	organizatat	ekzistojnë	
për	të	arritur	objektivat	dhe	sistemet	e	kontrollit	të	brendshëm	dizajnohen	të	sigurojnë	
se	ato	objektiva	janë	arritur.	Ndikimi	në	planifikim	është	në	dy	nivele:

Pyetja nr. 5

Zgjidhja e pyetjes nr. 5 
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•	 Kur	 të	gjitha	sistemet	dhe	aktivitetet	për	auditim	janë	 identifikuar,	analiza	e	
rrezikut	aplikohet	për	përcaktimin	e	prioriteteve	për	veprim	të	auditimit.	Niveli	
i	rrezikut	do	të	përcaktojë	llojin	e	përgjigjes	së	auditorit	dhe	shpeshtësinë	ose	
afatet	kohore	të	asaj	përgjigje.	Fushat	me	rrezik	më	të	lartë	më	shumë	auditohen	
të	bazuara	në	sisteme	të	plota	sesa	si	pasqyra	dhe	janë	objekt	i	auditimit	më	
shpesh;

•	 Pandryshueshëm	organizatat	e	sektorit	publik	nuk	kanë	burime	të	mjaftueshme	
të auditimit të brendshëm për të kryer auditimet e llogaritura sipas nevojës 
(bazuar	 në	 të	 gjitha	 sistemet	 dhe	 aktivitetet	 e	 auditueshme	 së	 bashku	 me	
përgjigjen	 ideale	 të	auditorit	dhe	shpeshtësinë).	Si	 rezultat	duhet	 të	ketë	një	
përpjesëtim	të	burimeve	audituese.	Burimet	tipike	zakonisht	koncentrohen	në	
fushat	e	rrezikut	më	të	madh.

Ju	sapo	keni	filluar	auditimin	tuaj	të	parë	në	karrierë,	dhe	menaxheri	juaj	ka	kërkuar	
nga	ju	të	vizitoni	një	zyrë	të	ministrisë	në	një	qytet	tjetër	ku	nga	publiku	merren	çeqe	
dhe para në dorë. Ju jeni informuar për sistemet manuale në operim dhe keni marrë 
një kopje të shënimit narrativ që përshkruan proceset që ju do t’i kontrolloni. Me 
të	arritur	në	zyrë,	ju	befasoheni	kur	t’ju	thonë	se	sistemet	manuale	kohëve	të	fundit	
janë	zëvendësuar	me	rrjet	 lokal,	 janë	lidhur	me	kompjuterin	kryesor	në	ministri	në	
Kryeqytet. Për më tepër, mbikëqyrësi lokal u thotë juve se tashmë auditorët e jashtëm 
kanë	vizituar	zyrën	për	testimin	e	sistemit.	Cilat	janë	planifikimet	dhe	çështjet	fakt-
mbledhëse	që	dalin	nga	zbulimi	juaj?

Pyetja nr. 6

Përgjigjet mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në këto në vijim

•	 Kryesuesi	i	Auditimit	të	Brendshëm	duhet	të	shqyrtojë	planin	e	angazhimit	për	
të	parë	nëse	ka	në	dispozicion	resurse	të	mjaftueshme	për	auditimin	e	sistemit	
të ri në mënyrë korrekte gjatë auditimit aktual (si praktikant auditimi, ende 
nuk	keni	fituar	nivelin	e	njohurive	dhe	përvojës	për	të	qenë	në	gjendje	për	të	
audituar	sistemet	e	kompjuterizuara	në	mënyrë	efektive);	

•	 Mund	të	ketë	një	ndikim	në	planet	strategjike	e	vjetore,	sidomos	nëse	zyrat	
tjera të Ministrisë duhet të kenë të instaluar një sistem të ri me rrjete të 
kompjuterizuara.	Rreziqet	e	mundshme	me	futjen	e	sistemeve	të	reja	duhet	të	
identifikohen	dhe	analizohen	e	kjo	mund	të	ketë	mbrapsje	në	të	gjitha	planet	e	
auditimit;

Zgjidhja e pyetjes nr. 6 
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• Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm duhet të shqyrtojë planin strategjik pasi 
të inkorporojë ndryshimet e nevojshme për të vlerësuar implikimet në burime. 
Për	shembull	shtimi	i	sistemit	të	ri	të	kompjuterizuar	mund	të	rrisë	numrin	e	
auditimeve që ndërlidhen me TI që duhet të përfshihen në ciklin e auditimeve 
dhe	justifikon	rekrutimin	e	auditorit	të	ri	në	TI	apo	trajnimin	e	anëtarëve	aktual	
të	stafit	në	auditim	në	TI	për	të	mundësuar	rritjen	e	burimeve	audituese	për	të	
përmbushur nevojat që sapo janë vlerësuar;

•	 Pse	nuk	e	ka	njoftuar	(komunikuar)	zyrtarisht	menaxhmenti	në	ministri,	nivel	
lokal	apo	në	TI,	Auditorin	e	Brendshëm?	A	ka	nevojë	Kryesuesi	i	Auditimit	
të	 Brendshëm	 të	 lëshoj	 një	 udhëzim	 të	 gjithë	menaxherëve	 që	 kërkojnë	 të	
informohen	auditorët	për	ndonjë	ndryshim	të	propozuar	në	sistemet	kyçe	apo	
personelin	para	se	ndryshimet	të	bëhen?

• Pse nuk është informuar Auditori i Brendshëm për kalimin në sistem të 
kompjuterizuar	nga	TI	apo	menaxhmenti	lokal,	apo	para	ndryshimeve	apo	në	
kohën	e	zbatimit?

