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1. Teknikat e Auditimit – Intervistimi

Në	këtë	njësi	studimore,	vazhdojmë	me	shqyrtimin	tonë	të	teknikave	që	ju	pritet	t’i	
zotëroni	me	efikasitet	për	të	qenë	në	gjendje	t’i	përmbushni	detyrat	tuaja	të	auditimit	
në	 një	 mënyrë	 profesionale,	 efektive	 dhe	 efikase.	 Në	 këtë	 njësi,	 do	 t’i	 mësoni	
aftësitë	themelore	të	intervistimit.	Si	një	mjet	për	grumbullimin	e	informatave,	ju	
duhet	të	jeni	në	gjendje	t’i	bëni	pyetje	përkatëse	stafit	të	të	audituarit,	të	dëgjoni	me	
vëmendje	dhe	shënoni	me	përpikëri	çka	ju	tregojnë	ata	juve	dhe	në	një	mënyrë	të	
tillë	që	do	ta	evitonte	nevojën	për	parashtrimin	e	pyetjeve	pasuese	shtesë.

1.1 Procesi i intervistimit

Intervista	është	një	bisedë	me	një	qëllim	të	caktuar	që	është	i	njohur	për	pjesëmarrësit.	
Mund	të	thuhet	se	është	e	dukshme	por	një	intervistë	e	ka	një	fillim	dhe	një	fund.	
Është	një	shkëmbim	i	pikëpamjeve	të	dy-anshme,	sy	më	sy.	Intervistimi	është	njëra	
nga	aftësitë	më	të	rëndësishme	për	auditim	efektiv	sepse	është	mënyra	me	të	cilën	
auditori	nxjerr	shumicën	e	informatave	që	i	duhen.	Prandaj	është	thelbësore	që	të	
kuptoni	nevojën	e	intervistave	të	suksesshme.

Procesi	i	intervistimit	i	ka	katër	faza	kryesore:

1.	 Planifikimi	i	intervistës.

2. Fillimi i intervistës.

3. Kryerja e intervistës.

4.	 Përmbyllja	e	intervistës.	

Secilën	prej	tyre	do	t’i	diskutojmë	në	pjesët	në	vijim.

Planifikimi	i	intervistës

Në	 mënyrë	 që	 intervista	 të	 jetë	 sa	 më	 efektive	 në	 kuptimin	 optimal,	 është	 me	
rëndësi	që	të	ketë	marrëdhënie	të	mira	pune	mes	auditorit	dhe	të	audituarit.	Për	të	
zhvilluar	një	marrëdhënie	të	tillë,	i	audituari	duhet	të	ndihet	i	qetë	dhe	i	gatshëm	të	
bashkëpunojë	me	auditorin.	Janë	disa	hapa	që	ju	si	auditor,	mund	t’i	ndërmerrni	për	
ta	arritur	këtë:
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•	 Përcaktoni	 hapur	 objektivat	 për	 intervistë,	 duke	 i	 përfshirë	 hollësitë	 e	
informatave	të	caktuara	që	ju	doni	t’i	merrni.

•	 Sigurohuni	 që	 personi	 të	 cilin	 do	 ta	 intervistoni	 është	 personi	 më	 i	
përshtatshëm	për	t’u	dhënë	përgjigje	pyetjeve	tuaja	dhe	t’i	diskutojë	çështjet	
që	ju	dëshironi	t’i	qartësoni.	Pyesni	menaxhmentin	në	mesin	e	stafit,	që	ka	
njohuri	dhe	përvojë	të	sistemeve,	proceseve	ose	transaksioneve	në	të	cilat	ju	
jeni të interesuar.

•	 Organizoni	intervistën	në	një	kohë	që	është	e	përshtatshme	reciprokisht	për	
të	gjithë	dhe	informoni	menaxherin	më	të	afërt	të	klientëve	që	intervista	do	të	
bëhet,	në	mënyrë	që	ata	ta	kenë	rastin	për	të	marrë	pjesë	po	që	se	dëshirojnë.	
Mund	të	 jetë	e	vështirë	 të	gjendet	një	kohë	kur	 të	gjithë	pjesëmarrësit	do	
të	ishin	në	dispozicion,	kështu	që	ju	duhet	të	organizoni	më	shumë	se	një	
mbledhje	–	është	me	rëndësi	t’i	merrni	informatat	që	u	duhen	nga	personat	
e duhur.

•	 Tregojuni	të	audituarve	se	cili	dokumentacion	ju	duhet	për	ta	shikuar	gjatë	
kohës	së	intervistës.	Ky	paralajmërim	ndihmon	në	minimizimin	e	pengesave	
dhe	vonesave	gjatë	dialogut.	Mbani	mend,	i	audituari	duhet	ta	ndjejë	veten	i	
patrazuar	dhe	bashkëpunues.	Nëse	u	duhet	t’i	qasen	dokumenteve	disa	herë	
gjatë	 intervistës,	ka	mundësi	 të	zemërohen	dhe	nuk	u	përgjigjen	pyetjeve	
tuaja mirë.

•	 Vendosni	se	ku	do	të	ishte	vendi	më	i	përshtatshëm	për	kryerjen	e	intervistës.	
Kjo	ka	gjasa	të	përcaktohet	nga	natyra	e	informatave	të	cilat	ju	jeni	duke	u	
përpjekur	për	 t’i	marrë	dhe	nga	mundësia	e	sigurimit	 të	hapësirës	për	një	
bisedë	konfidenciale	brenda	organizatës.

•	 Nëse	intervista	mbahet	në	zyrat	e	auditimit	ju	keni	më	shumë	kontroll	dhe	
mund	t’i	rregulloni	orenditë	në	zyrë	ashtu	që	do	të	krijonin	atmosferë	më	të	
rehatshme.

•	 Përgatitni	një	përmbledhje	të	fushave	që	do	të	diskutohen	dhe	shkëmbeni	
këtë	 bashkë	me	 të	 audituarin	 para	 intervistës.	Ai	 ose	 ajo	 ka	 gjasa	 të	 jetë	
në	 gjendje	më	 të	mirë	 për	 t’ju	 përgjigjur	 pyetjeve	 tuaja	 nëse	 dinë	 se	 për	
çfarë	doni	të	flisni	me	ata.	Si	dhe	duke	qenë	çështje	e	mirësjelljes,	lajmërimi	
paraprak	i	fushave	tuaja	të	interesit	mund	ta	bëj	intervistën	më	efektive.

•	 Bëni	 pak	 punë	 përgatitore	 duke	 konstatuar	 se	 kush	 nga	 organizata	 e	
audituar	do	 të	merr	pjesë	në	 intervistë.	Mësoni	rreth	pozitës	së	 tyre,	nëse	
nuk	 e	 keni	 ditur	 deri	më	 tani,	 dhe	 përpiquni	 të	merrni	 parasysh	 çfarëdo	
njohurie	 për	 qëndrimet,	 opinionet	 dhe	 përgjegjësitë	 e	 tyre.	Nëse	 deri	më	
tani	 nuk	keni	 pasur	 njohuri	 se	 si	 kanë	 rrjedhë	 takimet	 e	mëparshme	mes	
auditorit	 dhe	 të	 audituarit	 në	 të	 kaluarën,	 pyetni	 kolegët	 tuaj	 që	mund	 të	
kenë	qenë	të	pranishëm.	Është	e	qartë	që	njohuritë	tuaja	për	të	audituarit	do	
të	rriten	shpejtë	gjatë	përvojës,	por	ju	duhet	të	dini,	në	këtë	fazë	të	hershme	
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të	 karrierës	 suaj,	 se	 është	 me	 rëndësi	 të	 mësoni	 pak	 rreth	 personalitetit,	
qëndrimeve	dhe	reputacionit	të	njerëzve	prej	të	cilëve	shpresoni	të	merrni	
informata.	 Sidoqoftë,	 si	 paralajmërim	 –	 duhet	 të	 jeni	 sa	 më	 objektiv	 që	
mundeni.	Shmangni	ndikimin	e	thashethemeve,	“të	dhënave”	të	pa	bazë	dhe	
mendimeve	personale	të	tjerëve	rreth	të	intervistuarit	të	mundshëm.

Fillimi i intervistës

Psikologët	na	tregojnë	që	ne	krijojmë	opinionin	tonë	rreth	një	personi	të	cilin	kurrë	
s’e	kemi	takuar	më	parë	për	vetëm	disa	sekonda	menjëherë	pasi	ta	kemi	parë	atë	
për	herë	të	parë.	Nëse	e	zbatojmë	këtë	konstatim	në	fazat	e	hershme	të	intervistës	
së	auditimit,	është	me	rëndësi	të	paraqiteni	para	të	intervistuarit	me	një	reflektim	të	
përshtatshëm	dhe	të	përdorni	tonin	e	duhur	që	në	fillim.	Nëse	intervista	po	kryhet	
në	zyrën	personale	të	auditorit,	atëherë	shfaqja	e	përshtypjes	së	parë	në	mënyrë	sa	
më	të	mirë	mund	të	kontrollohet	më	lehtë	pasi	që	do	ta	ndjeni	veten	më	rehat	në	
“territorin”	tuaj.	Ka	më	shumë	gjasa	të	jetë	ashtu	se	sa	jo,	megjithatë,	intervista	do	
të	mbahet	diku	në	objektin	e	të	audituarit	ku	mund	të	jetë	më	vështirë	ruajtja	e	një	
imazhi	profesional.	Këtu	janë	disa	nga	faktorët	që	duhet	t’i	mbani	në	mend	gjatë	
përpjekjeve	tuaja	për	ta	drejtuar	intervistën	mirë	që	nga	fillimi	kur	ajo	do	të	bëhet	
në	zyrën	e	të	audituarit:

•	 Të	arrini	në	vendin	ku	do	të	bëhet	intervista	jo	më	herët	se	pesë	minuta	para	
kohës	së	paraparë	për	të	filluar.

•	 Prezantohuni	në	mënyrë	të	sjellshme	dhe	me	vetë-besim	dhe	ofroni	mundësi	
për	njoftimin	 tuaj	nëse	nuk	e	keni	 takuar	personin	ose	personat	që	do	 t’i	
intervistoni.

•	 Nëse	ju	ofrohet,	përshëndetuni	me	dorë.

•	 Mundësoni	 të	 intervistuarit	 të	 vendos	për	 organizimin	 e	vendit	 dhe	uluni	
vetëm	pasi	të	jeni	ftuar.

•	 Për	 të	dhënë	përshtypje	për	vetë-kontrollin	 tuaj,	mos	filloni	menjëherë	 të	
bëni	 pyetje.	 Përpiquni	 ta	 thyeni	 akullin	 duke	 u	 angazhuar	 me	 biseda	 të	
shkurta;	për	shembull,	mund	të	jetë	një	zyre	e	mobiluar	jashtëzakonisht	mirë	
ose	udhëtimi	për	atë	vend	mund	 të	ketë	qenë	 i	këndshëm.	Gjeni	diçka	 të	
këndshme	të	bisedoni	rreth	asaj	pozitivisht	dhe	në	këtë	mënyrë	filloni	mirë	
procesin	e	intervistës.
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•	 Sigurohuni	ta	keni	përgatitur	një	fjalim	të	shkurtë	prezantues	që	në	mënyrë	
ideale	 do	 të	 përfshinte	 një	 referim	 ndaj	 ndihmës	 ose	 sigurive	 të	 cilat	
auditimi	do	t’ia	ofrojë	menaxhmentit.	Kjo	mund	të	ndihmojë	në	zbutjen	e	
shqetësimeve	të	klientit	rreth	intervistës.	Por	mos	e	lexoni	këtë	sikur	të	ishte	
një	njoftim	publik	pasi	që	kjo	mund	t’i	prish	të	gjitha	përfitimet	nga	biseda	
e	shkurtë	dhe	në	mënyrë	të	ndjeshme	ta	ndryshojë	tonin	e	bisedës.

•	 Shpjegoni	 klientit	 se	 pse	 është	 e	 nevojshme	kjo	 informatë.	Mbani	mend,	
si	auditor	i	brendshëm	ju	po	i	ofroni	shërbime	profesionale	menaxhmentit,	
kështu	 që	 përpiquni	 t’i	 paraqisni	 përfitimet	 që	 mund	 të	 rezultojnë	 nga	 i	
intervistuari	po	që	se	jua	ofron	informatën	e	duhur.	Mendoni	se	çka	mund	të	
jetë duke menduar i intervistuari rreth intervistës. 

Kryerja e intervistës

Sapo	 thamë	 që	 auditori	 duhet	 të	 mbaj	 nën	 kontroll	 ritmin	 dhe	 përmbajtjen	 e	
intervistës.	Kjo	do	të	ndihmojë	për	t’iu	shmangur	gjërave	që	nuk	kanë	të	bëjnë	me	
temën	dhe	të	sigurojë	se	të	gjitha	informatat	e	nevojshme	janë	marrë.	Intervistën	
(mbani	 në	mend,	 e	 cila	 ka	 një	 qëllim	 të	 veçantë)	 ju	 zakonisht	 e	 kërkoni	 për	 të	
pasur	mundësi	t’i	grumbulloni	të	gjitha	informatat	që	ju	nevojiten,	e	jo	vetëm	për	
të	dëgjuar	atë	çka	dëshiron	t’ju	tregojë	i	intervistuari.	Sidoqoftë,	mund	të	ketë	raste	
kur	i	intervistuari	të	jetë	tejet	komunikues	dhe	t’ju	ofrojë	juve	shumë	fakte	dhe	të	
dhëna	interesante	pa	e	nxitur	edhe	aq	shumë,	p.sh.	sepse	ata	mund	të	jenë	të	irrituar	
rreth	gjendjes	së	caktuar	të	disa	punëve	në	departamentin	e	tyre	dhe	dëshirojnë	që	
auditori	të	bëj	diçka	për	këtë.	Megjithatë,	ju	duhet	të	ruani	një	raport	të	mirë	dhe	
frytdhënës	me	të	intervistuarin.	Për	ta	bërë	këtë,	nga	ju	kërkohet	që	vazhdimisht	t’i	
zhvilloni	aftësitë	e	nevojshme	si	në	vijim	për	të	qenë	një	intervistues	efektiv:

1.	 Marrja	në	pyetje.
2.	 Të	dëgjuarit.
3. Marrja e shënimeve.
4.	 Komunikimi	jo	verbal.
5.	 Përmbledhja.

Le	të	shqyrtojmë	secilën	nga	këto	aftësi	me	radhë.
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Marrja në pyetje:

Për	t’i	marrë	informatat,	ju	veçanërisht	duhet	ta	bëni	pyetjen	e	duhur	në	mënyrën	e	
duhur.	Marrja	në	pyetje	duhet	të	ketë	qëllim,	të	jetë	planifikuar	dhe	e	renditur.	Duhet	
të	 jeni	 të	vetëdijshëm	që	ekzistojnë	 lloje	 të	ndryshme	të	pyetjeve	që	 ju	mund	t’i	
përdorni,	varësisht	nga	llojet	e	përgjigjes	që	jeni	duke	kërkuar	ose	çka	ju	perceptoni	
të	jetë	disponimi	aktual	i	të	intervistuarit	në	të	vërtetë	(d.m.th.	çfarë	sjelljesh	është	
duke	bërë	i	intervistuari	si	rezultat	i	pyetjeve	tuaja?).