• A mund të përmirësohen teknikat e mbledhjes së informatave që përdoren nga 
auditorët	e	brendshëm?	Pse	nuk	është	zbardhur	ky	ndryshim	i	madh	më	herët	
në diskutime me menaxhmentin vendor

• Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm duhet të informojë menaxhmentin e lartë 
në Ministri për mungesë komunikimi me auditorët e brendshëm nga auditorët 
e jashtëm (edhe pse ndoshta raporti i auditorëve të jashtëm i cili normalisht 
do të shihej nga Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm, ndoshta ende nuk është 
pranuar nga Ministria);

•	 Dokumentet	 e	 Auditorëve	 të	 Brendshëm	 për	 sistemet	 në	 zyrë	 duhet	 të	
ndryshohen	(ndoshta	zëvendësojnë	stilin	e	shënimeve	narrative	të	dhënave	me	
një formë më të lehtë dhe më funksionale në diagram në sistem të ri);

•	 Kryesuesi	i	Auditimit	të	Brendshëm	duhet	të	shqyrtojë	procesin	e	planifikimit	
të auditimit për tu siguruar se bëhen pyetje në të gjitha nivelet përkatëse për 
ndryshimet	e	rëndësishme	në	sisteme	(ekzistuese	dhe	të	propozuara)	kështu	që	
këto	mund	të	përfshihen	në	proceset	e	planifikimit;

• Menaxhmenti i departamentit të TI-së duhet të mirëmbajë lidhje të rregullta 
raportimi me Auditorin e Brendshëm për të informuar këtë të dytin për sistemet 
e	reja	të	propozuara	apo	avancime	të	sistemit	aktual.	Auditori	ndoshta	dëshiron	
të	bëjë	një	proces	të	vlerësimit	të	opsioneve	dhe	të	proceseve	të	dizajnimit	të	
sistemit për tu siguruar se kontrollet e brendshme operojnë dhe vlera për para 
është arritur, edhe në blerje të harduerit të duhur dhe në operimin e sistemit të 
ri kur të jetë jetësuar. Për shembull në rastin e tanishëm, ndoshta një sistem i 
shtrenjtë kompjuterik është futur për të kryer punën e një personi i cili më parë 
ka marrë vetëm 30 minuta kohë për tu kryer në mënyrë manuale
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Në	cilin	nivel	 të	planifikimit	 të	auditimit	 të	brendshëm	do	 të	prisnit	 të	gjeni	 si	në	
vijim:

1. Krahasimi ndërmjet nevojës së llogaritur të auditimit dhe nivelit të burimeve 
në	dispozicion	në	njësinë	e	auditimit	të	brendshëm?

2.	Objektivat	e	hollësishme	për	secilin	angazhim	auditimi?
3.	Koha	e	caktuar	për	trajnim	të	personelit	të	auditorëve	të	brendshëm?
4.	Datat	e	synuara	për	kryerjen	e	secilit	auditim?
5.	Shpeshtësia	ndërmjet	llojeve	të	ndryshme	të	auditimit?
6.	Auditorët	e	brendshëm	të	angazhuar	për	secilin	auditim?	

Pyetja nr. 7

Hollësitë	e	përfshira	në	secilin	nivel	të	planifikimit	të	auditimit	të	brendshëm	shpesh	
do	 të	varen	në	organizatën	e	përfshirë.	Një	organizatë	e	vogël	dhe	me	pak	staf	në	
numër mund të përfshijë më shumë hollësi për personelin e caktuar në detyra të 
veçanta	të	planifikuara	në	një	mënyrë	që	është	jo-realiste	për	organizata	të	mëdha.	Me	
rëndësi	është	që	të	gjitha	aspektet	e	planifikimit	të	mbuluara	në	njësinë	studimore	janë	
përfshirë diku në planin tuaj. Për shembujt e cekur në pyetje, përgjigjet e sugjeruara 
janë:

1. Krahasimi ndërmjet nevojave të llogaritura të auditimit dhe nivelit të burimeve 
në	dispozicion	për	njësinë	e	auditimit	të	brendshëm?	–	Kjo	duhet	të	përfshihet	
në planin strategjik, mirëpo mund të jetë edhe në planin vjetor pasi që kjo 
zakonisht	përdoret	si	ofertë	për	burimet	në	rrethin	e	buxhetit	të	organizatës;

2.	Objektivat	e	hollësishme	për	secilin	angazhim	auditimi?	–	Kjo	sigurisht	do	të	
përfshihej	në	secilin	plan	angazhimi,	mirëpo	për	njësitë	më	të	vogla	me	më	
pak aktivitet të auditimit të brendshëm gjithashtu mund të përfshihet në planin 
vjetor;

3.	Koha	e	ndarë	për	trajnim	të	personelit	të	auditimit	të	brendshëm?	Kjo	duhet	të	
përfshihet edhe në planin strategjik edhe në planin vjetor;

4.	Datat	e	synuara	për	kryerjen	e	secilit	auditim?	–	kjo	sigurisht	do	të	përfshihej	
në	secilin	plan	angazhimi	(dhe	duhet	të	përfshijë	datat	e	synuara	për	elementet	
e	 angazhimit	 siç	 është	 planifikimi,	 puna	 në	 terren	 dhe	 raportimi),	 por	 për	
njësitë më të vogla me më pak aktivitet të auditimit të brendshëm gjithashtu 
mund të përfshihet në planin vjetor (por pa hollësi të mëtutjeshme);

Zgjidhja për pyetjen nr. 7
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5.	Shpeshtësia	ndërmjet	llojeve	të	ndryshme	të	auditimit?	–	Kjo	duhet	të	përfshihet	
në planin strategjik si pjesë e llogaritjes së nevojës për auditim të brendshëm;

6.	Auditorët	e	brendshëm	të	caktuar	për	secilin	auditim?	–	Kjo	sigurisht	do	 të	
përfshihet	në	secilin	plan	 të	angazhimit,	por	për	njësitë	më	 të	vogla	me	më	
pak aktivitet të auditimit të brendshëm gjithashtu mund të përfshihet në planin 
vjetor.

Jepni katër arsye të mundshme se pse nuk do të ishte në rregull të kryhet auditimi 
vërtetues	 në	 një	 sistem	 të	 madh	 financiar	 në	 ministri	 ku	 qarkullojnë	 miliona	
transaksionesh çdo vit.

Nuk do të ishte në rregull të kryhej auditimi vërtetues në një sistem të madh sepse:

•	 Me	 burime	 të	 kufizuara	 të	 auditimit,	 nuk	 do	 të	 ishte	 fizikisht	 e	mundshme	
të bëhen kontrolle transaksion për transaksion për një kohë të shkurtër në 
dispozicion.

•	 Auditimet	 vërtetuese	 kufizojnë	 numrin	 e	 auditimeve	që	mund	 të	 kryhen	 në	
sisteme	tjera,	në	këtë	mënyrë	duke	kufizuar	mbulimin	me	auditim	në	planet	
strategjike e vjetore.

•	 Vërtetimi	është	i	mërzitshëm	për	auditorët.
•	 Vërtetimi	nuk	është	një	përdorim	efektiv	i	aftësive	dhe	ekspertizës	së	auditorit.

•	 Vërtetimi	 nuk	 është	 metodë	 efikase	 e	 auditimit.	 Koha	 e	 shpenzuar	 për	 të	
mbledhur,	përdorur	dhe	zëvendësuar	shënimet	e	shumë	transaksioneve	është	
kohë	jo-audituese	dhe	nuk	shton	gati	fare	vlerë	në	rezultatet	e	auditimit.

•	 AS	është	qasje	më	efikase.

• Në përgjithësi dobia e shërbimit të auditimit të brendshëm që kryen auditime 
vërtetuese	 në	 sisteme	 të	 mëdha	 për	 menaxhmentin	 është	 shumë	 e	 vogël	 –	
kostoja e kryerjes së shërbimit do të tejkalojë shumë nivelin e dobisë që mund 
të	rezultojë	nga	disa	rekomandime	kohore	që	menaxhmenti	mund	t’i	pranojë.

• (Vini re: kjo pikë përfundimtare është një përgjigje që nuk mund të gjendet apo 
nxjerret nga leximi i seksionit hyrës në auditimin e sistemeve në këtë njësi, 
kështu	që	mos	u	brengosni	nëse	nuk	keni	menduar	për	këtë!)	Rezultati	i	fundit	
i kësaj metode intensive të kontrollit mund të jetë se nuk ka gabime materiale 
apo dobësi të kontrollit në sistemin nën shqyrtim. Sidoqoftë kjo ka mundur 
të	identifikohet	më	shpejt,	me	testimin	e	shumë	më	pak	transaksioneve,	nëse	
keni përdorur një teknikë mostrimi për të nxjerrë transaksionet për testim. 
(Mostrimi shpjegohet si temë në njësinë mësimore 11.)

Pyetja nr. 8

Zgjidhja e pyetjes nr. 8 
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Tregoni nëse objektivat në vijim janë të menaxhmentit, sistemit apo kontrollit.

1. Të gjitha pagesat ndaj kreditorëve duhet të bëhen me kohë.

2.	Të	gjitha	pagesat	për	furnizuesit	e	ushqimit	duhet	kryer	para	datës	15	të	çdo	
muaji.

3. Numri mesatar i kalimeve në provim për nxënësit e shkollës së mesme nuk 
duhet të jetë më pak se pesë provime të dhëna për një nxënës.

4. Asnjë komunë me popullatë mbi numrin e caktuar nuk duhet të jetë pa mbulesë 
policie 24 orë.

5. Ndërrimet e policisë duhet kontrolluar çdo javë për tu siguruar se ka mbulesë 
policie 24 orë.

6. Pagesat për policët që punojnë në modelin e ndërrimeve 24 orëshe duhet 
paguar me një shkallë shtesë. 

Pyetja nr. 9

1. Objektiv i menaxhmentit; do të mund të argumentohej se është objektiv i 
sistemit, por është një aspiratë e nivelit të lartë;

2. Objektivi i sistemit;

3.	Objektiv	 i	menaxhmentit.	Mund	 të	 shikohet	 si	 një	 objektiv	 organizativ	 por	
këtu	specifikohet	objektivi	i	shkallës	së	kalueshmërisë;

4. Objektiv i menaxhmentit;

5. Objektiv i kontrollit;

6. Objektiv i sistemit.

Zgjidhja e pyetjes nr. 9

Objektivat e Kontrollit	 janë	 dhënë	më	 lart.	Kush	mendoni	 se	 i	 vë	 dhe	 përkufizon	
objektivat	e	kontrollit	për	një	sistem	–	menaxhmenti	apo	auditorit?

Pyetja nr. 10
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Objektivat e kontrollit janë qëllimet e deklaruara të menaxhmentit, të cilat ndihmojnë 
në	dizajnimin	e	sistemeve,	me	qëllim	të	siguruarit	se	kontrolli	është	adekuat	për	të	
arritur	objektivat	e	menaxhmentit,	si	ato	financiare	gjithashtu	dhe	jo-financiare.

Objektivat e kontrollit janë gjithashtu kriteret e aplikuara në punën e auditimit të 
sistemit, përcaktuar nga vet auditorët të cilat përdoren si masë kundrejt së cilës duhet 
vlerësuar përshtatshmërinë funksionale apo përndryshe të sistemit të kontrolleve nën 
shqyrtim.

Prandaj	përgjigja	për	pyetje	është	–	të dyja.

Objektivat e menaxhmentit për kontroll duhet të përfshijnë objektivat e kontrollit të 
auditorit. Nëse një sistem nuk përmbush objektivat e kontrollit të një auditori, ka 
mundësi	që	një	raport	do	të	shkojë	te	menaxhmenti	me	rekomandim	të	zbatimit	 të	
kontrolleve të duhura për të shtrënguar sistemin.

Objektivat e menaxhmentit megjithatë mund të mos i përkasin auditorit. Për 
shembull, menaxhmenti mund të dëshirojë të sigurohet se të gjitha kërkesat për blerje 
porositen	me	radhë	nga	furnizuesit.	Auditori	 i	 jashtëm	mund	të	jetë	i	pa-interesuar	
në	këtë	fushë	të	sistemit	pasi	që	nuk	ndikon	në	pasqyrat	financiare.	Fushëveprimi	i	
auditimit të brendshëm ose të jashtëm do të përcaktojë se cilat janë objektivat e tyre 
dhe rrjedhimisht, cila fushë e sistemit do të jetë më me interes për ta.

Zgjidhja e pyetjes nr. 10 

Çfarë mjetesh ka auditori i brendshëm për t’i ndihmuar të dokumentojë dhe vlerësojë 
të	sistemet	dhe	kontrollet	brenda	tyre?

Auditimi i brendshëm ka një llojllojshmëri të mjeteve përkatëse për të ndihmuar 
dokumentimin dhe për të vlerësuar sistemet dhe kontrollet brenda tyre duke përfshirë:

• Pyetësorët e kontrollit të brendshëm;

• Pyetësorët e vlerësimit të kontrollit të brendshëm;

• Listat kontrolluese të kontrollit të brendshëm.

Për më shumë shpjegime për këto mjete, kontrolloni pjesën e mësipërme në këtë njësi 
mësimore.

Pyetja nr. 11

Zgjidhja e pyetjes nr. 11 
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Në	 situatat	 në	 vijim	 a	 prisni	 të	 përdorni	 qasjen	 e	 bazuar	 në	 sisteme	 apo	 testimin	
substantiv:

1. Ministria juaj ka alokim buxheti prej 10m€ për këtë vit por paguan mbi 6m€ 
prej tyre për ndërmarrjen teatrale shtetërore si subvencion me 12 këste të 
barabarta mujore. Nga ndërmarrja teatrale nuk kërkohet t’ju raportojë për 
mënyrën e përdorimit të fondeve.