Pyetjet e hapura	përdoren	për	ta	inkurajuar	të	intervistuarin	për	bisedë.	Auditori	
duhet	 të	vej	para	pyetjeve	 të	hapura	një	 frazë	si	“më	 trego	 rreth”	dhe	“si	e	bëni	
këtë”.	Duhet	 pasur	 kujdes	me	 një	 të	 intervistuar	 llafazan	 që	 gjërat	 që	 nuk	 kanë	
lidhje	me	temën	të	mos	bëhen	tema	kryesore	e	bisedës.	Për	shembull,	ju	mund	ta	
pyesni	një	nëpunës	në	Departamentin	e	 arkëtimit:	A	mund	 të	më	 tregoni	 se	 si	 e	
kryeni	një	barazim	bankar	?	

Pyetjet e mbyllura	përdoren	për	të	vërtetuar	fakte	të	caktuara.	Sidoqoftë,	ato	kanë	
prirje	 për	 të	 formuluar	 përgjigje	 të	 shkurta,	 të	 mprehta.	 Ekzistojnë	 dy	 lloje	 të	
pyetjeve	të	mbyllura	–	që	të	dyja	përpilohen	për	të	vërtetuar	fakte.	Për	shembull:

• A	hapet	ndonjëherë	posta	me	vetëm	një	person	të	pranishëm	në	dhomë?	Po/Jo

•	 Kush	e	nënshkruan	porosinë?	Identifikim.

Megjithatë,	 ju	duhet	 t’i	shmangeni	përdorimit	vetëm	pyetjeve	të	mbyllura.	Ato	e	
bëjnë	intervistën	të	duket	më	shumë	si	një	marrje	në	pyetje	duke	e	kufizuar	dialogun	
e	dy	anshëm	dhe	duke	e	penguar	të	intervistuarin	nga	shprehja	e	një	pikëpamjeje	
ose	 diskutimit	 të	 hollësive	 të	 përgjigjeve	 për	 t’i	 qartësuar	 pikat	 më	 delikate	 të	
interpretimit.

Pyetje kontrolluese	mund	të	përdoren	për	t’i	vërtetuar	dhe	kontrolluar	hollësitë	e	
ngjarjeve,	duke	qartësuar	se	çka	nënkupton	folësi	dhe	duke	grumbulluar	informata	
të	 mëtejme.	 Pyetjet	 kontrolluese	 janë	 qenësore	 për	 t’i	 përcaktuar	 hollësitë	 dhe	
marrjen	e	tregimit	të	plotë.	Në	përgjithësi,	pyetjet	kontrolluese	vijnë	pas	pyetjeve	
të	hapura	për	t’i	vërtetuar	ndodhitë	e	caktuara	dhe	procedurat.	Pyetjet	kontrolluese	
fillojnë	me	kush,	çka,	kur,	ku,	si	dhe	pse?	Për	shembull,	mund	ta	pyesni	nëpunësin	
në	arkë:	sa	shpesh	e	kryeni	barazimin	me	bankë	?

Pyetjet që kërkojnë opinion	 përpilohen	 për	 të	 zbuluar	 qëndrimet,	 ndjenjat	 dhe	
besimet,	p.sh.	cilat	janë	pikëpamjet	tuaja	mbi	propozimet	për	zbatimin		e	procedurave	
të	kompjuterizuara	të	autorizimit	në	nën-sistemin	e	pagesës	së	shpenzimeve?;	ose	:si	
do	të	ndikojë	në	punën	e	kontabilistëve	domosdoshmëria	për	t’i	raportuar	statistikat	
operative	në	një	formë	të	re?
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Pyetjet shtesë	janë	gjithashtu	pyetje	shqyrtuese	por	nuk	shprehen	në	mënyrë	pyetëse.	
Pyetjet	shtesë	mbështeten	në	të	pafolurën:	Çka	mendoni?	Auditori	mund	të	ofrojë	
komentin	 personal	 për	 një	 çështje	 të	 caktuar	 dhe	 të	 bëj	 një	 pushim	kuptimplotë	
që	lë	të	kuptohet	se	ai	pret	një	përgjigje	nga	i	intervistuari.	Për	shembull,	ju	mund	
të	sugjeroni	që	një	barazim	me	bankën	duhet	të	kryhet	atëherë	kur	një	pasqyrë	e	
llogarive	 të	merret	e	cila	mund	 të	bëhet	më	shpesh	se	sa	një	herë	në	muaj	që	 të	
kryhet	një	barazim.

Pyetjet e ngarkuara ose udhëheqëse	 d.m.th.	 pyetjet	 që	 sugjerojnë	 pritjen	 e	 një	
përgjigje	të	caktuar	(p.sh.	“Ju	kryeni	barazimin	me	bankën	atëherë	kur	pranoni	një	
pasqyrë	bankare	ose	së	paku	një	herë	në	muaj,	apo	jo?)	duhet	të	evitohen.	Pyetjet	
e	tilla	mund	të	nxisin	disa	të	intervistuar	ta	japin	përgjigjen	e	pritur,	edhe	pse	ata	
e	dinë	që	kjo	mund	të	mos	jetë	e	saktë	plotësisht.	Marrja	e	disa	përgjigjeve	në	këtë	
mënyrë	mund	të	rezultojë	që	ju	të	keni	shumë	informata	për	vërtetësinë	e	të	cilave	
nuk	jeni	i	sigurt	dhe	në	këtë	mënyrë	e	zvogëloni	efektin	e	intervistës	dhe	e	humbni	
kohën	tuaj	të	çmuar.

Pyetjet e shumëfishta,	 sikurse	 me	 pyetjet	 e	 ngarkuara	 më	 sipër,	 patjetër	 duhet	
shmangur	 pasi	 që	 ato	mund	 ta	 ngatërrojnë	 si	 auditorin	 ashtu	 edhe	 klientin.	Ato	
gjithashtu	i	japin	mundësi	klientit	që	të	jap	vetëm	një	pjesë	të	informatës	së	kërkuar	
duke	zgjedhur	vetëm	një	nga	shumë	pyetje	për	t’ju	përgjigjur.	Për	shembull,	auditori	
nuk	do	ta	pyeste	nëpunësin	te	arka:	a	nuk	mendon	se	do	të	ishte	ide	e	mirë	që	t’i	
kryeni	barazimet	me	bankë	kurdo	që	një	pasqyrë	të	merret	dhe	t’ia	dërgojmë	atë	
mbikëqyrësit	për	ta	kontrolluar	dhe	t’i	mbani	barazimet	në	dosje	për	dhjetë	vite	dhe	
të	siguroheni	se	i	keni	nënshkruar?

Të dëgjuarit:

Mund	të	jetë	një	aftësi	e	vështirë	për	ta	zotëruar	mirëpo	si	një	auditor	efektshmëria	
e	juaj	varet	nga	mundësia	e	juaj	për	të	dëgjuar	me	përqendrim	dhe	në	mënyrë	aktive	
gjatë	 tërë	 kohës	 të	 intervistuarin.	Nëse	 intervista	 ka	 një	 qëllim	 të	 caktuar,	 është		
marrja	e	informatave	dhe	juve	ju	nevojitet	ta	mbani	“radarin	e	auditimit”	tuaj	duke	
skanuar	atë	që	thuhet	gjatë	tërë	kohës.	Tregoni	të	intervistuarit,	përmes	një	pohimi	
me	kokë	dhe	me	përdorimin	e	shprehjeve	vërtetuese	(p.sh.	e	kuptoj”,	është	shumë	
interesant,	me	të	vërtetë),	se	jeni	duke	e	dëgjuar	me	vëmendje	dhe	përqendrim	atë	
për	të	cilën	ai	ose	ajo	është	duke	shpenzuar	kohë	dhe	përpjekje	për	t’ju	treguar	juve.

Shikojeni	 të	 intervistuarin	 –	 kjo	 paraqet	 interesim	 dhe	 ofron	 inkurajim	 dhe	
gjithashtu	i	mundëson	auditorit	të	ketë	përfitim	të	plotë	nga	komunikimi	jo	verbal	
nga	klienti.	Mos	e	zvogëloni	përshtypjen	e	profesionalizmit	që	dëshironi	ta	bartni	
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duke	paraqitur	shenja	se	nuk	e	keni	mendjen	aty	ose	duke	luajtur	me	lapsin	tuaj	apo	
duke	shkarravitur	në	letër.	Kjo	veçanërisht	është	relevante	nëse	jeni	pjesë	e	një	ekipi	
të	auditimit	që	është	duke	e	bërë	një	intervistë.	Një	auditor	i	lartë	ose	menaxheri	
mund	t’i	bëj	pyetjet	dhe	ju	mund	t’ju	kërkohet	të	merrni	shënime	ose	mbikëqyrni	
anëtarin	 e	 ekipit	 	me	më	 shumë	 	përvojë	në	punë.	Ruani	përqendrimin	 tuaj	 tërë	
kohën	e	procesit	të	intervistës	pasi	që	do	të	ishte	turpëruese	nëse	duhet	të	ktheheni	
ta	bëni	pyetjen	e	njëjtë	përsëri	për	të	cilën	i	intervistuari	e	dha	mirë	përgjigjen	dhe	
me	hollësi	të	shumta	më	parë.	Natyrisht,	duhet	siguruar	që	keni	kuptuar	plotësisht	
pikatë	referuar	nga	i	intervistuari	dhe	kjo	ndonjëherë	pa	evitueshëm	do	të	përfshinte	
përsëritjen	e	pyetjeve	herë	pas	here.

Gjithashtu,	në	të	njëjtën	kohë	pasi	që	jeni	duke	dëgjuar	në	mënyrë	aktive,	duhet	t’i	
vlerësoni	përgjigjet	ndaj	pyetjeve	të	parashtruara	dhe	të	vendosni	nëse	keni	marrë	
informata	të	mjaftueshme	ose	nëse	ka	nevojë	për	pyetje	të	mëtejme.	Përmblidhni	
kohë	pas	kohe	ato	që	mendoni	se	është	duke	ua	 thënë	 i	 intervistuari	pasi	që	kjo	
konfirmon	se	 jeni	dëgjues	aktiv.	Bëni	pyetje	përcjellëse	për	konfirmim	me	kohë,	
edhe	pse	ato	mund	të	mos	jenë	në	listën	tuaj	kontrolluese	ose	kur	ka	gjasa	që	të	
harroni	disa	gjëra	që	u	janë	treguar	para	se	të	përmbyllet	intervista.	

Marrja e shënimeve:

Tani	për	aftësinë	tjetër	të	nevojshme	që	duhet	të	zotërohet	si	pjesë	e	aktit	manovrues	
të	intervistimit.	Marrja	e	shënimeve	gjithashtu	është	element	thelbësor	në	procesin	
e	intervistës.	Si	tjetër	do	të	përkujtoni	në	mënyrë	të	efektshme	dhe	efikase	se	çka	
është	thënë	në	intervistë?	Është	jo	profesionale	që	t’ju	duhet	ta	bëni	pyetjen	e	njëjtë	
për	të	dytën	herë,	sidomos	pasi	të	ketë	mbaruar	intervista	për	ca	kohë,	kështu	që	
sigurohuni	se	janë	marrë	shënime	cilësore	me	kohë.	Shënimet	nuk	duhet	të	merren	
vetëm	 gjatë	 kohës	 së	 intervistës	 por	 duhet	 gjithashtu	 të	 rishikohen	 dhe	 shtohen	
sipas	nevojës	në	fund	të	 intervistës.	Mund	të	 jetë	e	nevojshme		për	 të	kaluar	një	
numër	të	pikave	për	të	konfirmuar	dhe	përmbledhur	pikat	e	bëra	për	të	siguruar	(dhe	
manifestuar	tek	personi	i	marrë	në	pyetje)	që	ju	keni	kuptuar	atë	që	u	është	thënë	
dhe	se	i	keni	dokumentuar	hollësitë	në	një	shkallë	të	mjaftueshme.

Nëse	ka	mundësi	dhe	është	e	pranueshme	për	të	intervistuarin	tuaj,	është	ide	e	mirë	
për	t’i	pasur	të	pranishëm	dy	auditorë:	një	për	t’i	parashtruar	pyetjet;	tjetri	për	të	
marrë	 shënime.	Marrësi	 i	 shënimeve	mund	 të	 parashtrojë	 pyetje	 përcjellëse	 por	
pjesa	më	e	madhe	e	pyetjeve	duhet	të	parashtrohet	nga	pyetësi.	Është	qenësore	për	
ta	pasur	dikë	që	merr	 shënime	gjatë	 intervistave	më	zyrtare	dhe	 të	 rëndësishme,	
p.sh.	për	intervistat	e	dikujt	që	dyshohet	për	mashtrim	ose	parregullsi	tjera.
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Nëse	jeni	vetë	duke	marrë	shënime,	këtu	i	keni	disa	udhëzime	për	t’ju	ndihmuar:

•	 Mos	u	përpiqni	të	shkruani	çdo	gjë	që	thuhet,	tekstualisht	ose	në	përmbledhje.

•	 Shënoni	vetëm	pikat	dhe	fjalët	kyçe.

•	 Të	mos	dukeni	se	jeni	duke	marrë	shënime	gjatë	tërë	kohës.	Për	të	vendosur	
një	 raport	me	klientin	është	e	nevojshme	 ta	 ruani	kontaktin	me	sy	 sa	më	
shumë.

•	 Nëse	 ka	 disa	 pika	 që	 duhet	mbuluar	 në	 intervistë,	 përpilo	 agjendën;	 kjo	
ndihmon	të	mbani	shënime,	çështje	ose	pyetje	në	një	fushë	në	agjendën	tuaj	
të	përpiluar.

•	 Shënimet	duhet	të	paraqesin	se	kush	ishte	i	pranishëm	në	takim	dhe	se	kur	
dhe	ku	është	mbajtur	ai	takim.

•	 Përdorni	marrjen	e	shënimeve	për	ta	kontrolluar	intervistën.	Nëse	informatat	
vijnë	tepër	shpejt,	ndale	rrjedhën	dhe	thoni	“Më	lejoni	ta	shkruaj	atë	që	e	
thatë”.

•	 Përdorni	tituj	për	t’i	klasifikuar	çështjet.

•	 Jeni	vigjilent	ndaj	situatave	të	cilat	kërkojnë	marrje	precize	të	shënimeve.

•	 Shënimet	e	të	gjitha	intervistave	duhet	të	mbahen	në	dosje.

Në	 disa	 raste	mund	 të	 jetë	 e	 përshtatshme	 të	 sigurohen	 kopje	 të	 shënimeve,	 të	
shkruara	në	mënyrë	të	përshtatshme,	si	një	shënim	zyrtar	i	asaj	çka	i	është	thënë	
në	 takim	 të	 intervistuarit.	Kjo	posaçërisht	është	e	dobishme	kur	 shënimet	 lidhen	
për	një	takim	përmbyllës	të	mbajtur	për	t’i	diskutuar	të	gjeturat	dhe	rekomandimet	
kryesore	që	do	të	përfshihen	brenda	një	raporti	të	auditimit	të	brendshëm.	Kur	të	
ndodh	kjo	shënimet	e	dosjes	duhet	 të	pajisen	me	shënimin	si	kopje	për	personin	
përkatës.

Kur	 të	 përparoni	 gjatë	 karrierës	 suaj	 të	 auditimit,	 është	 e	 sigurt	 do	 të	 fitoni	më	
shumë	përvojë	në	marrjen	e	shënimeve.	Me	siguri	do	të	zhvilloni	një	stil	dhe	shkrim	
tuajin	 personal	 të	 shkurt	 gjithë	 përmbledhës	 që	 ju	mundëson	 t’i	 shkruani	 shpejt	
përgjigjet	ndaj	pyetjeve	standarde	ose	t’i	zini	hollësitë	më	delikate	të	përgjigjeve	të	
caktuara.	Megjithatë,	ju	duhet	të	siguroheni	që	shënimet	tuaja	“të	jenë	përkthyer”	
në	 dokumentet	 tuaja	 të	 punës	 së	 auditimit	 së	 bashku	me	 shënimet	 tjera	 për	 t’ju	
mundësuar	auditorëve	tjerë	t’u	referohen	dhe	t’i	kuptojnë	informatat	e	marra	nga	i	
intervistuari.
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Komunikimi jo-verbal:

Do	të	vetëdijesoheni	që	qeniet	njerëzore	komunikojnë	në	nivelin	jo-verbal	(shpesh	
të	pavetëdijshëm	se	po	e	bëjnë	këtë)	si	dhe	përmes	fuqisë	së	fjalës.	Lëvizjet	trupore	
bartin	mesazhe	 të	 ndryshme.	 Si	 auditor	 i	 cili	 dëshiron	 të	manifestojë	 përfshirje	
bashkëpunuese	 me	 të	 intervistuarit,	 duhet	 të	 dini	 që	 animi	 përpara	 mund	 të	
shpreh	interesim	dhe	mbajtja	e	kontaktit	me	sy	i	lehtëson	klientit	të	besojë	tek	ju.	
Buzëqeshja	e	rastit	dhe	pohimi	me	kokë	është	inkurajues	(mbani	në	mend	si	thamë	
se	paraqisni	dëgjim	aktiv	tek	i	audituari)	dhe	mund	ta	nxisni	palën	tjetër	ta	vazhdojë	
bisedën.	Vlen	të	merret	parasysh	si	mund	të	interpretohet	gjuha	juaj	trupore	nga	i	
intervistuari.

Shkurtimisht	kemi	përmendur	më	herët	që	ju	duhet	të	përpiqeni	ta	matni	disponimin	
e	 të	 intervistuarit	 me	 vazhdimin	 e	 intervistës	 më	 tutje.	 Ambienti	 që	 e	 rrethon	
intervistën,	i	cili	mund	të	ketë	filluar	në	mënyrë	shumë	gazmore	në	hyrje,	“biseda	
e	shkurtë”	dhe	fazat	e	pyetjeve	fillestare,	papritmas	mund	të	ndryshojnë	në	të	keq	
si	rezultat	i	pyetjes	së	formuluar	në	mënyrë	të	papërshtatshme	ose	i	intervistuari	ta	
keqinterpretojë	çështjen	rreth	së	cilës	ju	përpiqeni	të	konstatoni.	Duhet	të	përpiqeni	
të	zhvilloni	një	aftësi	në	leximin	e	çdo	shenje	jo-verbale	siç	është	zemërimi,	irritimi	
dhe	shqetësimi	nga	i	audituari	dhe	të	përpiqeni	t’u	drejtoheni	atyre	në	mënyrë	që	të	
mbani	një	atmosferë	bashkëpunuese,	frytdhënëse	dhe	pozitive.	

Përmbledhje:

Për	ju	si	auditorë,	janë	dy	qëllime	të	rëndësishme	për	kryerjen	efektive	të	procesit	
të	përmbledhjes.	Këto	janë:

•	 Konfirmimi	se	 i	keni	kuptuar	 informatat	e	siguruara	në	fazat	përkatëse	 të	
intervistës	(shpesh	të	ndërlidhura	me	marrje	të	shënimeve).

•	 Përmbledhja	 e	 çështjeve	 dhe	 përmbylljeve	 të	 ngritura	 dhe	 arritja	 e	
marrëveshjes	 me	 të	 intervistuarin	 për	 çështjet	 kryesore	 të	 referuara	 në	
intervistë. 

Ekziston	 një	 tendencë	 për	 ta	 zhvlerësuar	 rëndësinë	 e	 përmbledhjes,	 shpesh	 për	
shkak	të	presionit	për	ta	përfunduar	punën	e	auditimit	për	një	sistem	të	caktuar	ose	
auditimit	në	tërësi	me	kohë.	Përmbledhja	është	thelbësore	për	ta	forcuar	të	kuptuarit	
e	informatave	të	dhëna	dhe	të	përmbyllet	dhe	arrihet	marrëveshja	me	klientin	për	
pikat	kryesore	të	intervistës.	Duhet	të	lejohet	kohë	për	këtë.
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Përmbyllja	e	intervistës

Kur	auditori	t’i	ketë	marrë	të	gjitha	informatat	e	nevojshme	dhe	e	ka	konfirmuar	
bisedën	 e	 tij/saj	 me	 klientin	 përmes	 përmbledhjes,	 auditori	 duhet	 t’i	 ofrojë	 të	
intervistuarit	një	mundësi	për	të	pyetur	nëse	kanë	diçka	tjetër	që	do	të	dëshironin	
të	shtonin	për	të	cilën	mendojnë	se	mund	të	ketë	lidhshmëri.	Do	të	ishte	një	gjest	
i	mirë	për	t’ia	bërë	me	dije	të	intervistuarit	se	cilët	mund	të	jenë	hapat	e	radhës,	
nëse	ata	mund	të	pyeten	përsëri	ose	kur	do	të	mund	të	jetë	në	dispozicion	një	kopje	
e	raportit	të	auditimit.	Pas	intervistës,	auditori	mund	të	përforcojë	çdo	çështje	që	
kërkon	qartësime	ose	informata	të	mëtejme.	Kjo	zakonisht	bëhet	duke	pasur	kontakt	
me	burime	tjera.

2.2 Llojet e intervistës së auditimit

Do	t’i	shqyrtojmë	tri	llojet	e	veçanta	të	intervistës	së	auditimit:

1.	 Kontakti	fillestar	me	klientin	(intervista	para	auditimit).

2.	 Intervista	për	zbulimin	e	fakteve	(auditimi-në-progres).

3.	 Rishikimi	dhe	intervista	pas	auditimit.

Para	se	të	kalojmë	në	këto,	le	ta	bëjmë	një	ushtrim	të	shkurtë.

Intervista	para-auditimit

Intervista para-auditimit	mbahet	me	menaxherin	përkatës	dhe	shpesh	herë	është	
vendimtare	në	vendosjen	apo	fillimin	e	një	marrëdhënieje	të	arsyeshme	të	punës.
Ky	lloj	i	intervistës	i	ka	objektivat	në	vazhdim:

•	 T’i	shpjegojë	të	audituarit	(nëse	ai	ose	ajo	nuk	e	kupton	qartë	ende)	rolin	e	
auditorit,	qëllimin	e	auditimit,	shtrirjen	e	mundshme	të	punës	së	auditimit	
dhe	kohën	e	planifikuar	dhe	stafin	të	cilin	auditimi	do	ta	përfshijë.

•	 Të	bëjë	organizim	praktik	për	intervistat	në	të	ardhmen	dhe	gjithashtu	për	
vendin	 e	 auditimit,	 vendet	 freskuese	 dhe	 qasja	 në	 linjat	 telefonike,	 për	
shembull.

•	 Të	ketë	pak	informata	të	përgjithshme	për	anëtarët	e	stafit	të	cilët	kanë	më	së	
shumti	gjasa	për	të	qenë	të	dobishëm	për	auditorin.
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•	 Të	identifikojë	çdo	problem	ose	shqetësim	që	ka	menaxheri	në	raport	me	
fushën	që	po	auditohet	dhe	çdo	ndryshim	i	rëndësishëm	që	nga	auditimi	i	
fundit.

•	 Të	 pajtohet	 me	 një	 orar	 për	 formimin	 e	 informatave	 të	 nevojshme	 për	
auditim.

•	 Të	konfirmojë	që	auditori	do	të	jetë	i	hapur	dhe	transparent	sa	i	përket	të	
gjeturave		të	auditimit	me	menaxherin	dhe	do	të	bisedojë	rreth	raportit	në	
radhë	të	parë	me	të.

•	 Të	shpjegojë	se	si	shërbimi	i	auditimit	të	brendshëm	do	të	jetë	një	burim	i	
frytshëm	për	menaxherët	e	organizatës	si	pjesë	e	këtij	angazhimi	të	auditimit	
(dhe	atyre	në	të	ardhmen).

Për	t’u	përgatitur	në	mënyrë	efektive	për	intervistën	para	auditimit,	auditori	duhet	
të:

•	 Bisedojë	me	auditorin	e	mëparshëm,	kur	ka	mundësi,	rreth	punëtorëve	që	do	
t’i	nënshtrohen	vlerësimit	tuaj	të	përfshirë	dhe	qëndrimit	të	tyre	lidhur	me	
auditimin dhe auditorët.

• Rishikojë dosjen e përhershme	 të	 ekipit	 të	 auditimit	 për	 informatat	 e	
historiatit	të	fushës	së	auditimit	dhe	të	ketë	një	përmbledhje	të	sistemeve.

•	 Të	 shqyrtojë	 dosjen	 paraprake	 –	 të	 tanishme	 të	 auditimit	 për	 fushat	 me	
rëndësi, rrezikun dhe vështirësitë.

Nëse,	gjatë	intervistës,	ju	manifestoni	tek	i	intervistuari	se	keni	përfunduar	fazën	tuaj	
të	përgatitjes	mirë,	kjo	ju	ndihmon	në	përforcim	të	një	raporti	të	mirë	dhe	e	bindni	
të	intervistuarin	për	përkushtimin	tuaj	profesional	në	përmirësimin	e	përformancës	
së	menaxhmentit.	Natyrisht,	e	kundërta	është	gjithashtu	e	vërtet.	Nëse	nuk	mund	ta	
demonstroni	në	mënyrë	të	qartë	që	keni	përgatitur	veten	plotësisht,	ju	do	të	humbni	
tërë	 besueshmërinë	 me	 të	 audituarin.	 Kjo	 mund	 të	 rezultojë	 në	 zhvlerësimin	 e	
rezultateve	 të	 intervistës	në	këtë	 fazë	 të	hershme	në	ciklin	e	auditimit	dhe	do	 ta	
dëmtojë	reputacionin	tuaj	personal	në	kohën	e	auditimit.	Shumë	faktorë	përcaktojnë	
suksesin	e	intervistave	por	mungesa	e	përgatitjes	nga	ana	e	auditorit	është	tërësisht	
e	shmangshme	dhe	paraqet	mungesë	të	profesionalizmit	dhe	mirësjelljes.
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Intervista	për	zbulimin	e	fakteve	ose	“auditimi-në-progres”	

Ky	lloj	i	veçantë	i	auditimit	mund	të	marrë	disa	forma:

Së	pari,	mund	të	dëshironi	të	hulumtoni	rreth	sistemit	kryesor	të	kontabilitetit	në	
funksion	në	mënyrë	që	të	mund	ta	filloni	procesin	e	përpilimit	të	diagramit	për	të.	
Është	thelbësore	t’i	intervistoni	personat e duhur, d.m.th. ata me nivel të duhur të 
njohurive	për	sistemin	që	ju	duhet	juve.	Në	përgjithësi,	për	të	fituar	njohuri	rreth	
sistemit	të	kontabilitetit	më	së	miri	është	t’i	mbani	pyetjet	hapur,	d.m.th.	ku	përgjigjja	
nuk	është	“po	ose	“jo”.	Për	shembull:	si	punon	sistemi	i	porositjes	së	blerjeve?	Kjo	
është	një	pyetje	shumë	e	hapur	dhe	për	të	mund	të	zgjidhen	disa	përgjigje	varësisht	
se	kë	e	pyesni.

Nëse	informata	në	dispozicion	përmban	shumë	hollësi,	mund	të	konsideroni	që	të	
përdorni	më	pak	pyetje	të	hapura,	p.sh.	:si	e	dini	kur	duhet	ta	bëni	një	porosi	për	
blerje?	Mbani	në	mend,	keni	vetëm	sasi	të	kufizuar	të	kohës	për	ta	kryer	intervistën	
për	të	cilën	me	siguri	do	të	jetë	një	plan	i	angazhimit	shumë	i	kufizuar.	Ju	duhet	të	
ushtroni	aftësi	dhe	vlerësim	gjatë	përzgjedhjes	së	qasjes	suaj	 të	 intervistimit	dhe	
të	dini	kur	ta	ndërroni	kursin	kur	të	nevojitet,	pa	e	ofenduar	të	intervistuarin	ose	
rrezikuar	që	ta	humbisni	gatishmërinë	e	tyre	për	të	bashkëpunuar.
 
Për	të	arritur	të	kuptoni	rreth	kontrolleve	në	sistem,	në	përgjithësi	më	mirë	është	të	
bëni	pyetje	më	specifike	(por	të	hapura),	p.sh.:	si	i	kontrolloni	porositë	e	pakryera	?	
por	jo:	cilat	janë	kontrollet	në	sistemin	e	porosive	për	blerje?	Kjo	ndihmon	të	mbani	
informatën	të	përqendruar	në	fushat	e	interesit	për	auditorin.

Komentet	e	mësipërme	janë	shumë	të	përgjithshme.	Në	praktikë	cilësia	e	informatës	
e	dikton	mënyrën	e	të	pyeturit:

•	 Nëse	informata	përmban	shumë	hollësi	ose	është	shumë	e	ngatërruar,	atëherë	
kërkohen	më	pak	pyetje	të	hapura	ose	ato	që	janë	më	të	drejtpërdrejta.

•	 Nëse	informatat	janë	të	pamjaftueshme,	atëherë	kërkohen	pyetje	më	shumë	
të	hapura,	ose	më	kontrolluese	ose	pyetje	mbështetëse.

Lloji tjetër i intervistës së auditimit-në-progres	kryhet	për	t’i	konsoliduar	informatat	
e	mbledhura	gjatë	intervistës	së	parë	rreth	sistemit	të	kontabilitetit	dhe	të	bëni	pyetje	
shtesë	që	ngritën	nga	intervista	e	parë.	Kjo	është	një	mundësi	e	përshtatshme	për	
përmirësimin	e	informatave	të	kërkuara	përmes:
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•	 Çka	do	të	ndodhte	nëse.......(për	shembull,	një	barazim	me	bankën	nuk	është	
kryer,	ose	një	porosi	për	blerje	është	humbur?).

•	 Çka	mendoni	rreth	asaj	se	si	është	e	organizuar	kjo	pjesë	e	sistemit?	

•	 Pse	punon	sistemi	në	këtë	mënyrë	të	caktuar?	

Lloji	i	fundit	i	intervistës	së	auditimit-në-progres	përfshinë	marrjen	e	shpjegimeve	
për	dyshimet,	dobësitë	ose	gabimet	që	rrjedhin	nga	puna	e	auditimit.	Kjo	është	një	
mënyrë	tejet	ndryshe	e	intervistës	prej	atyre	që	u	diskutuan	më	sipër,	për	shkak	se:

•	 Ekziston	një	sugjerim	i	saktë	se	diçka	nuk	është	në	rregull	(edhe	pse	mund	
të	jetë	që	nuk	ka	kurrfarë	parregullsie)	dhe		stafi	i	klientit	vihet	në	pozitën	
mbrojtëse,	sidomos	nëse	e	ndiejnë	veten	përgjegjës.