2. Ministria juaj ka alokim buxheti prej 10m€ për këtë vit dhe është përgjegjëse 
për	pagesën	e	granteve	për	inkurajim	të	zhvillimit	të	bizneseve	të	vogla	në	tërë	
vendin. Grantet individuale mund të arrijnë shumën deri 1 000€ dhe buxheti 
total për vitin është 300 000€. Derisa totali nuk është me rëndësi të veçantë për 
ministrinë si tërësi, ka pasur sugjerime nga anëtarët e parlamentit se grantet 
nuk janë përdorur për qëllimet e duhura për të cilat janë synuar.

3. Ministria juaj është përgjegjëse për dhënien e licencave në kosto prej 100€ 
secila. Shumicën e viteve janë lëshuar 90 000 licenca.

4. Ministria juaj merr fonde evropiane për një hidrocentral të ri i cili do të kushtojë 
20m€.	Është	nënshkruar	kontrata	dhe	do	të	ketë	pagesë	çdo	tre	muaj	në	katër	
faza.	Fondi	nga	BE	gjithashtu	do	të	përgatitet	çdo	tre-muaj	por	ekzistojnë	disa	
kushte komplekse për tu plotësuar para se fondet të lëshohen.

Pyetja nr. 12
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A	do	të	prisnit	të	përdorni	qasjen	e	bazuar	në	sisteme	apo	testimin	substantiv:

• Ministria juaj ka alokim buxheti prej 10m€ për vitin por paguan mbi 6m€ 
nga ajo shumë për ndërmarrjen teatrale shtetërore si subvencion në 12 këste 
të barabarta mujore. Nga ndërmarrja teatrale shtetërore nuk kërkohet t’ju 
raportojë	për	mënyrën	e	përdorimit	të	fondeve.	–	edhe	pse	këto	transaksione	
përfaqësojnë një proporcion të madh të buxhetit tuaj, ato janë shumë të 
kufizuara	në	numër	dhe	sistemi	 i	duhur	për	 to	do	 të	 ishte	 shumë	 i	 thjeshtë,	
testimi substantiv do të ishte përgjigja më e duhur e auditimit.

• Ministria juaj ka alokim buxheti prej 10m€ për vitin dhe është përgjegjëse për 
pagesën	 e	 granteve	 për	 të	 inkurajuar	 zhvillimin	 e	 bizneseve	 të	 vogla	 nëpër	
vend. Grantet individuale mund të arrijnë shumën deri 1 000€ dhe buxheti 
total për vitin është 300 000€. Derisa totali nuk është me rëndësi të veçantë për 
ministrinë si tërësi, ka pasur sugjerime nga anëtarët e parlamentit se grantet nuk 
janë	përdorur	për	qëllimet	për	të	cilat	janë	ndarë.	–	Ky	sistem	do	të	përdoret	
për trajtimin e 300 pagesave të grantit për vit dhe një numër edhe më të madh 
të aplikimit të granteve. Për auditimin e sistemeve, do të aplikohen një numër 
i rregullave konsistente, në aplikacione dhe pagesa, duhet bërë këtë ideale për 
AS. Shqetësimi nga anëtarët e parlamentit se grantet nuk janë përdorur për 
qëllimet për të cilat janë ndarë, nuk do të ndikojë në llojin e auditimit por 
sigurisht	do	të	rriste	nivelin	e	rrezikut	të	sistemit	dhe	rritë	gjasat	e	fillimit	të	
punës audituese.

• Ministria juaj është përgjegjëse për dhënien e licencave, secila në kosto 
prej	 100€.	Në	 shumë	 vite	 janë	 lëshuar	 90,000	 licenca.	 –	Vëllimi	 i	 pastër	 i	
transaksioneve që kalojnë nëpër sistem nënkupton se është ideale për auditim 
të sistemit. Me sisteme në këtë shkallë, do të ishte gjithashtu një mundësi të 
vlerësohet	nëse	ekzistojnë	nën-sisteme	të	cilat	do	 të	mund	të	vlerësoheshin.	
Këto mund të përfshijnë aplikacionet për licenca personalisht apo me postë. 
Këto mund të përfshijnë aplikacionet për licenca personalisht apo me postë Ato 
gjithashtu	mund	të	përfshijë	aplikimet	në	zyra	të	ndryshme,	ku	ju	krahasoni	
sistemet	ndërmjet	zyrave.

• Ministria juaj merr fonde evropiane për një hidrocentral të ri i cili do të 
kushtojë	20m€.	Është	nënshkruar	kontrata	dhe	pagesa	do	të	bëhet	çdo	tre-muaj	
në	katër	faza.	Financimi	nga	BE	gjithashtu	do	të	përgatitet	çdo	tre-muaj	por	
ekzistojnë	disa	kushte	komplekse	për	tu	plotësuar	para	se	fondet	të	lëshohen.	
–	 Është	 e	 qartë	 se	 ky	 është	 një	 sistem	 kompleks	me	 një	 kontratë	madhore	
për	 tu	menaxhuar	 dhe	 duhet	 të	 plotësohen	 kushte	 komplekse	 të	 financimit.	
Sidoqoftë, numri i tërheqjeve dhe vetë pagesave është i vogël dhe më së miri 
do të ishte ta trajtojmë me teste substantive.

Zgjidhja e pyetjes nr. 12 
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Përgjigjuni pyetjeve në vijim dhe kontrolloni përgjigjet tuaja në tekst.

1.	Në	çfarë	faze	në	AS	do	të	kryenit	një	test	gjatë	punës?	(Kapitulli	tek	fazat	e	
auditimit të sistemeve.)

2.	Numëroni	fazat	e	AS-së.	(Kapitulli	tek	fazat	e	auditimit	të	sistemeve.)	

Në pjesën e testeve përgjatë punës ne kemi theksuar se këto kanë për qëllim të 
konfirmojnë	se	një	sistem	është	regjistruar	në	mënyrë	korrekte	në	fazën	paraprake.	
Prandaj	duhet	të	kryhet	një	test	përgjatë	punës	si	fazë	e	katërt	e	ABS-së,	duke	pasuar	
pas	tri	fazave	-	“Përkufizimi	i	fushëveprimit	të	auditimit”,	“Vërtetimi	i	objektivave	të	
kontrollit	të	sistemit”	dhe	“Regjistrimi	i	sistemit”.