•	 Çështja	është	ngritur	nga	auditori,	dhe	nëse	(që	ndodh	shpesh)	ai	ka	ngritur	
çështje	të	parëndësishme,	do	të	dukej	shumë	keq	nëse	gjysma	e	stafit	kalon	
orë	të	tëra	me	atë.	Prandaj,	auditori	duhet	t’i	mbledh	të	gjitha	informatat	në	
dispozicion,	t’i	shpjegojë	qartë	stafit	të	klientit	se	ku	qëndron	dyshimi	dhe	
të	kërkojë	një	 shpjegim	ose	 të	dhëna	 të	dokumentuara	para se të dalë te 
përfundimet.

•	 Nëse	 dyshimi,	 në	 fakt,	 e	 zbulon	 një	 gabim,	 auditori	 duhet	 të	 vlerësojë	
seriozitetin	e	mundshëm	dhe	pasojat.	A	kanë	mundur	të	shfaqen	gabime	të	
ngjashme?	Cilat	mund	të	jenë	pasojat	maksimale	të	gabimeve?	Si	mund	të	
vlerësohet	shtrirja	e	gabimit?	Si	duhet	ndryshuar	sistemi?	A	ka	ndërlidhje	
me	mashtrim?	Duke	supozuar	 se	nuk	ka	ndërlidhje	me	mashtrim,	gabimi	
duhet	 të	 diskutohet	 me	 stafin	 përkatës	 dhe	 një	 rekomandim	 apo	 shënim	
duhet	 të	 shkruhet	 në	 raportin	 e	 auditimit	 për	menaxhmentin	nëse	 është	 e	
sigurt	përfshirja	e	tij.

•	 Aty	 ku	 shfaqen	disa	 dyshime	 të	 cilat	 kërkojnë	 shpjegim	nga	 një	 anëtar	 i	
caktuar	i	stafit,	është	efikase	(dhe	zakon	i	mirë)	të	mblidhen	këto	dyshime	
dhe	të	qartësohen	përditë	se	sa	të	qartësohen	ato	më	shumë	se	një	herë	në	
ditë.
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Intervista	pas-auditimit

Intervista	pas-auditimit	ka	dy	qëllime	kryesore:

•	 Të	diskutohet	raporti	i	auditimit	me	menaxhmentin	e	organizatës.	

•	 Të	diskutohet	çdo	çështje	përkatëse	që	rrjedh	nga	auditimi.

Raporti	i	auditimit	do	t’i	dërgohet	menaxhmentit	të	lartë	dhe	është	sjellje	e	mirë	që	
t’i	lejohet	menaxherit	ta	shohë	atë	për	herë	të	parë	(dhe	të	matur,	për	të	siguruar	se	
asgjë	nuk	është	e	parregullt	apo	qesharake).	Menaxheri	duhet	ta	marrë	raportin	e	
përpiluar	të	auditimit	para	intervistës,	në	mënyrë	që	ai	të	ketë	kohë	t’iu	referohet	
çështjeve	të	ngritura.	Tonaliteti	i	raportit	të	auditimit	duhet	të	jetë	profesional	dhe	
ndihmues	dhe	nuk	duhet	të	jetë	pedant	tej	mase	dhe	ta	lokalizojë	fajin.	Menaxheri	
i	auditimit	duhet	ta	ketë	rishikuar	draft	raportin	para	se	ky	t’i	dërgohet	menaxherit.	

Në	 intervistë,	menaxheri	mund	 të	 sugjerojë	mënyra	me	 të	 cilat	 rekomandimet	 e	
auditorit	mund	 të	zbatohen	meqë	kjo	ndihmon	shumë.	Menaxheri	edhe	sugjeron	
alternativa	të	fjalëve	nëse	mendon	se	toni	tingëllon	keq	te	ai	ose	tek	departamenti.	
Menaxheri	duhet	të	ndihet	i	qetë	derisa	çështja	prapë	është	bërë	në	mënyrë	të	qartë.

Në	përgatitjen	për	këtë	intervistë,	auditori	duhet	t’i	mbledh	të	gjitha	faktet	përkatëse,	
p.sh.	nëse	raporti	thotë	që	“një	faturë	e	blerjes	ishte	proceduar	por	pa	u	përputhur	
me	Letrën	e	Pranimit	të	Mallrave”,	menaxheri	sigurisht	do	të	pyes	“cila	faturë?”	
auditori	duhet	t’i	ketë	në	dispozicion	informatat	në	hollësi	për	të	mbështetur	raportin	
e tij.

Së	fundi,	çështjet	që	ngriten	nga	auditimi	që	nuk	përfshihen	në	raport	duhet	diskutuar	
me	menaxherin	që	do	të	jetë	kureshtar	ta	dijë	se	çka	tjetër	është	konstatuar	dhe	se	si	
ka	shkuar	auditimi.	Ka	rëndësi	të	veçantë	këtu	krijimi	i	procedurave	të	përmirësuara	
të	cilat	mund	të	ndihmojnë	për	ta	bërë	auditimin	më	efikas	në	vitet	e	ardhshme.
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2. Teknikat e Auditimit - Mostrimi

Ne vazhdojmë në këtë njësi studimore me hulumtimin tonë në teknika të ndryshme 
që	një	auditor	do	t’i	përdor	për	të	mbledhur	dëshmi	për	të	vlerësuar	dhe	aplikuar	
procedurat	e	testimit.	Auditori	duhet	të	nxjerrë	mostra	nga	vëllimi	i	madh	i	të	dhënave	
të	transaksioneve	që	prodhojnë	organizatat	e	mëdha	sepse	ne	nuk	kemi	kohën	apo	
fuqinë	punëtore	për	një	auditim	të	faturave,	d.m.th.	Kontrollin	e	secilit	transaksion	
për	të	siguruar	se	është	kryer	në	mënyrë	korrekte.	Aftësia	e	auditorit	që	kërkohet	për	
mostrim	është	të	zgjidhet	një	numër	i	zërave	që	nuk	janë	aq	të	mëdhenj	që	në	njërën	
anë	do	merrte	një	sasi	jo-proporcionale	të	përpjekjeve	për	aplikim	të	procedurave	
të	testimit	tonë	dhe	në	anën	tjetër	është	mjaft	e	madhe	të	jetë	e	mjaftueshme	për	të	
dhënë	një	bazë	që	është	përfaqësuese	e	tërësisë	prej	ku	zgjidhet	mostra.

2.1 Hyrje në mostrim

Shpesh	është	thënë	se	nëse	nga	auditorët	kërkohet	të	vërtetojnë	se	shifrat	në	pasqyrat	
financiare	dhe	 informatat	 e	menaxhmentit	kanë	qenë	 të	 sakta,	 ata	do	 të	duhet	 të	
kontrollonin	100%	të	transaksioneve.	Kjo	do	të	ishte	jo-praktike	dhe	e	shtrenjtë	të	
bëhet.	(nëse	mendoni	logjikisht	për	këtë,	madje	edhe	nëse	keni	kontrolluar	100%	
të	transaksioneve	që	keni	qenë	në	gjendje	t’i	gjeni	apo	keni	qenë	të	pranishëm	me	
menaxhmentin,	a	do	të	ishit	të	sigurt	nga	kjo	se	të	gjitha	transaksionet	që	janë	kryer	
në	periudhën	e	kontabilitetit	janë	përfshirë	në	shënime	që	ju	keni?

Organizatat	e	mëdha	procedojnë	shumë	miliona,	nëse	jo	miliarda,	transaksione	të	
thjeshta	 dhe	 komplekse	 çdo	 vit,	 kështu	 që	 do	 të	 ishte	 e	 pamundur	 për	 një	 ekip	
auditues	të	madhësisë	tipike	për	të	bërë	një	kontroll	kuptimplotë	100%	të	zërave	
përkatës.	Për	shembull,	mendoni	për	auditorët	në	shërbimin	kombëtar	të	tatimeve;	
madje	edhe	në	një	vend	të	vogël	me	një	milion	tatimpagues	të	regjistruar.	Supozojmë	
në	rastin	më	të	thjeshtë,	që	është	proceduar	një	transaksion	tatimi	për	tatimpagues	
dhe	është	regjistruar	çdo	muaj,	kontrollimi	 i	secilit	 transaksion	 individual	në	një	
shkallë	mesatare	 prej	 një	 transaksioni	 për	 çdo	minutë	 do	 t’i	merrte	 një	 auditori	
përafërsisht	 	dy	vite	–	duke	supozuar	se	ai/ajo	nuk	ka	shkuar	në	shtëpi,	apo	nuk	
ka	ngrënë	e	fjetur!	Madje	edhe	nëse	punohet	në	 javë	normale	pune	në	të	njëjtën	
shkallë	 të	kontrollimit,	do	 të	merrte	nga	një	ekip	auditues	prej	 tre	personash	2.7	
vite	për	të	përfunduar	detyrën.	Llogarisni	popullatën	e	vendit	me	faktorin	dhjetë,	
atëherë	mund	të	shihni	problemin	e	kontrollimit	të	secilit	transaksion	të	vlefshëm.	
Krejtësisht	jo-praktike	sikurse	në	shembullin	tonë,	menaxhmenti	dhe	palë	tjera	me	
interes	nuk	mund	të	presin	deri	gati	tri	vite	pas	mbylljes	së	llogarive	për	të	gjetur	
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nëse	ngarkesat	tatimore	për	vitin	në	pyetje	janë	llogaritur	në	mënyrë	korrekte	dhe	
kontrollet	e	brendshme	kanë	funksionuar	sipas	qëllimit	tonë!

Prandaj	auditori,	i	brendshëm	dhe	i	jashtëm	duhet	të	përshtatë	një	qasje	alternative	
për	aplikimin	e	procedurave	të	auditimit	për	shumën	e	të	dhënave	në	dispozicion.

2.2  Definicioni i mostrimit të auditimit

Mostrimi	i	auditimit	përkufizohet	në	Standardet	Ndërkombëtare	të	Auditimit	SNA	
530	Mostrimi	i	Auditimit	dhe	Mjete	Tjera	të	Testimit	si:

“Aplikimi	 i	 procedurave	 të	 auditimit	 në	 më	 pak	 se	 100%	 të	 artikujve	 brenda	
popullacionit	 të	 përkatësisë	 audituese	 sa	 që	 të	 gjitha	 njësitë	 e	 mostrimit	 kanë	
mundësi	të	zgjedhjes	për	t’i	dhënë	auditorit	baza	të	arsyeshme	në	të	cilat	duhet	të	
bëhen	konkluzionet	për	tërë	popullatën”.

Pako	e	të	dhënave	nga	e	cila	merren	mostrat	të	cilat	mund	të	jenë	bilance	të	llogarisë	
(llogaria	e	të	arkëtueshmeve,	stoqet,	llogaria	e	të	pagueshmeve)	apo	transaksionet	
(pagesat	për	furnitorët,	pagesa	e	shpenzimeve)	quhet	popullacioni. Zërat individual 
që	përbëjnë	popullacionin	quhen	njësi të mostrimit.

Ju	duhet	të	mbani	mend	se	në	përdorimin	e	teknikave	mostruese,	auditori	kërkon	
të	mbledh	dëshmi	të	mjaftueshme,	përkatëse	dhe	të	besueshme.	Është	mbi	bazat	e	
testeve	të	auditimit	të	kryer	në	mostrat	e	nxjerra	mbi	të	cilat	auditori	i	jashtëm	do	
ta	bazojë	opinionin	e	vet	dhe	auditori	 i	brendshëm	do	 të	bëjë	 rekomandimet	për	
menaxhmentin	për	 të	bërë	përmirësime	ku	 janë	konstatuar	dobësi	në	operimin	e	
kontrollit	të	brendshëm.

Përdorimi i teknikave të mostrimit në auditim

Nëse	 auditori	 vendos	 se	 është	 e	 duhur	 të	 përdoren	 mostrime	 në	 testimin	 e	
popullacionit,	ekziston	një	numër	faktorësh	që	duhet	të	merren	parasysh:

•	 Objektivat	specifike	të	auditimit	që	duhet	të	arrihen.

•	 Procedurat	e	auditimit	të	cilat	kanë	shumë	mundësi	të	arrijnë	ato	objektiva.

•	 Popullacioni	prej	të	cilit	ata	dëshirojnë	të	marrin	mostrat.

• Madhësia e mostrës.
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Nëse	auditori	vlerëson	se	mostrimi	 i	auditimit	është	 i	përshtatshëm,	ai/ajo	duhet	
atëherë	 të	mendojë	 për	 llojin	 dhe	 natyrën	 e	 dëshmive	 të	 auditimit	 që	 kërkohen.	
Ndonjë	 lloj	 i	gabimeve	që	mund	 të	ketë	ndodhur	në	operimin	e	kontrolleve	apo	
procedimin	e	transaksioneve	që	janë	duke	u	kontrolluar	gjithashtu	duhet	të	merren	
parasysh.	Definicioni	se	çka	përbën	një	gabim	është	qartë	që	është	me	rëndësi	sepse	
është	mbi	bazat	e	gjetjes	së	gabimeve	që	auditorët	do	të	përcaktojnë	nëse	kontrollet	
në	 sistem	 kanë	 operuar	 siç	 është	 dashur	 në	 periudhën	 e	 kontabilitetit	 në	 fjalë.	
Qartësimi i natyrës së dëshmive të kërkuara do të ndihmojë auditorin të vendos se 
cili	popullacioni	duhet	të	përdoret	për	të	nxjerr	mostrën.

Si	një	auditor,	kur	ju	kërkohet	të	testoni	kontrollet mbi procedurat, ju duhet të jeni 
të	interesuar	se	si	kategoritë	e	kontrollit	në	vijim	janë	kryer:

•	 Kontrollet	 administrative	 (lloj	 i	 kontrollit	 të	 brendshëm	 –	 aritmetike	 dhe	
kontabilitet).

•		 Autorizimi	 i	 duhur	 në	 nivelin	 e	 duhur	 në	 hierarkinë	 organizative	 (lloj	 i	
kontrollit	të	brendshëm,	d.m.th.	autorizim	dhe	miratim).

Me	fjalë	tjera,	ju	do	të	fokusoheni	në	kryerjen	e	testeve të kontrollit.

Në	testimin	e	faturave	të	proceduara	gjatë	periudhës	për	të	konfirmuar	reflektimin	
e	duhur	të	shumave	monetare	të	faturave	të	tilla	në	pasqyrat	financiare,	auditorët	
janë	të	interesuar	për	plotësinë, saktësinë dhe vlefshmërinë. Në këtë rast ata duhet 
të kryejnë teste substanciale.

Popullacioni	 është	 pako	 e	 plotë	 e	 të	 dhënave	 prej	 të	 cilës	 auditorët	 dëshirojnë	
të	 marrin	 mostrat	 me	 qëllim	 të	 arritjes	 së	 konkluzioneve	 dhe	 duhet	 të	 jenë	 të	
përshtatshme	për	objektiva	specifike	të	auditimit.	Për	shembull	për	testim	të	mbi 
deklarimeve	 të	mundshme	 të	bilanceve	 të	 të	arkëtueshmeve	do	 të	 jenë	 listat	e	 të	
pagueshmeve,	totali	i	të	cilave	është	maksimumi	i	mundshëm	i mbi deklarimeve  të 
mundshme.

Megjithatë	 ju	 nuk	mund	 të	 supozoni	 se	 popullacioni	 për	 të	 gjitha	mostrat	 që	 ju	
dëshironi	për	të	nxjerrë	përbëhen	nga	të	gjitha	transaksionet	në	sistemin	e	duhur.	Ju	
prapë	duhet	të	mendoni	logjikisht;	për	shembull,	kur	testoni	për	nën deklarimet në 
bilancet	e	llogarive	të	të	pagueshmeve,	popullacioni	përkatës	nuk	është lista totale 
e	të	gjitha	llogarive	të	pagueshme.	Ky	popullacion	do	t’ju	tregonte	se	çfarë	është	
përfshirë	por	jo çfarë është lënë jashtë,	d.m.th.	bilancet	që	nuk	janë	përfshirë	por	
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të	cilat	është	dashur	të	jenë	brenda	periudhës	kontabël.	Për	këtë	dëshmia	jepet	nga	
popullacioni	tjetër:

•	 Pagesat	e	bëra	në	një	datë	të	mëvonshme.

•	 Faturat	e	papaguara.

•	 Deklaratat	e	furnitorëve.

•	 Raportet	 e	 mallrave	 të	 pranuara	 për	 të	 cilat	 nuk	 ka	 shënime	 të	 faturës	
korresponduse.

Në	disenjimin	e	mostrave	tuaja,	është	e	qartë	se	ju	këtë	dëshironi	ta	bëni	në	mënyrën	
më	efektive	e	efikase	(një	parim	që	do	ta	përvetësoni	në	të	gjitha	detyrat	që	ju	kryeni	
në	rolin	tuaj	për	të	arritur	shkallën	e	kërkuar	të	cilësisë	në	auditim).	Për	ta	bërë	këtë,	
mund	të	jetë	e	përshtatshme	të	ndahet	i	tërë	popullacioni	në	grupime	më	të	vogla	
të		zërave	përkatës	(quajtur	nën-popullacione)	dhe	nxirrni	mostrat	nga	secila	prej	
tyre ndarazi. Kjo teknikë e mostrimit është e njohur si shtresëzim. Mund të jetë e 
mundur	të	testohen	të	gjithë	zërat	në	lloje	të		caktuara	të	nën-popullacioneve.	Për	
shembull,	mund	të	jenë	vetëm	15	apo	20	artikuj/zëra	me	vlerë	të	lartë	në	një	grupim,	
kështu	që	ju	mund	t’i	verifikoni	ato	plotësisht.

Vendosja	për	madhësinë	e	mostrave	–	për	çfarë	duhet	të	mendoni?

Do	 të	 përmendim	 gjithashtu	 disa	 terme	 të	 reja	 në	 kapitullin	 në	 vijim.	 Siç	 do	 ta	
shihni,	si	një	pjesë	e	madhe	e	këtij	moduli	një	pjesë	e	zhargonit	dhe	terminologjisë	
së	përdorur	që	përdoret	në	profesionin	e	auditimit	është	me	 të	vërtetë	vetëm	një	
mënyrë	më	e	sofistikuar	e	përshkrimit	të	qasjeve	të	zakonshme	për	gjërat	që	auditorët	
kryejnë.	Dhe	kështu	ndodh	këtu.	Kur	vendoset	për	madhësinë	e	duhur	të	një	mostre,	
auditori	duhet	të	ketë	parasysh:

• Rrezikun e mostrimit.

•	 Gabimet	e	tolerueshme.

•	 Gabimet	e	pritura.

Rreziku i Mostrimit		paraqitet	nga	mundësia	që	konkluzioni	i	auditorëve,	bazuar	në	
mostër	që	ai/ajo	ka	zgjedhur,	mund	të	jetë	ndryshe	nga	konkluzioni	i	arritur	nëse	i	
tërë popullacioni	është	testuar	ngjashëm.

Gabimet e tolerueshme	 janë	 gabimet	 maksimale	 në	 popullacion	 që	 auditorët	
dëshirojnë	të	pranojnë	dhe	ende	konkludojnë	se	objektivat	e	auditimit	janë	arritur.	
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Për	 shembull,	 për	 disa	 kategori	 të	 shpenzimeve,	 auditori	 mund	 të	 dëshirojë	 të	
shohë	99%	përputhje	me	një	kontroll	 autorizimi,	 d.m.th.	 deri	 në	 shkallën	1%	 të	
mospërputhjes,	 apo	 gabimit	 mund	 të	 tolerohet.	 Për	 procedura	 substanciale	 që	
ndërlidhen	me	gjykimet	e	auditorëve	për	materialitetin.

Gabimet e pritura	janë	gabime	që	auditori	mund	të	presë	të	paraqiten	në	populacion.	
Në	përgjithësi	kjo	vije	nga	vlerësimi	i	auditorit	në	rreziqet	ekzistuese dhe të kontrollit 
(ne	kemi	diskutuar	këto	në	njësinë	studimore	ë3)	apo	nga	ndjenja	apo	nga	pengesat	
që	mund	të	jenë	hasur	gjatë	përvojës	në	popullacion	të	ngjashëm	në	organizata	tjera	
apo	në	mënyrat	që	funksionojnë	sisteme	të	ndryshme	në	të	njëjtën	organizatë.	Për	
shembull	një	auditor	mund	të	ketë	dyshim	për	nivel	të	caktuar	gabimesh	nëse	ata	do	
të	identifikojnë	se	stafi	që	punon	në	atë	fushë	ka	qenë	më	pak	kompetent	sesa	që	do	
të	pritej	normalisht	apo	nëse	anëtarët	kyç	të	stafit	kanë	qenë	në	pushim	për	periudha	
të	gjata,	duke	lënë	anëtarët	e	stafit	me	më	pak	përvojë	të	kryejnë	punët.	Nëse	pritet	
një	gabim,	atëherë	duhet	të	ekzaminohet	një	mostër	e	madhe	për	të	konkluduar	se	
gabimet	ekzistuese	nuk	janë	më	të	mëdha	sesa	gabimet	e	planifikuara	si	të	toleruar.

2.3 Llojet e mostrimit të auditimit

Ekzistojnë	dy	lloje	të	mostrave	të	auditimit	Mostrat	përfaqësuese dhe përzgjedhëse. 
Secilën	prej	tyre	e	shtjellojmë	më	poshtë.

Të	dyja	mund	të	përdoren	në	çdo	test.	Mostrat	janë	përshkruar	si:

1. Mostra përfaqësuese:	 Një	 e	 nxjerrë	 rastësisht	 nga	 një	 popullacion	
kontabiliteti.	Duhet	të	jetë	mjaft	e	madhe	për	të	bërë	konkluzione	të	vlefshme	
për	tërë	popullacionin.

2. Mostra përzgjedhëse:	Një	që	koncentrohet	në	zëra	të	veçantë	në	popullacion.	
Këta normalisht janë zëra të mëdhenj dhe jo të zakonshëm, transaksione 
apo	bilance	të	cilat	janë	mjaft	të	mëdha	për	të	dhënë	gabim	material	nëse	
ka,	apo	 të	cilat	 janë	 të	vlefshme	për	hetim,	siç	 janë	pagesat	me	shumë	të	
rrumbullakuar.	

Nëse	 ekziston	 një	 gabim	 material	 në	 regjistrimet	 e	 kontabilitetit	 në	 pasqyrat	
financiare,	duhet	të	jetë	rezultat	i	njërës	prej	këtyre	në	vijim:

•	 Një	numër	i	madh	i	gabimeve	të	vogla,	apo

•	 Disa	gabime	të	mëdha,	apo

•	 Një	kombinim	i	të	dyjave.
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Mostrimi	përfaqësues	është	disenjuar	për	të	gjetur	llojin	e	parë	të	gabimit	material.	
Mostrimi	përzgjedhës	është	disenjuar	për	 të	gjetur	 të	dytin.	Testet	e	kontrollit	 të	
auditorit gjithnjë	do	të	shfrytëzojnë	mostrimin	përfaqësues.	Testet	substanciale	të	
auditorit mund të përdorin të dyja	mostrimin	përfaqësues	dhe	atë	përzgjedhës.

Ne	gjithashtu	mund	të	klasifikojmë	mostrat	e	auditimit,	në	dy	mënyra	tjera,	që	janë:

•	Mostrat	për	gjykim;

• Mostrat statistikore.

Mostrat	 përfaqësuese	 mund	 të	 jenë	 të	 secilës	 prej	 këtyre	 dy	 klasave.	 Të	 gjitha	
mostrat	përzgjedhëse	janë	mostra	për	gjykim.

Mostrat	për	gjykim

Një mostër për gjykim është	kur	përdoret	gjykimi	i	auditorit	për	të	vendosur:

• Madhësinë e mostrës.
•	Bazat	e	përzgjedhjes	së	saj.
•	Konkluzionin	që	duhet		nxjerrë	nga	rezultatet.

Një	 mostër	 për	 gjykim	 është	 çfarëdo	 lloj	 mostre	 ndarazi	 nga	 ndonjë	 mostër	
statistikore.

Shumica	e	mostrave	të	marra	gjatë	rrjedhës	së	një	auditimi	janë	mostra	për	gjykim.	
Për	shembull	ju	mund	të	vendosni	për	veten	tuaj,	duke	përdorur	njohuritë	tuaja	dhe	
përvojën	në	fushën	e	audituar,	që	madhësitë	e	mostrave	në	vijim	janë	të	përshtatshme	
për	qëllimin	tuaj:

•	 Një	faturë	e	shitjes	e	gjeneruar	në	kompjuter,	vetëm	për	testim	/	kontroll	se	
programi	bënë	mbledhjet	në	mënyrë	korrekte.

•	 Tri	 barazime	me	 bankën	 për	 t’u	 siguruar	 se	 ky	 kontroll	 kyç	 funksionon	
kënaqshëm.

•	 Dy	urdhër-blerje,	për	 t’i	 futur	ato	në	sistem	për	konfirmim	të	 të	kuptuarit	
tuaj	apo	shënimet	ekzistuese	 të	ekipit	 auditues	për	 sistemin	 (diagram	ose	
formë	narrative).

•	 Tri	ndërtesat	e	blera	apo	ndërtuara	gjatë	vitit.
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Pika	e	të	mësuarit	që	shtrohet	këtu,	duke	treguar	se	si	mostra	shumë	të	vogla	për	
gjykim	mund	të	përdoren	praktikisht,	është	se	ka	shumë	teste	dhe	popullacione	për	
të	cilat	mostrimi	statistikor	nuk	do	të	ishte	logjikisht	efektiv	ose	efikas.

Mostrat	për	gjykim	janë	përzgjedhur	nga	auditori	në	baza	të	asaj	se	ai/ajo	dëshiron	
të	përzgjedh	zëra	me	vlerë	të	madhe,	zëra	jonormal,	zëra	të		rastësishëm,	apo	zëra	të	
cilët	“ndjenja”	e	tij/saj	audituese	tregon	se	vlen	të	hetohen.	Mostrat	për	gjykim	janë	
subjektive,	jo	të		rastësishëm.

Mostrat statistikore

Një mostër statistikore	është	ajo	madhësia	e	së	cilës	përcaktohet,	si	e	mjaftueshme	
sipas	referencës	në	teorinë	statistikore.	Aplikohet	si	duhet	kur	analizoni	të	dhënat	
duke	përdorur	teknika	të	njohura	statistikore,	ju	mund	të	arrini	një	konkluzion	për	
natyrën	e	 tërë	popullacionit	me	një	shkallë	 të	caktuar	 të	besimit	se	opinioni	 juaj	
është	korrekt.	Për	këtë	arsye	(që	ka	përparësi	të	veçantë	për	t’i	mundësuar	auditorit	
të	shpreh	një	konkluzion	kuantitativ	me	një	shkallë	të	dëshiruar	dhe	të	matshme	të	
besimit)	auditorët	përdorin	metoda	të	mostrimit	statistikor.	Standardet	profesionale	
kërkojnë	që	të	përdoren	metoda	të	tilla.	Kur	përdorni	teknika	të	mostrimit	statistikor,	
hera	e	vetme	që	do	ta	përdorni	gjykimin	tuaj	subjektiv	është	të	vendosni	për	shkallën	
e	besimit	dhe	shkallën	e	saktësisë	që	ju	si	auditor	kërkoni.

Mostrimi statistikor mund të marrë shumë kohë (d,m.th. mund të devijojë 
auditorët	nga	përpjekjet	tjera	më	produktive	në	auditimin	e	tanishëm)	dhe	duhet	të	
përdoret	vetëm	ku	mund	të	justifikohet	sipas	kritereve	që	janë	të	pranueshme	për	
menaxhmentin	e	auditimit	dhe	menaxhmentin	e	organizatës.	Në	praktikë,	teknikat	
statistikore	normalisht	kufizohen	në	popullacione	të	së	paku	1	000	zërave,	të	cilët	
në	formë	tipike	janë	homogjen	për	nga	natyra	(lloje	të	caktuara	të	transaksioneve	
në	sistem	financiar).	Natyrisht	përparësitë	e	tij	bëhen	më	të	qarta	kur	ju	keni	nevojë	
të	testoni	një	popullatë	shumë	të	madhe,	dhe	për	shkak	të	themeleve	matematikore	
dhe	shkencore,	teoria	statistikore	ju	mundëson	të	arrini	në	një	konkluzion	objektiv	
në rezultatet e testimit tuaj.

Të	bëjmë	tani	një	shikim	të	zakonshëm	të	balancuar	në	përparësitë	dhe	mangësitë	e	
përdorimit	të	mostrimit	statistikor.

Përparësitë përfshijnë:

• Është shkencor:	Njerëzit	e	mençur	kanë	zhvilluar	dhe	konfirmuar	dobinë	e	
teorisë	në	shumë	aplikime	praktike	për	shekuj,	jo	vetëm	në	auditim.
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• Është i mbrojtur:	 Teknikat	 e	 përdorura	 janë	 standarde,	 universale,	 janë	
provuar	 dhe	 testuar,	 prandaj	 përshtatshmëria	 e	 aplikimit	 të	 tyre	mund	 të	
demonstrohet	në	mënyrë	objektive	për	menaxhmentin.

• Jep pasqyra precize matematikore për gjasat e të qenit korrekt:	 Si	
auditor,	nuk	mund	të	kontrollojmë	vetë	çdo	zë	në	popullacion,	së	paku	jo	
pa	respektuar	afatet	kohore	të	arritjes	së	konkluzionit	të	auditimit	pa	ndonjë	
kuptim.	Prandaj	ne	na	duhet	një	metodë	që	na	mundëson	 të	bëjmë	gjënë	
tjetër më të mirë, d.m.th. arritja e konkluzionit tonë me shans minimal të 
pranueshëm	të	jemi	gabim.

• Është efikas:	 Mostrat	 tepër	 të	 mëdha	 nuk	 merren.	Auditori	 vendos	 për	
madhësinë	e	mostrave	që	janë	të	menaxhueshme	për	teknikat	e	zgjedhura.

• Ka për qëllim të krijojë standarde uniforme për auditor të ndryshëm 
dhe ekipe auditimi.	 (Kjo	 aplikohet	 barabartë	 në	 sektorin	 privat	 dhe	 atë	
publik,	për	auditorët	e	brendshëm	dhe	të	jashtëm).	Promovon	cilësi	më	të	
mirë	në	 rezultatet	 përfundimtare	 të	 procesit	 të	mostrimit	 dhe	opinionit	 të	
auditimit.