Fazat	e	AS-së	janë:

1.	Përkufizimi	i	fushëveprimit	të	auditimit;
2. Vërtetimi i objektivave të kontrollit të sistemit;
3. Regjistrimi i sistemit;
4. Testet përgjatë punës;
5. Vlerësimi i kontrolleve të brendshme;
6. Përdorimi i pyetësorëve për t’ju ndihmuar të kuptoni funksionimin e sistemit 

që auditohet.

Pyetja nr. 13

Zgjidhja e pyetjes nr. 13

Përgjigjuni pyetjeve në vijim dhe kontrolloni përgjigjet tuaja në tekst.

1.	Përkufizoni	testet	e	kontrollit.	(Kapitulli	i	AS-së	dhe	testimit	të	auditimit.)

2.	Përkufizoni	testimin	substantiv.	(Kapitulli	i	AS-së	dhe	testimit	të	auditimit.)

Pyetja nr. 14

Testet e kontrollit kanë për synim të japin dëshmi se kontrollet e brendshme janë duke 
funksionuar si duhet sipas mënyrave të parapara dhe të synuara. Testet e kontrollit 
do t’ju tregojnë nëse funksionojnë kontrollet sipas qëllimit apo jo. Si rregull e 
përgjithshme ato nuk do t’ju tregojnë shumë në lidhje me nivelin e ndonjë gabimi apo 
dështimeve	në	arritjen	e	objektivave	që	do	të	mund	t’i	zbuloni	si	rezultat	i	testeve	të	
kontrollit.

Zgjidhja e pyetjes nr. 14
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Nëse	do	të	ishit	menaxher	i	lartë	në	organizatën	tuaj,	cilat	do	t’i	shihnit	si	përparësitë	
dhe mangësitë kryesore të njësisë së auditimit të brendshëm që përdorin qasjen e 
bazuar	në	sisteme	në	punën	e	tyre?

Pyetja nr. 15

Përparësitë dhe mangësitë kryesore të auditimit të brendshëm kur përdoret qasja e 
bazuar	në	sisteme	janë	paraqitur	më	herët	në	njësinë	mësimore,	mirëpo	këto	janë	nga	
pikëpamja	e	auditimit	të	brendshëm.	Një	menaxher	i	lartë	brenda	organizatës	suaj	do	
të kishte pikëpamje tjetër dhe me siguri do të koncentrohej si në vijim:

Zgjidhja e pyetjes nr. 15

Përparësitë Mangësitë

Është e mundur të mbulohen me auditim pjesë 
të mëdha të buxhetit të një organizate madje 
edhe me burime të kufizuara auditimi.

Merr shumë kohë në vitin e parë kur sistemi 
regjistrohet dhe vlerësohet. Nëse sistemi ndry-
shon shumë atëherë puna e vitit të parë mund të 
duhet të ribëhet.

Për shkak të fokusit në procese,  qasja e bazuar 
në sisteme mund të japë zgjidhje të fokusuara 
për probleme organizative dhe menaxheriale.

Ekziston kërkesë e madhe për bashkëpunim nga 
personeli i të audituarit.

Duke u fokusuar në funksionimin e kontrol-
leve kyçe në tërë sistemin nën shqyrtim, audi-
tori mund të prezantojë rekomandimet tek 
menaxhmenti që janë relevante për objektivat 
e sistemit. 

Qasja AS, që mund të aplikohet në sisteme 
shumë komplekse, nuk është gjë që kuptohet me 
intuitë nga të gjithë aksionarët fokusi i të cilëve 
mund të jetë në rëndësinë e transaksioneve të 
caktuara dhe bilanceve në pasqyrat financiare.

Testimi substantiv ka të bëjë me testimin e transaksioneve dhe bilanceve në të dhënat e 
kontabilitetit	dhe	pasqyrat	financiare.	Kur	auditori	përdor	testet	substantive	ai	mbledh	
dëshmi se vlerat e transaksioneve individuale dhe bilancet janë të plota, të sakta dhe të 
vlefshme. Nëse dëshmohet se kjo është e vërtetë, atëherë auditori mund të konkludojë 
me arsye se shifrat në pasqyrat e kontabilitetit janë materialisht të sakta.
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Këtu	kemi	një	aktivitet	të	ndarë	mësimor	për	pohimet	në	pasqyrat	financiare	që	kemi	
përmendur më parë në kapitullin e Vlerësimit të kontrolleve të brendshme. Ju mund 
të aplikoni njohuritë tuaja të kontabilitetit në këtë aktivitet.

Një	sistem	financiar	është	dizajnuar	për	procesim	të	transaksioneve	dhe	regjistrim	të	
tyre	me	saktësi.	Në	një	sistem	shpenzimesh,	si	auditor	i	brendshëm,	çfarë	objektivash	
të kontrollit do të prisnit që sistemi të plotësojë në aspektin e transaksioneve të 
blerjes?	(Një	sugjerim	është	dhënë	sa	për	t’ju	dhënë	pak	udhëzim).

Sistemi	 i	 shpenzimeve	 duhet	 të	 sigurojë	 se:	Blerjet	 janë	 regjistruar	 në	mënyrën	 e	
duhur.

Pyetja nr. 16

Sugjerimet

Në lidhje me sistemin e blerjes, a ka qenë në gjendje testimi i auditimit të vlerësojë 
nëse ka siguri të arsyeshme se:

1.	Të	gjitha	shpenzimet	janë	regjistruar	në	të	dhënat	e	kontabilitetit.	(Plotësia);

2.	Të	gjitha	shpenzimet	e	regjistruara	janë	origjinale.	(Vlefshmëria)

3.	Të	gjitha	shpenzimet	janë	regjistruar	me	vlerë	të	saktë.	(Saktësia)

4.	Të	 gjitha	 shpenzimet	 e	 regjistruara	 janë	 procesuar	 si	 duhet	 nga	 sistemi	 i	
kontabilitetit. (Kontabiliteti)

5. Afatet e duhura janë arritur. (Koha)

Nuk ka përgjigje të saktë për shembullin (e vështirë) më lart dhe në asnjë mënyrë 
kjo	nuk	është	listë	e	kompletuar.	Qëllimi	i	ushtrimit	është	të	identifikojë	aspektet	e	
objektivave të kontrollit të cilat janë të zakonshme për secilin sistem financiar.