• Mund të përdoret nga nivele krahasimisht të reja apo nga auditorë 
të pa përvojë të	 cilët,	 në	 një	 fazë	 të	 hershme	 në	 karrierën	 e	 tyre,	 jo	
domosdoshmërisht	 do	 të	 ishin	 në	 gjendje	 të	 mbështeten	 në	 bankën	 e	
memories	së	duhur	të	njohurive	dhe	përvojave	që	do	të	mbështesnin	nivelin	
e	sofistikuar	të	gjykimeve	të	nevojshme	për	mostrat	për	gjykim.

Mangësitë përfshijnë:

• Disa teknika, në veçanti ato më komplekse, mund të mos kuptohen 
plotësisht nga auditori,	 edhe	 pse	 pakot	 softuerike	moderne	 të	 auditimit	
mund	të	udhëheqin	auditorin	nëpër	nxjerrje	të	mostrave	të	të	dhënave	dhe	
procedura	testimi	mjaft	drejtpërdrejt.	Kjo	mungesë	e	të	kuptuarit	paraqet	një	
rrezik	që	mund	të	nxjerren	konkluzione	të	gabuara	nga	rezultatet.

• Meqenëse mostrimi statistikor mund të marrë shumë kohë, burimet 
e auditimit mund të devijohen nga detyra më produktive.	 Ju	duhet	 të	
synoni	të	mos	shpenzoni	kohë	të	gjatë	të	tepruar	duke	mësuar	për	teknikë	
statistikore	 që	 propozohet	 derisa	 kryhet	 puna	 në	 terren.	 Instruksione	
specialiste	duhet	bërë	gjatë	kohës	 së	ndarë	për	 trajnim	që	është	përfshirë	
në	planin	vjetor	të	auditimit.	Mendoni	për	pikëpamjen	e	menaxhmentit;	ata	
kanë	objektivin	e	sigurimit	të	mbulimit	maksimal	me	auditim	në	organizatën	
e	 tyre	për	 t’i	 ndihmuar	 ata	në	arritjen	e	objektivave	 të	 tyre.	Nëse	koha	e	
auditimit	shpenzohet	qëllimisht	por	jo	në	mënyrë	produktive,	në	udhëzimin	



Moduli 3 - Shkathtësitë dhe teknikat e Auditimit të Brendshëm

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

29

e	auditorëve	pa	përvojë	se	si	duhet	kryer	një	teknikë	që	nuk	përdor	të	dhënat	
aktuale	 atëherë	 ata	 mund	 të	 besojnë	 se	 nuk	 marrin	 vlerën	 për	 para	 nga	
auditorët	e	tyre	të	brendshëm.

• Gjykimi i auditimit merr vendin e dytë për matematikë precize.	 Ju	
do	të	vëreni	rrethana	në	karrierën	tuaj	ku	statistikat	mund	të	thonë	një	gjë	
mirëpo	përvoja	juaj	ju	tregon	se	ka	diçka	që	vlen	të	ri-hetohet	me	mjete	tjera.	
Objektiviteti	 matematikor	 nuk	 duhet	 të	 zëvendësojë	 krejtësisht	 gjykimin	
tuaj	subjektiv	çdo	herë	që	përdoren	statistikat.

• Nuk është fleksibile:	Kjo	lidhet	me	pikën	paraprake.	Matematika	bazohet	
në	ligje	universale	dhe	parime	të	cilat	madje	edhe	profesioni	i	auditimit	nuk	
ka	fuqi	t’i	ndryshojë.	Megjithatë,	disa	auditime	kërkojnë	takt	dhe	mjeshtri	
në	pjesën	e	auditorit	(me	përvojë)	dhe	një	prirje	për	aplikim	të	skepticizmit	
të	shëndoshë	profesional	në	rezultatet	shkencore	që	jep	matematika.

• Atribute të transaksioneve apo dokumenteve të ndryshme shpesh 
testohen në të njëjtën kohë.	Statistikat	nuk	e	inkorporojnë	lehtë	këtë.

Përkundër	 këtyre	 mangësive,	 mostrimi	 statistikor	 është	 mjet	 auditimi	 tejet	 i	
dobishëm.

Përdorimi	i	mostrimit	statistikor	për	avancim	të	teknikave	të	auditimit

Kur	 auditorët	 vendosin	 si	 të	 zgjedhin	 një	mostër	 nga	 popullacioni,	 ne	 duhet	 t’i	
bëjmë	vetes	pyetjet	në	vijim:

•	 Si	e	përzgjedhim	mostrën?
•	 Sa	zëra	na	duhen	në	mostër?
•	 Si	duhet	t’i	interpretojmë	rezultatet	e	testeve?

Përzgjedhja e mostrës:	 Metoda	 e	 mostrimit	 që	 përdoret	 nga	 auditorët	 do	 të	
përcaktohet	 duke	 përdorur	 një	 variant	 mbi	 metodikën	 e	 “analizave	 të	 kostos	 /	
përfitimit”.	Kështu	që:

•	 Koha	e	shpenzuar	për	të	përzgjedhur	dhe	nxjerrë	mostrën	nuk	duhet	të	jetë	
disproporcionalisht	e	gjatë	kur	krahasohet	me	kohën	që	ju	vlerësoni	se	do	të	
shpenzohet	për	ta	ekzaminuar	atë.

•	 Nëse	mostrimi	përzgjedhës	u	jep	auditorëve	siguri	për	proporcionin	e	lartë	
të	popullacionit	sipas	vlerës,	atëherë	një	test	i	vogël	për	gjykim	të	bilancit	të	
popullacionit	mund	të	jetë	i	mjaftueshëm.
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Vendimi	 se	a	duhet	 apo	 jo	 të	përdoret	metodë	e	posaçme	e	mostrimit	 statistikor	
më	lehtë	përputhet	me	teknikën	e	auditimit	që	duhet	 të	përdoret	sesa	me	llojin	e	
auditimit	që	është	duke	u	kryer.

Testimet substanciale të drejtpërdrejta:	Nëse	 popullacioni	 është	 shumë	 i	 vogël,	
atëherë	siç	e	kemi	diskutuar	më	lart,	mostrimi	as	nuk	është	i	duhur	e	as	efikas.	Për	
një	popullacion	të	vogël,	auditori	zakonisht	do	të	testojë	atë	në	formë	të	pavarur	apo	
një	përzgjedhje	të	madhe	gjykuese	të	saj.

Vlerësimi i sistemeve:	 Mostrimi	 nuk	 është	 i	 duhur	 për	 vlerësimin	 e	 sistemeve.	
Kjo	pjesërisht	për	shkak	se	sistemi	duhet	të	vlerësohet	si	tërësi	më	shumë	sesa	si	
vlerësim	i	përzgjedhjes	së	procedurave;	pjesërisht	sepse	procedurat	e	përjashtuara	
të	cilat	duhet	të	ekzistojnë	nuk	do	të	mostroheshin.	Transaksionet	do	të	përzgjidhen	
për	 njohje	 dhe	 kuptim	 të	 sistemit	 (testimi	 përgjatë	 punës)	 por	 kjo	 nuk	mund	 të	
klasifikohet	si	mostrim	sepse	transaksionet	nuk	janë	testuar	dhe	vlerësuar	plotësisht.

Testimi	i	sistemit:	Mostrimi	i	tipareve	është	i	duhur	për	përcaktimin	e	shkallës	së	
përputhjes	mirëpo	nëse	kërkohet	një	konkluzion	monetar	atëherë	mund	të	përdoret	
përzgjedhja	e	peshuar	në	vlerë	(shiko më poshtë për shpjegimin e këtyre termeve).

Procedurat analitike:	 Mostrimi	 nuk	 është	 në	 përgjithësi	 i	 përshtatshëm	 si	 një	
procedurë	 analitike	pasi	 që	kjo	 teknikë	punon	në	krahasimin	 e	 shifrave	globale,	
p.sh.	 bilancet	 e	 llogarive,	 krahasimet	 ndërmjet	 periudhave,	 proporcionet,	 trendët	
dhe	parashikimet.	Megjithatë	mund	të	jetë	e	nevojshme	të	përgatiten	vlerësime	të	
pavarura	për	krahasim	me	shifrat	që	janë	duke	u	audituar	me	mostrim	nga	burimi	i	
pavarur	i	të	dhënave.

Nxjerrja	e	konkluzioneve	për	një	vëllim	të	madh	të	të	dhënave	nga	një	ekzaminim	
i	një	mostre	është	pjesë	shumë	e	zhvilluar	e	disiplinës	së	statistikave.	Në	praktikë,	
kërkohet	 një	 nivel	 i	 lartë	 i	 kompetencës	matematikore	 nëse	 dëshirojmë	 të	 kemi	
konkluzione	të	vlefshme	nga	dëshmitë	e	mostrave.	Megjithatë	një	numër	i	madh	i	
organizatave	audituese,	firmave	private	dhe	shërbimeve	të	auditimit	të	brendshëm,	
të	cilat	përdorin	mostrim	statistikor	kanë	blerë	apo	zhvilluar	aplikacione	komplekse	
të	TI-së	që	mund	të	përdoren	në	mënyrë	efektive	nga	stafi	pa	trajnim	statistikor.

Mostrimi	statistikor	në	veçanti	është	i	dobishëm	në	testimin	e	gabimeve	në	vëllime	
të	 mëdha	 transaksionesh.	Auditorët	 mund	 të	 përcaktojnë,	 me	 një	 nivel	 të	 lartë	
besimi,	shkallën	e	mundshme	të	gabimeve	derisa	kontrollojnë	disa	transaksione.
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2.4  Modeli i rrezikut të auditimit dhe mostrimi statistikor

Për	 këtë	 kapitull,	 juve	 do	 t’ju	 duhet	 një	 kalkulator	 por	 siç	 u	 tha	 edhe	 më	 lart,	
kalkulimet	janë	të	drejtpërdrejta	dhe	përdorimi	i	statistikave	nuk	është	vështirë	të	
kuptohet.

Sasia	 e	 punës	 audituese,	 d.m.th.	 numri	 i	 zërave	 që	 keni	 për	 të	 përzgjedhur	 dhe	
kontrolluar	në	sistemin	e	caktuar	që	 jeni	duke	audituar,	është	shumë	 i	varur	nga	
rreziku	i	pranishëm	në	sistem	dhe	materialiteti	përkatës	apo	rëndësia	e	sistemit	për	
funksionimin	e	organizatës.

Ne	do	të	bëjmë	përsëritje	të	referencës	për	konceptet	e	rrezikut dhe materialitetit 
(të	cilët	 janë	shpjeguar	në	njësinë	studimore	3).	Duhet	 të	vihet	 re	se,	 siç	e	kemi	
përmendur	 në	 aplikimin	 e	 teorisë	 statistikore	 në	 bankën	 tonë	 të	 teknikave	 të	
auditimit, ekzistojnë lidhje ndërmjet rrezikut dhe materialitetit dhe termeve të tyre 
analoge,	besimit dhe precizitetit.	Një	 konkluzion	 për	 rrezikun	 është	 siguria. Për 
shembull,	nëse	në	mënyrë	subjektive	vlerësojmë	se	ka	një	5%	shans	që	një	gabim	
ka	mundësi	 të	ketë	ndodhur	në	funksionimin	e	një	sistemi	 të	caktuar,	atëherë	ne	
mund	të	jemi	të	sigurt	se	95%	e	transaksioneve	janë	proceduar	si	duhet.

Një	vendim	i	madh	për	ju	si	auditorë,	është	të	vendosni	se	sa	siguri	kërkoni	për	të	
qenë	në	gjendje	për	të	dhënë	një	opinion	(d.m.th.	sa	kontrollime	duhet	të	kryhen	që	
ju	të	ndiheni	rehat	kur	jepni	mendimin	tuaj	për	menaxhmentin).	Përfundimi	është,	
pikat	që	janë	përmendur	në	konkluzion	të	paragrafit	paraprak,	çfarë	rreziku	mund	ta	
pranoni	që	opinioni	juaj	mund	të	jetë	i	gabuar?

Komponentët	e	rrezikut	të	auditimit

Në	këtë	kapitull,	do	të	bëjmë	disa	kalkulime	për	përcaktimin	e	niveleve	të	ndryshme	
të	rrezikut	të	auditimit.	Para	se	ta	bëjmë	atë,	këtu	kemi	një	rast	për	t’i	kujtuar	vetes	
suaj	komponentët	e	Rrezikut	të	Auditimit.	Formula	e	modelit	të	rrezikut	të	auditimit	
është:

RA	=	RE	x	RK	x	RZ.

Ku	RE	 është	 Rreziku	 Ekzistues,	 RK	 -	 Rreziku	 i	 Kontrollit	 dhe	 RZ	 -	 Rreziku	 i	
Zbulimit.
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Rreziku	i	auditimit	që	mund	ta	mbani	në	mend	nuk	do	të	eliminohet	asnjëherë.	Si	
auditor,	 ne	vetëm	mund	 të	 japim	 siguri	 të	 arsyeshme	 si	 rezultat	 i	mostrimit	 dhe	
testimit vijues.

Tani	është	koha	për	ato	kalkulime!	Auditorët	në	mënyrë	tipike	theksojnë	një	nivel	të	
rrezikut	të	auditimit	prej	5%,	që	nënkupton	se	ata	kërkojnë	95%	siguri	(konkluzioni	
i	rrezikut)	që	opinioni	i	tyre	është	korrekt.	Për	qëllim	të	ushtrimit	në	vijim,	auditori	
ka vënë një nivel të rrezikut ekzistues në 50% dhe nivel të rrezikut të kontrollit në 
20%.

Nga	shqyrtimi	juaj	i	dy	zgjidhjeve	për	aktivitetet	mësimore	më	lart,	ju	do	të	shihni	
se	niveli	i	zbulimit	të	rrezikut	ka	ndryshuar.	Çfarë	ka	shkaktuar	dallimin	në	zbulimin	
e	rrezikut?	Ishte	fakti	se	në	shembullin	e	parë,	siguria	nga	kontrollet	e	brendshme	
ishte	80%	(100%	minus	20%	rreziku).	Në	shembullin	e	dytë,	siguria	nga	kontrollet	
e	brendshme	ishte	reduktuar	në	50%	(100%	minus	50%);	rrjedhimisht,	më shumë 
siguri	ishte	nevojitur	nga	testet	substanciale.

Për ta vendosur atë më lart në kontekstin praktik;	supozoni	se	kemi	audituar	sistemin	
e	blerjes	për	 të	 siguruar	 se	 të	gjitha	blerjet	 kanë	qenë	valide,	 d.m.th.	 objektivi	 i	
kontrollit.	Testi	ynë	 substancial	kryesor	mund	 të	 jetë	për	kontrollimin	e	mostrës	
së	faturave	për	porositë	e	autorizuara.	Në	shembullin	e	dytë	 të	përdorur	më	 lart,	
për	 shkak	 të	 besimit	 tonë	 se	 ka	 kontrolle	 të	 brendshme	më	 të	 dobëta,	 ne	 do	 të	
kontrollonim	një	mostër	më	të	madhe	të	faturave	të	blerjes.

Kjo	është	baza	e	Auditimit	të	Bazuar	në	Sisteme	(ABS),	d.m.th.	sa	më	shumë	që	
mund	të	mbështetemi	në	kontrolle	të	brendshme,	aq	më	shumë	mund	të	reduktojmë	
nivelin	tonë	të	testimit	substancial.	Prandaj	është	e	qartë	se	vlerësimi	i	rrezikut	nga	
auditori	ka	rëndësi	të	madhe	që	lidhet	edhe	me	madhësinë	e	mostrave	të	testit	të	
tyre,	si	për	qëllime	të	kontrolleve	gjithashtu	edhe	për	testime	substanciale.

2.5 Metodat e mostrimit

Para	se	të	shtjellojmë	metoda	të	ndryshme	të	mostrimit,	le	të	mendojmë	për	atë	se	
prej	çka	e	marrim	mostrën,	d.m.th.	popullacioni.

Llojet e mostrimit statistikor
Llojet	kryesore	të	mostrimit	statistikor	që	do	të	praktikoni	si	një	auditor	janë:



Moduli 3 - Shkathtësitë dhe teknikat e Auditimit të Brendshëm

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

33

• Mostrat e rastësishme	disenjohen	të	jenë	përfaqësuese	të	popullacionit	si	
tërësi	dhe	na	mundëson	të	nxjerrim	konkluzione	objektive	për	popullacionin.	
Popullacioni	 i	 Letër-Shpërndarjeve	 të	 Mallrave	 të	 (LSM)	 përshkruar	 në	
përgjigjen	e	sugjeruar	në	aktivitetin	mësimor	11.7	më	 lart	do	 të	huazonte	
veten	në	mostrimin	e	 rastit	 (supozojmë	se	 të	gjitha	LSM-të	 janë	 futur	në	
dosje	në	një	vend	të	vetëm)	sepse	secila	LSM	ka	një	numër	unik.	Supozoni	
se	ka	pasur	10	000	LSM	në	periudhën	përkatëse	me	numra	prej	9	186			19185	
dhe	ne	kemi	kërkuar	një	mostër	prej	50	zërash.	Tabelat	me	numër	të	rastit	
do	të	mund	të	përdoreshin	për	të	regjistruar	50	numra	të	rastit	në	shkallën	
përkatëse	dhe	LSM-të	e	duhura	do	të	testoheshin	(për	t’u	siguruar	se	ato	janë	
shënuar	me	numër	të	faturave	të	shitjes).

• Mostrimi i ndërkohshëm	 pakëson	 përpjekjet	 e	 duhura	 për	 nxjerrjen	 e	
50	numrave	 të	 rastit	 sipas	një	 lloj	 radhe	 të	 rastësishme.	Në	 shembullin	 e	
mësipërm	ne	do	të	zgjidhnim	zërin	e	parë	në	mostër	duke	përdorur	tabela	
me	 numër	 të	 rastësishëm	 dhe	 pastaj	 të	 zgjidhet	 pjesa	 tjetër	 në	 intervale	
konstante	(prej	200	në	këtë	rast,	10	000	pjesëtuar	me	50).	Ka	pak	të	ngjarë	që	
popullacioni	i	orareve	nga	përgjigja	e	sugjeruar	për	aktivitetin	mësimor	11.7	
më	lart	do	të	numërohet	me	radhë.	Duke	supozuar	se	ne	mund	të	dëshmojmë	
se	 të	gjitha	 janë	 aty,	mostrimi	 interval	 do	 të	 ishte	mënyra	më	e	mirë	për	
nxjerrjen	e	mostrës	së	orareve.

• Mostrat e shtresuara	përdoren	aty	ku	popullacioni	nuk	është	homogjen,	
p.sh.	në	popullacionin	e	listës	së	stoqeve	në	aktivitetin	mësimor	11.7	më	lart,	
nëse	do	të	kishte	një	numër	të	vogël	të	radhëve	të	stoqeve	me	vlerë	të	lartë	
dhe	një	numër	mesatar	të	radhëve	me	stoqe	të	vlerës	së	mesme	ne	mund	të	
trajtojmë	këto	tri	fusha	si	një	nën-popullacion	të	ndarë	dhe	prandaj	një	mostër	
nga	secili.	Ne	do	të	nxirrnim	konkluzionet	edhe	për	nën-popullacionin	edhe	
popullacionin	si	tërësi.

• Mostrimi në grupe	përdoret	në	rast	se	popullacionet	mund	të	jenë	të	vështira	
për	t’iu	qasur	si	tërësi	sepse	zërat	për	të	cilët	ne	jemi	të	interesuar	janë	ruajtur	
nëpër	vende	të	ndryshme.	Për	shembull,	supozojmë	se	popullacioni	i	Letër-
Shpërndarjeve	të	Mallrave	(LSM-të)	nga	përgjigja	e	sugjeruar	për	aktivitetin	
mësimor	11.7	është	futur	në	dosje	në	120	lokacione	të	ndryshme	në	vend.	
Ne	mund	të	vendosim	të	zgjedhim	(të	themi)	katër	lokacione	të	rastit	dhe	të	
zgjedhim	mostrën	tonë	nga	vetëm	këto	katër	lokacione	(në	grupe).	Nëse	në	
këto	katër	lokacione,	ne	në	formë	të	rastësishme	kemi	përzgjedhur	mostrat	
ne	do	ta	quanim	këtë	mostrim	shumë-etapash.	Mostrimi	në	grupe	pakëson	
cilësinë	e	konkluzioneve	statistikore	sepse	mostra	nuk	është	përfaqësuese	
dhe rrjedhimisht mostrat më të mëdha nevojitet të arrijnë të njëjtin nivel të 
besimit	që	ne	do	të	merrnim	nga	mostrat	e	vërteta	përfaqësuese.
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Ekzistojnë	katër	kategori	të	gjera	të	teknikave	të	mostrimit	statistikor	të	dobishme	
për	auditorin:

1.	 Mostrimi	i	veçorive.
2. Mostrimi i njësisë monetare.
3.	 Popullacionet	e	anasjellta.
4. Mostrimi i ndryshueshëm.
5.	 Ne	do	të	shikojmë	secilën	prej	tyre	në	kapitullin	në	vijim.	

Mostrimi i veçorive:

Mostrimi	i	veçorive	ka	të	bëjë	me	një	karakteristikë	të	zërave	në	popullacion,	p.sh.	
a	janë	auditorët	e	brendshëm	të	Kosovës	të	djathtë	apo	majtakë;	a	ka	funksionuar	
kontrolli	kyç	apo	jo;	a	përputhet	vlera	e	faturave	të	blerjes	me	urdhër-blerjet	apo	
jo?	Kur	karakteristika	është	nëse	zëri	është	korrekt	apo	gabim,	mostrimi	i	veçorive	
vlerëson shkallën e gabimit	në	popullacion,	d.m.th.	përqindja	e	zërave	të	cilët	janë	
gabim	barazohen	me	shkallën e përqindjes së gabimit.

Të	shqyrtojmë	një	popullacion	prej	10	000	faturave	të	blerjes,	me	një	vlerë	totale	
prej	1	000	000,00€.	(Supozoni	në	të	gjitha	rastet	që	mostra	e	përzgjedhur	nuk ka 
gabime.)

Vini	re	përgjigjet	tuaja	për	pyetjet	derisa	kaloni	nëpër	to.

Pyetje:	Sa	zëra	duhet	të	kontrollojmë	për	të	qenë	të	sigurt	100%?

Përgjigje:	 Të	 themi	 “ne	 jemi	 100%	 të	 sigurt”,	 pa	 theksuar	 qartë	 se	 për	 çfarë	
jemi	të	sigurt,	nuk	ka	kuptim	–	nuk	na	jep	ndonjë	informatë	për	personin	të	cilit	
mundoheni	 t’i	komunikoni	ndjenjat	 tuaja	 të	 sigurisë	dhe	 rehatisë.	Si	një	auditor,	
ju	do	të	njoftoheni	shumë	mirë	me	nevojën	e	të	qenit	preciz	në	përshkrimin	tuaj	
dhe	përdorimin	e	gjuhës,	në	veçanti	kur	caktoni	objektivat	e	kontrollit	që	jeni	duke	
audituar.

Pyetje:	Sa	zëra	duhet	të	kontrollojmë	për	të	qenë	100%	të	sigurt	se	popullacioni	nuk	
është	zmadhuar	me	më	shumë	se	1	000	000€?

Përgjigje:	Në	supozimin	e	arsyeshëm	që	faturat	nuk	mund	të	kenë	shuma	negative	
apo	zero,	popullacioni	nuk	ka	mundësi	të	zmadhohet	për	më	shumë	se	1	000	000€	
dhe	përgjigja	është	asnjë.
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Pyetje:	Sa	fatura	duhet	të	kontrollojmë	për	të	qenë	100%	të	sigurt	se	nuk	ka	gabime?

Përgjigje:	Është	e	qartë	se	ne	do	të	duhej	të	kontrollonim	secilën	prej	faturave	për	
të	qenë	plotësisht	të	sigurt	se	nuk	ka	gabime	(por	mbani	mend	si	filluam	me	temën	
mbi	Mostrimin	më	lart	në	këtë	njësi	studimore,	kur	theksuam	të	qenit	jo	praktik,	
në	fakt	pamundësia,	e	kontrollimit	100%	të	transaksioneve	për	të	gjitha	sistemet).

Pyetje:	 Sa	 fatura	 duhet	 të	 kontrollojmë	 për	 të	 qenë	 100%	 të	 sigurt	 se	 shkalla	 e	
gabimeve	është	nën	5%?

Përgjigje:	Në	bazat	 që	duhet	 të	 kryejmë	një	 kontrollim	100%	 të	 faturave	për	 të	
fituar	sigurinë	se	shkalla	e	gabimit	është	0%,	atëherë	ne	duhet	të	kontrollojmë	10	
000	fatura	pa	499	(d.m.th.	një	faturë	më	pak	se	5%	nga	10	000)	për	të	qenë	100%	të	
sigurt	se	shkalla	e	gabimit	është	më	pak	se	5%	(apo	të	thuhet	në	formë	tjetër,	ne	kemi	
100%	siguri	se	95,01%	e	faturave	janë	të	sakta).	Prandaj,	ne	duhet	të	kontrollojmë	
9	501	fatura.

Pyetje:	Mundohuni	të	mendoni	sa	fatura	duhet	të	kontrollojmë	për	të	qenë	95%	të	
besueshëm	se	shkalla	e	gabimit	është	më	pak	se	5%.

Përgjigje:	Përgjigja	duhet	të	jetë	hamendëse	(përveç	nëse	dini	si	të	shikoni	tabelat	
statistikore).	Përgjigja	është	60.	I	habitur?	Kjo	është	madhësi	shumë	më	e	arsyeshme	
e	mostrës	sesa	9	501	e	duhur	për	100%	besim	për	nivelin	e	njëjtë	5%	të	precizitetit.

Pra,	një	mostër	e	60	zërave	pa	gabime,	na	jep	95%	besim	se	shkalla	e	gabimit	është	
nën	5%.	Tabela	më	poshtë	paraqet	shkallë	të	ndryshme	të	gabimeve	maksimale	për	
nivele	të	ndryshme	të	sigurisë	duke	përdorur	mostrën	prej	60	zërave.

Nga	tabela	më	lart,	ju	do	të	keni	vërejtur	se	sa	më	i	sigurt	që	dëshirojmë	të	jemi,	
atëherë	nëse	testojmë	vetëm	60	zëra,	ka	mundësi	më	të	madhe	që	të	ketë	gabime.	
Apo	thënë	ndryshe,	për	të	pasur	nivel	më	të	madh	të	sigurisë	dhe	shkallën	e	njëjtë	
maksimale	të	gabimeve,	ne	duhet	të	testojmë	më	shumë	se	60	zëra.	Prandaj	ka	një	
shkëmbim	të	qartë	ndërmjet	sigurisë dhe precizitetit.

Përqindja e Sigurisë
99%

90%
80%
70%

95%
7,7%

3,8%
2,7%
2%

5%

Shkalla Maksimale e Gabimeve
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Tani	ne	kemi	shqyrtuar	tri	ndryshoret	në	mostrimin	e	veçorive:	siguria,	preciziteti	
dhe	madhësia	e	mostrave.	Auditori	duhet	të	përcaktojë	besimin	dhe	precizitetin	që	
ai/ajo	kërkon	dhe	pastaj	të	llogarisë	madhësinë	e	mostrës.

Nëse	popullacioni	ka	qenë	100	000	fatura,	sa	do	të	kishim	kontrolluar	për	të	qenë	
95%	të	sigurt	se	shkalla	e	gabimit	ka	qenë	më	pak	se	5%?

Madhësia	e	mostrës	do	të	ishte	60.	Mbani	mend	se	derisa	5%	e	100	000	është,	e	
shprehur	në	terme	absolute,	shumë	më	shumë	se	5%	nga	10	000,	ne	merremi	këtu	
me	proporcione.

Si	do	ta	dinim	se	madhësia	e	mostrës	duhet	të	jetë	60?

Teoria	 e	 probabilitetit	 bazohet	 në	 aritmetikë	 komplekse,	 të	 cilat	 duhet	 të	 na	
interesojnë	këtu,	për	llogaritjen	e	madhësisë	së	mostrës	kur	të	kemi	fituar	sigurinë	
tonë	dhe	nivelet	e	precizitetit.	Kështu	që	në	vend	të	saj	ne	kemi	tabela	që	mund	t’i	
shikojmë	për	t’i	lehtësuar	gjërat.	

Një	tabelë	e	shkurtuar	është	në	vijim:

Vini re:	Mund	të	shihni	se	tabela	është	titulluar	“Veçoritë/MUS	Faktorët	e	Madhësisë	
së	Mostrave”.	Mos	u	brengosni	në	këtë	fazë	se	çka	nënkuptojmë	me	MUS	(kjo	në	
fakt	qëndron	për	mostrimin	e	njësisë	monetare)	pasi	që	do	ta	shohim	në	këtë	temë	
si	pjesë	e	kapitullit	të	mëvonshëm	ku	do	t’ju	duhet	të	përdorni	tabelën	e	njëjtë	për	
të	bërë	disa	llogaritje.

Faktorët e Madhësisë së Mostrës MUS / Veçoritë
Nr. i gabimeve 
në mostër 

70%
Nivelet e sigurisë

2,44
3,62
4,77

1,21
80% 90%

3,00
4,28
5,52

1,62
3,89
5,33
6,69

2,31
95%

4,75
6,30
7,76

3,00
1
2
3

0
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Faktorët e veçorive të madhësisë së mostrave:

Definicioni:	 “Faktori	 i	 Madhësisë	 së	 Mostrave	 (FMM)	 është	 i	 barabartë	 me	
madhësinë	e	mostrave	shumëzuar	me	Nivelin	e	Epërm	 të	Gabimit	 (NEG).”NEG	
(niveli	i	përqindjes	maksimale	të	gabimit	që	ne	jemi	të	përgatitur	ta	tolerojmë	në	
mostrën	tonë),	në	shembullin	tonë	më	lart,	është	5%.

Kështu	që,	në	95%	siguri	dhe	pa	pritje	të	gabimeve	në	mostër,	FMM-ja	që	aplikohet	
në	shembullin	tonë	është	3,00	(në	kolonën	e	hijezuar).

Llogaritja	është:	FMM	=	Madhësia	e	mostrës	x	NEG	kështu	që	madhësia	e	mostrës	
=FMM/NEG	dhe	NEG	=	FMM/madhësia	e	mostrës.