Shembulli	më	lart	ka	identifikuar	disa	prej	këtyre	objektivave të kontrollit të sistemit. 
Tabela në vijim paraqet këto dhe të tjera që mund të jenë përkatëse për auditorët

Zgjidhja e pyetjes nr. 16 
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Objektivi i 
kontrollit
Plotësia
Vlefshmëria

Afatet kohore

Siguria

Rregullsia

Autorizimi

Saktësia

Të gjitha transaksionet duhet të regjistrohen dhe postohen në libra llogarish.
Regjistrohen vetëm transaksionet apo bilancet e vërteta; dmth. Transaksionet e 
regjistruara kanë ndodhur me të vërtetë apo pasuritë dhe detyrimet ekzistojnë.

Pasuritë (fizike apo të paprekshme, p.sh. të dhënat elektronike) 
e organizatës janë të sigurta.
Të gjitha transaksionet janë brenda autoriteteve ligjore të organizatës dhe 
paratë janë shfrytëzuar për qëllimet e synuara.
Transaksionet janë autorizuar si duhet para se ato të procedohen.

Shumat janë regjistruar saktësisht, dmth. janë numerikisht të sakta.

Përshtatshmëria

Shpalosja

Transaksionet janë të sakta, të duhura dhe të arsyeshme.

Klasifikimi i pasurive, detyrimet dhe transaksionet janë korrekte.

Rregulloret
Vërtetimi

Rregullat/rregulloret e brendshme dhe politikat respektohen.

Definicioni

Të gjitha transaksionet mund të vërtetohen me referencë tek 
regjistrimet e organizatës.

Regjistrimi kohë i transaksioneve (e rëndësishme për informatat e 
menaxhmentit).

Disa prej këtyre objektivave janë të një rëndësie më të madhe apo më të vogël, 
varësisht nga sistemi në pyetje. Megjithatë objektivat e caktuara janë absolutisht 
fundamentale për çdo sistem. Plotësia dhe vlefshmëria kanë rëndësi të madhe nga 
të tjerat pasi që kontrollet e brendshme japin siguri se të gjitha transaksionet janë 
regjistruar dhe se të gjitha këto transaksione të regjistruara janë të vlefshme, atëherë 
mund të konkludohet se sistemi ka kapur sasinë e duhur të transaksioneve.

Procesimi i mëtutjeshëm p.sh. vlera e saktë monetare apo ndonjë vlerë tjetër është 
regjistruar (saktësia), se transaksioni është regjistruar në vendin e duhur (shpalosja) 
dhe se është procesuar me kohë (afatet kohore), mund të kontrollohen fare lehtë.

Nëse transaksionet nuk janë regjistruar, procesimi i mëtutjeshëm është jo-relevant. 
Pasqyrat	financiare	apo	regjistrime	tjera	do	të	jenë	gabim	–	ato	do	të	nënvlerësohen	
apo do të jepet për to një pasqyrë e pakompletuar.

Nëse regjistrohen transaksione jo-valide, procesimi i mëtutjeshëm ka mundësi 
të trajtojë transaksionet e tilla si origjinale dhe i proceson ato normalisht. Prandaj 
pasqyrat	financiare	do	të	zmadhoheshin (mbivlerësohen).
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Cilat karakteristika duhet të ketë dëshmia nëse duhet të jetë e dobishme për auditim 
të	brendshëm?

Shkruani së paku katër procedura analitike për të cilat mund të mendoni që do 
të	mund	t’i	aplikonit	në	një	auditim	të	brendshëm	në	organizatën	tuaj.	Nëse	
nuk jeni i sigurt, pyetni anëtarët tjerë të ekipit tuaj auditues apo konsultohuni 
me auditorët tuaj të jashtëm për disa ide.

Që të jetë e dobishme për auditorin, dëshmia duhet të ketë karakteristikat në vijim:

Relevancën (Përkatësinë);
Besueshmërinë;

Mjaftueshmërinë.

Pyetja nr. 17

Pyetja nr. 18

Zgjidhja e pyetjes nr. 17 

Ekzistojnë	një	numër	pa	kufij	i	procedurave	analitike,	mirëpo	përgjigja	juaj	mund	të	
ketë përfshirë llojet kryesore në vijim të PA-ve të njohura:

1. Numërimi i niveleve të transaksioneve mujore dhe/apo bilancet dhe kërkesa e 
shpjegimit të dallimeve ndërmjet tyre, p.sh. totalet në bruto të listës së pagave, 
raporti i blerjeve me kreditorët;

2. Numërimi i trendeve vjetore	apo	proporcioneve	dhe	shpjegimi	i	lëvizjeve;

3. Krahasimi i shifrave të vitit aktual me buxhetet dhe me ato të vitit paraprak 
–	raportet	financiare,	kërkesat	totale	për	grante,	pagesa	për	punëtorët	etj	dhe	
prapë, shpjegimi i dallimeve;

4. Krahasimi	 i	 një	 departamenti	 apo	 organizate	 me	 tjetrin,	 ose	 në	 aspektin	 e	
shifrave/statistikave	 financiare	 apo	 më	 në	 përgjithësi	 përmes	 treguesve	 të	
performancës;

5. Ndërlidhja me faktorët e jashtëm (komentet e shtypit, legjislacioni i ri) për 
ndryshimet	e	pritura	në	sistemet	apo	llogaritë	e	organizatës.

Zgjidhja e pyetjes nr. 18 
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Nëse keni kryer punën e auditimit në vijim, çfarë lloj dëshmish do të mblidhnit:

1. Ju i keni shkruar një doktori dhe i keni kërkuar dëshmi për një prej pacientëve 
të	tij	i	cili	merr	pension	nga	organizata	juaj,	a	është	ende	gjallë	dhe	ka	të	drejtë	
pensioni?

2. Ju merrni pjesë në hapjen e tenderëve të vulosur për një kontratë të madhe 
ndërtimi?	Ky	 do	 të	 ishte	 një	 vrojtim.	Derisa	 kjo	 është	me	 rëndësi,	 gjithnjë	
ekziston	 rreziku	se	do	 të	ndiqen	procedurat	e	duhura	në	mënyrë	në	mënyrë	
më	strikte	për	shkak	të	prezencës	së	auditorit	të	brendshëm	sesa	që	do	të	bëhej	
zakonisht.

3. Ju intervistoni personelin e përfshirë në funksionin e listës së pagave për të 
vërtetuar	se	çfarë	kontrollesh	operojnë?	Kjo	do	të	ishte	pyetje	hetuese.	Është	
normale të kërkohet vërtetësia për këtë lloj dëshmie.

4.	Kontrolloni	 faturat	që	mbështesin	pagesat	që	 janë	bërë	nga	organizata	 juaj?	
Ky do të ishte një inspektim. Kjo është njëra prej llojeve më të shpeshta të 
dëshmive. 

Pyetja nr. 19

Lloji i dëshmive që do të mblidhnit, janë këto në vijim:

1. Ju i keni shkruar një doktori dhe i keni kërkuar dëshmi për një prej pacientëve 
të	tij	i	cili	merr	pension	nga	organizata	juaj,	a	është	ende	gjallë	dhe	ende	ka	të	
drejtë	pensioni?	–	Ky	do	të	ishte	një	konfirmim	me	shkrim.	Nga	një	palë	e	tretë	
kjo është një dëshmi e fuqishme;

2. Ju merrni pjesë në hapjen e tenderëve të vulosur për një kontratë të madhe 
ndërtimi?	Ky	do	të	ishte	një	monitorim.	Derisa	kjo	është	me	rëndësi,	gjithnjë	
ekziston	rreziku	se	prezenca	e	auditorit	të	brendshëm	do	të	ndjek	procedurat	e	
duhura	në	mënyrë	më	strikte	sesa	që	do	të	bëhej	zakonisht;

3.	Ju	intervistoni	stafin	e	përfshirë	në	funksionin	e	pagesave	për	të	vërtetuar	se	
çfarë	kontrollesh	operojnë?	–	Kjo	do	të	ishte	pyetje-hetimi.	Është	normale	të	
kërkohet vërtetësia e kësaj lloj dëshmie;

4.	Ju	kontrolloni	faturat	që	mbështesin	pagesat	që	janë	bërë	nga	organizata	juaj?	
–	Kjo	do	të	ishte	një	inspektim.	Kjo	është	njëra	prej	llojeve	më	të	shpeshta	të	
dëshmive;

Zgjidhja e pyetjes nr. 19 
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Sugjeroni tri mënyra të ndryshme të mbledhjes së dëshmive për bilancin e llogarisë së 
arkëtueshmeve prej 10 000€. Mbase do të mund të merrni parasysh, çështje të tilla se 
si	do	të	konfirmonit	ekzistencën,	vlefshmërinë	e	tij	apo	nëse	kjo	ndërlidhet	me	vitin	
e llogarisë apo jo.

Përgjigja juaj mund të ketë përfshirë pikat në vijim:

1. Një teknikë klasike e auditimit është t’i shkruhet debitorit dhe të kërkohet nga 
ai	konfirmim	me	shkrim	për	bilancin	e	pritur	në	datën	e	caktuar	(që	njihet	si	
qarkore	e	borxhlinjve.)	Në	rastin	e	konfirmimit,	kjo	jep	dëshmi	për	ekzistencën	
e bilancit mirëpo jo të mundësisë së borxhliut për të paguar, dmth. vlera e 
pasurisë.	Ky	do	të	ishte	një	konfirmim	i	jashtëm;

2. Kontrollimi i menjëhershëm i arkëtimit të parasë nga debitori jep dëshmi të 
ekzistencës	dhe	vlerës	së	borxhit	dhe	në	përgjithësi	është	në	aspektin	e	kohës	
së	auditimit,	një	metodë	më	efikase.	Ky	do	të	ishte	inspektim;

3. Faturat që e përbëjnë bilancin e debitorëve mund të kontrollohen në porositë e 
klientëve	dhe	dokumentacionin	e	shpërndarjes	për	të	konfirmuar	ekzistencën	e	
bilancit. Kjo merr shumë kohë. Edhe kjo do të ishte inspektim.

Pyetja nr. 20

Zgjidhja e pyetjes nr. 20 

Dokumentacioni i auditimit normalisht vendoset në dosje të përhershme të auditimit 
apo në dosje të auditimit të tanishëm ose, varësisht nga natyra e informatave mund 
të ndodh në të dyja.

Me shtjellimin e të gjitha informatave për auditimin që keni absorbuar deri më tani, 
shënoni në një letër që do ta mbani me materialin tuaj studimor, çka konsideroni se 
do të ishte përmbajtja e secilës dosje (në radhë logjike) për auditimin e brendshëm 
të	një	sektori	të	vogël	brenda	organizatës	për	të	cilën	punoni.	Përdorni	titujt	Dosje 
e tanishme dhe Dosje e përhershme	për	 të	ndarë	qartazi	secilën	prej	kategorive	 të	
përmbajtjes që jepni.

Pyetja nr. 21
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Një dosje e tanishme zakonisht do të përmbajë:

1. Treguesin për dosje: Listat kontrolluese standarde të pikave teknike që duhet 
të vrojtohen (monitorohen) gjatë rrjedhës së auditimit;

2. Lista kontrolluese e plotësimit;

3. Llogaritë:	Një	kopje	e	pasqyrave	më	të	reja	financiare	të	organizatës;

4. Raportet e auditimit:	Dëshmitë	 dokumentuese	 të	 organizatës	 për	 pikat	 që	
janë paraqitur nga auditimi dhe rekomandimet;

5. Planin e auditimit;

6. Programin e auditimit: Puna audituese që nënshkruhet nga auditori përgjegjës 
për punën, me referencë në dokumentet përkatëse të punës së auditimit;

7. Përmbledhjen e auditimit: Përmbledhja e çështjeve kryesore të auditimit dhe 
konkluzionet	e	nxjerra;

8. Shqyrtimin e menaxherit: Komentet nga menaxheri për punën e kryer, dmth. 
Ata mund të kërkojnë punë shtesë, shpjegime më të qarta apo përmirësim të 
rendit të brendshëm;

9. Sqarimin e pyetjeve: Gjatë auditimit pyetjet e pakryera do të shënjohen dhe 
sqarohen më pastaj;

10. Dokumentet punuese të auditimit: Me referencë në programin e 
auditimit dhe, ku është relevante, përmbledhjen e auditimit, raportin e 
llogarive dhe/apo auditimit (shiko kapitullin vijues).