Me	zëvendësimin	e	vlerave	 tona,	madhësia	e	mostrës	e	kërkuar	=	FMM/NEG	=	
3/0,05	=	60.

Qëllimi	i	shembullit	të	mësipërm	ishte	sa	për	t’ju	mundësuar	të	shihni	marrëdhëniet	
e	ndërsjella	ndërmjet	tri	ndryshoreve:

• Madhësia e mostrave.

•	 Siguria.

•	 Preciziteti	(NEG).

Pyetje:	Vlerësoni	që	madhësia	e	mostrës	është	95%	e	sigurt,	dhe	se	popullacioni	
nuk	është	zmadhuar	për	më	shumë	se	50	000€.

Përgjigje:	Madhësia	e	mostrës	=	60	siç	është	shpjeguar	në	shembullin	më	lart.

Pyetje:	Prej	çfarë	popullacioni	do	të	merrnit	mostrën	prej	60?

Përgjigje:	Ju	nuk	mund	të	mostroni	faturat	(dokumentet)	dhe	të	nxirrni	konkluzione	
monetare.	Tani	nuk	jemi	duke	shikuar	nëse	gabimet	kanë	ndodhur	apo	jo.	Ne	jemi	të	
interesuar	për	një	vlerë	monetare që	ndërlidhet	me	totalin	e	grumbulluar	të	vlerave	
të	faturës.	Prandaj	neve	na	duhet	të	gjenerojmë	popullacion	monetar	dhe	kjo	është	
tema	e	radhës	që	do	të	shtjellohet	në	këtë	njësi.

Një	 ilustrimi	 i	 hollësishëm	 i	mostrimit	 të	 veçorive	 është	 dhënë	 në	Doracakun	 e	
Auditimit	të	Brendshëm	(Vëllimi	III	Shembull	1).
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Mostrimi i Njësisë Monetare (MUS):

Mostrimi	 i	 Njësisë	 Monetare	 (MUS),	 apo	 mostrimi	 i	 njësisë	 së	 dollarit	 siç	 i	
referohemi	nganjëherë	në	libra	të	mostrimit	të	auditimit,	është	një	lloj	i	përzgjedhjes	
së	 peshimit	 të	 vlerës.	 Përzgjedhja	 e	 peshimit	 të	 vlerës	 përshkruhet	 në	SNA/ISA	
530	Mostrimi	i	Auditimit	si	një	lloj	i	mostrimit	ku	njësitë	individuale	të	vlerës	që	
përbëjnë	popullacionin	janë	identifikuar	si	njësi	mostruese,	prandaj	MUS	është	lloji	
i	përzgjedhjes	së	peshimit	të	vlerës	ku	njësitë	monetare	përdoren	si	njësi	mostrimi.

Ne	do	të	vazhdojmë	të	përdorim	popullacionin	tonë	në	shembull	prej	10	000	faturave	
të	blerjes	me	vlerë	prej	1	000	000€	nga	kapitulli	 i	mëparshëm	mbi	mostrimin	e	
Veçorive.	Sidoqoftë	ne	do	të	konvertojmë	këtë	shembull	nga	një	popullacion	prej	
faturave tek	një	popullacion	monetar	që	përbëhet	prej	secilës	nga	1	000	000€	që	
konsiderohet si njësi monetare individuale.

Tabela	 në	 vijim	paraqet	 një	 analizë	 (pjesërisht)	 të	 vlerave	 të	 10	 000	 faturave	 të	
blerjes.

Kolona	e	anës	së	djathtë	paraqet	popullacionin	tonë	të	ri	monetar,	d.m.th.	të	gjitha	
eurot	nga	1€	deri	1	000	000€	që	janë	përfshirë	në	10	000	faturat.	Ne	mund	të	marrim	
një mostër të rastit të eurove	prej	1	deri	1	000	000	dhe	testojmë	eurot	e	veçanta	të	
përzgjedhura	(përmes	faturave	përkatëse).

Për	shembull,	nëse	numri	ynë	 i	parë	 i	 rastit	nga	gjeneruesi	 i	numrave	 ishte	141,	
ne	do	të	kontrollonim	faturën	me	numër	1	(për	shembull	për	 të	kryer	 testin	 tonë	
të	auditimit	për	të	parë	nëse	është	pajtuar	me	GRN-në).	Nëse	fatura	ka	pasur	tre	
rreshta	 të	mallrave	në	 të,	ne	mund	 të	kontrollojmë	vetëm	rreshtin	 i	cili	përmban	
numrin	e	eurove	141	(d.m.th.	njësinë	monetare	141).

Nr. i Faturës Vlera e Faturës Vlera e Grumbulluar

1
2
3

↓
9 999

10 000
Vlera totale e faturave: 1 000 000

↓

150
€

20 640
1 260

↓
1 200
1 000

↓

150
€

20 790
22 050

997 800
999 000

1 000 000

↓
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Në	MUS,	ne	zakonisht	kryejmë	mostrime	intervale,	pra	me	madhësi	të	mostrës	prej	
60	intervali	ynë	do	të	ishte	1	000	000/60	=	16	667	d.m.th.	ne	do	të	mostronim	çdo	të	
16	667-ën	euro.	Duke	filluar	me	numrin	e	eurove	141,	ne	pastaj	do	të	kontrollonim	
numrin	e	eurove	16	808	(e	cila	bije	brenda	faturës	2),	pastaj	33	475	(e	cila	bije	në	
faturën	3)	e	kështu	me	radhë.	Pra	në	këtë	rast	faturat	1,	2	dhe	3,	(apo	së	paku	një	
rresht	fature	nga	secila)	do	të	testohej.

Si	alternativë	ne	do	të	mund	të	ndanim	popullacionin	deri	në	60	fusha	secila	prej	16	
667€	dhe	sipas	rastit	të	përzgjedhim	një	euro	nga	secila	fushë.	Kjo	është	e	njohur	si		
Fushë MUS. Intervali Mesatar i Mostrimit (IMM) d.m.th. intervali mesatar ndërmjet 
secilës	prej	eurove	tona	të	përzgjedhura	ende	do	të	ishte	16	667€.

Teknikat	e	përzgjedhjes	së	matjes	së	vlerës	duke	përfshirë	MUS	janë	teste	të	mira	
për	 t’i	përdorur	nëse	jeni	duke	kontrolluar	për	zmadhime	në	bilancet	e	 llogarive.	
Ato nuk	janë	testet	më	të	mira	për	t’i	përdorur	në	kontrollimin	e	zvogëlimeve (edhe 
pse	ato	mund	të	përdoren	aq	shumë,	siç	do	ta	shpjegojmë	më	vonë.)	Këtu	kemi	një	
shembull	shpjegues.	Në	një	bilanc	të	faturës	së	blerjes	për	1	000	000€,	përbërë	nga	
10	000	fatura,	një	faturë	e	vetme	për	1€	ka	një	shans	tepër	të	vogël	të	përzgjidhet	
duke	përdorur	teknikën	MUS.	(Kjo	është	një	njësi	monetare	në	mesin	e	një	totali	
prej	1	000	000	njësish	monetare).	Megjithatë,	nëse	kjo	faturë	e	caktuar	ishte	për	t’u	
përzgjedhur,	ju	mund	të	konstatoni	se	vlera	e	faturës	është	vendosur	si	një	shumë	
jo-korrekte	 e	 shpenzimeve	 –	 do	 të	 ishte	 dashur	 të	 jetë	 për	 100€,	 jo	 1€.	 Ju	 keni	
konstatuar	se	kjo	është	99€	e	zvogëluar	–	mirëpo	ka	qenë	një		raport	prej	999	999	
me	1		që	ju	do	të	përzgjidhnit	këtë	faturë	duke	përdorur	MUS.

Popullacionet	e	Anasjellta

Siç	është	thënë,	MUS	dhe	përzgjedhje	tjera	të	peshimit	të	vlerës	më	së	miri	përshtaten	
për	 të	na	ndihmuar	 të	 testojmë	për	zmadhime	në	bilance.	Ato	mund	 të	përdoren	
të	 testojmë	 për	 zvogëlime	 mirëpo	 vetëm	 nëse	 mund	 të	 gjejmë	 një	 popullacion 
krahasues,	i	njohur	si	popullacioni	i	anasjelltë,	për	ta	audituar	për	zvogëlime.

Të	shpjegojmë	çka	nënkuptohet	me	popullacion të anasjelltë. Këtu kemi një test 
logjik.	Mendoni	për	auditimin	e	pasurive	fikse	në	një	organizatë	apo	kompani.	Nëse	
doni	të	testoni	për	objektivat	e	plotësisë dhe ekzistencës	së	pasurive	të	përfshira	në	
datën	e	pasqyrës	së	bilancit,	ju	mund	të	nxirrni	një	mostër	të	artikujve	të	përfshirë	
në	regjistrin	e	pasurive	fikse	dhe	verifikoni	fizikisht,	duke	i	inspektuar	(mbaj	mend	
këtë	teknikë	për	mbledhjen	e	dëshmive),	që	pasuritë	mund	të	gjinden	dhe	shihen.	
Por	(këtu	duhet	aplikuar	deduksioni	logjik)	si	do	t’i	kontrolloni	a	janë	përfshirë	të 
gjitha	pasuritë	e	organizatës?
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Popullacioni	i	anasjelltë	për	pasuritë	fikse	në	regjistër	është	i	tërë	grupi	i	pasurive	që	
aktualisht	posedon	organizata.	Derisa	punoni	dhe	konfirmoni	ekzistencën	e	pasurive	
të	përzgjedhura	nga	regjistri,	ju	duhet	të	regjistroni	një	listë	tjetër	të	tërë	pasurive	që	
ju	keni	monitoruar	dhe	kontrolluar,	dhe	kur	ktheheni	në	bazë,	shikoni	nëse	ato	janë	
përfshirë	në	regjistër	dhe	nëse	datat	e	përvetësimit	përputhen	apo	jo	me	përfshirjen	
e	tyre	në	pasqyrat	financiare.	Nëse	zbuloni	pasuri	fikse	të	regjistruara	në	mostrën	
tuaj	të	dytë	që	nuk	janë	përfshirë	në	regjistër	mirëpo	është	dashur	të	jenë	(pasi	që	ato	
kanë	qenë	në	pronësi	të	organizatës	sikurse	në	datën	e	pasqyrës	së	bilancit)	atëherë	
bilanci	i	pasurive	fikse	është	zvogëluar.	Ju	keni	përdorur	popullacionin	e	anasjelltë 
(të	gjitha	pasuritë	fizike	ekzistuese)	për	të	testuar	për	zvogëlime	të	mundshme	në	
vlerën	e	pasurive	fikse	të	përfshira	në	pasqyrën	e	bilancit.

Një	teknikë	e	ngjashme	gjithashtu	mund	të	aplikohet	për	të	testuar	që	të	ardhurat	
nuk	janë	deklaruar	të	zvogëluara.	Dy	shembuj	janë:

•	 Të	 ardhurat	 e	 gjeneruara	nga	orët	 e	 punës	 së	 stafit	 nuk	duhet	 të	 jenë	më	
shumë	sesa	ato	të	gjeneruara	nga	totali	 i	përgjithshëm	i	orëve	të	punës	së	
stafit	për	një	periudhë	të	plotë.	Popullacioni	i	anasjelltë	për	t’u	audituar	këtu	
për	 zvogëlime	 do	 të	 përfshinte	 kohën	 e	 pushimeve,	 pushimin	 mjekësor,	
trajnimet,	administratën	dhe	kohë	tjetër	pa	ngarkesë	etj.

•	 Të	ardhurat	e	gjeneruara	nga	një	koncert	mund	të	auditohen	për	zvogëlim	
duke	 identifikuar	 të	 ardhurat	 maksimale	 nëse	 salla	 ka	 qenë	 e	 plotë	 dhe	
auditimi	 i	 popullacionit	 të	 anasjelltë	 të	 ulëseve	 të	 zbrazëta,	 	 biletave	
plotësuese,	zbritjet	për	festa	dhe	lëshime	etj	për	zmadhime.

Si	teknikë,	përdoret	në	praktikë	por	përdorimi	i	përgjithshëm	i	popullacioneve	të	
anasjellta	është	i	kufizuar	në	situatat	kur	ekziston	një	popullacion	i	përshtatshëm	i	
anasjelltë.

Ekzistojnë	 teknika	 tjera	 statistikore	 që	 ju	 do	 t’i	 përdorni	 si	 një	 auditor.	 Do	 t’i	
diskutojmë	këto	më	poshtë.

Mostrimi i ndryshoreve 

Një ndryshore	në	statistika	është	një	karakteristikë	e	popullacionit	që	mund	të	matet	
në	një	shkallë	vlerash,	p.sh.	gjatësia	e	kohës	së	borxheve	që	ka	kaluar	(koha),	vlera	
e	vijave	të	stoqeve	(vlera	financiare),	numri	i	kilometrave	që	paraqiten	si	shpenzime	
udhëtimi	(distanca/vlera	financiare).
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Mostrimi	i	ndryshoreve	mund	të	përdoret	në	mënyra	të	ndryshme	për	të	prodhuar	
lloje	 të	ndryshme	 të	konkluzioneve	mbi	 	 temën	e	popullacionit	për	 t’u	 audituar,	
p.sh:

•	 Të	jepet	një	vlerësim	i	vlerës	totale	të	një	popullacioni	deri	në	një	shkallë	
sigurie.

•	 Të	testohet	nëse	një	pasqyrë	për	popullacion	ka	mundësi	të	jetë	e	vërtetë	apo	
jo.

•	 Të	krahasohen	e	testohen	popullacione	të	ndryshme	nëse	duket	se	ka	shumë	
dallim	ndërmjet	tyre,	-	p.sh.	krahasimi	i	treguesve	të	performancës	ndërmjet	
organizatave.

Mostrimi	i	ndryshoreve	është	një	teknikë	që	ka	origjinën	në	teorinë	e	mostrimit (më 
shumë	sesa	në	 teorinë	e	 thjeshtë	bazë	 të	probabilitetit	 të	mostrimit	 të	veçorive).	
Është	tolerante	për	gabimet	në	popullacion	(ndryshe	nga	mostrimi	i	veçorive	apo	
përzgjedhja	 e	 peshimit	 të	 vlerës)	mirëpo	matematika	mund	 të	 komplikohet	 dhe	
për	 popullacione	 të	mëdha	 financiare,	 pajisja	me	 programe	 kompjuterike	 për	 të	
ndihmuar	auditorin	është	shumë	e	dobishme	nëse	jo	edhe	thelbësore.

3. Teknikat e Auditimit të Asistuar nga Kompjuteri (CAAT)

Ne	hulumtojmë	përdorimin	e	Teknikave	të	Auditimit	 të	Asistuar	nga	Kompjuteri	
(CAAT)	 shumë	më	në	hollësi	në	njësinë	në	vazhdim.	Si	një	hyrje	 e	 shkurtër	në	
temë	në	këtë	fazë,	ju	duhet	të	jeni	në	dijeni	se	ekzistojnë	dy	funksione	shumë	të	
rëndësishme	në	të	cilat	mund	t’ju	ndihmojë	softueri	kompjuterik	i	specializuar	kur	
keni	nevojë	të	përdorni	mostrimin	statistikor	gjatë	auditimeve	tuaja:

•	 Fuqia	dhe	shpejtësia	e	procesimit	të	PC-ve	dhe	laptop-ëve	