Dosja e përhershme në mënyrë tipike do të përmbajë:

1. Treguesit e dosjes;

2.	Informata	 të	 përgjithshme	 për	 organizatën	 dhe	 aktivitetet	 e	 saj,	 lokacionet,	
diagramin	organizativ	dhe	hollësitë	e	personelit	të	nivelit	të	menaxhmentit;

3.	Bazat	rregullatore	të	statutit	të	ekzistimit	dhe	aktivitetet	e	organizatës;

4.	Kopje	apo	lidhje	përkatëse	me	regjistrin	e	rrezikut	të	organizatës	kur	ai	të	jetë	
përpiluar;

5.	Auditorët	e	jashtëm:	Kontaktet	dhe	përmbledhje	e	të	gjeturave,	konkluzioneve	
dhe rekomandimeve nga raportet paraprake;

6. Politikat e kontabilitetit;

Zgjidhja e pyetjes nr. 21 
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7. Shënimet e sistemit: Dokumentacioni në lidhje me të gjitha sistemet dhe 
proceset në diagramin përkatës apo formatin narrativ;

8.	Pyetësorët	e	kontrollit	të	brendshëm;

9. Marrëveshjet e mëdha, p.sh. kreditë.

Përmbajtja	e	secilës	dosje	më	lart,	është	prezantuar	si	strukturë	e	sygjeruar. Kjo nuk 
do tu përshtatet të gjitha auditimeve dhe nuk do të jetë domosdoshmërisht strukturë 
e adoptuar nga departamentet e ndryshme të auditimit, sepse menaxherë të ndryshëm 
të auditimit do të kenë preferenca të ndryshme për informata shtesë që mund 
të kërkohen për dosjet. Në veçanti Doracakun e Auditimit të Brendshëm gjenden 
listat kontrolluese për përmbajtjen e dosjeve të tanishme dhe dosje të përhershme të 
auditimit. Secila dosje në përgjigjen e sygjeruar më lart përcakton dokumentacionin e 
auditimit që aplikohet për secilin auditim, që përfshinë planin, punën e kryer, çështjet 
kryesore	që	paraqiten,	konkluzionet,	dhe	raportin	e	drejtuar	menaxhmentit.

Ju jeni kryesues i auditimit të brendshëm dhe jeni duke bërë një shqyrtim të 
dokumenteve	të	punës	për	një	angazhim	të	kohëve	të	fundit	nga	njëri	prej	anëtarëve	
të personelit tuaj. Letrat punuese para jush përfshijnë referencën e dosjes së auditimit, 
të dhënat për të audituarin, qëllimin e testit, referencën e programit të auditimit, 
metodën	 e	 testimit,	 rezultatet	 e	 testeve	 dhe	 konkluzionet	 për	 rezultatet.	 Çfarë	 po	
mungon	dhe	çfarë	duhet	ende	të	shtohet?

Pyetja nr. 22

Në pyetjen, ju jeni kryesues i auditimit të brendshëm dhe jeni duke bërë një shqyrtim 
të	dokumenteve	punuese	për	një	angazhim	të	kohëve	të	fundit	nga	njëri	prej	anëtarëve	
të personelit tuaj. Dokumentet punuese para jush përfshijnë referencën e dosjes së 
auditimit, të dhënat për të audituarin, qëllimin e testit, referencën e programit të 
auditimit,	metodën	 e	 testimit,	 rezultatet	 e	 testeve	 dhe	 konkluzionet	 për	 rezultatet.	
Çfarë	po	mungon	dhe	çfarë	duhet	të	shtohet	ende?

Çfarë po mungon nga dokumentet punuese është se kush e ka përgatitur atë dhe kur. 
Kjo është thelbësore në dhënien e informatave për auditimin me anë të vet punës 
audituese;

Ajo që duhet ende të shtohet, janë inicialet tuaja si shqyrtues i dokumenteve të punës.10

10	CIPFA	“Bazat	e	auditimit	të	brendshëm”		Viti	2013	Njësia	mësimore	6,7,8	dhe	9,	Kosovë

Zgjidhja e pyetjes nr. 22 
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Lexim i mëtutjeshëm dhe burime tjera

Doracaku i Auditimit të Brendshëm i Republikës së Kosovës;
Kodi i etikës/ Kosovë; 
Instituti i Auditorëve të Brendshëm - http://www.theiia.org/; 
“Shpalljet	 e	 Bordit	 të	 Standardeve	 Ndërkombëtare	 të	 Auditimit	 dhe	 Sigurisë”	
(BSNASB) http://www.ifac.org/IAASB/;
Ligji	për	auditim	të	brendshëm,	Nr.		3/L-128	i	datës	17	shtator	2009;
Dokumenti	mbi	politikat	e	kontrollit	të	brendshëm	të	financave	publike	dhe	planin	
e veprimit 2007 i rishikuar në maj të vitit 2011;
Udhëzimi	Administrativ	Nr.	22/2009		për	përcaktimin	e	kritereve		dhe	procedurën	
e pajisjes me licencë të përkohshme  të auditorëve të brendshëm të sektorit publik;
Udhëzimi	Administrativ	Nr.	23/2009	për	themelimin	dhe	funksionimin	e	Njësive	të	
Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik;
Udhëzimin	Administrativ	Nr.	11/2010	për	funksionimin	e	komiteteve	të	auditimit	
në subjektin e sektorit publik;
Udhëzimi	 administrativ	 Nr.05/2012/MF	 për	 procedurën	 e	 pajisjes	 me	 licencë	
profesionale të auditorëve të brendshëm në sektorin publik.

LITERATURA

Moduli	“Bazat	e	auditimit	të	brendshëm”,		/2013	Kosovë;
Doracaku i auditimit të brendshëm në Kosovë;
Standardet e auditimit të brendshëm;
Kodi i etikës;
Moduli	“Bazat	e	auditimit	të	brendshëm”	botuar	në	vitin	2011/2012,	Shqipëri;
Materialet nga trajnimet dhe seminaret e ndryshme.





Moduli 2 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

109

Moduli	 –	Metodologjia	 e	Auditimit	 të	 Brendshëm është përgatit nga Ministria 
e	 Financave	 -	 Njësia	 Qendrore	 Harmonizuese	 me	 përkrahjen	 e	 ekspertëve	 të	
projektit	të	financuar	nga	Komisioni	Evropian	për	të	pajisë	kandidatët	me	njohuri	të	
përgjithshme teorike dhe praktike për kryerjen e auditimit të brendshëm në sektorin 
publik i miratuar nga Ministri i Financave. Ky material do tu shërbej kandidatëve 
që	i	nënshtrohen	programit	për	trajnim	dhe	çertifikim	të	auditorëve	të	brendshëm	të	
sektorit publik.

       
											Kosum	ALIU	 	 	 	 	 	 Avdullah	HOTI	

______________________																																												_____________________
         Drejtor i NjQH              Ministër i Financave




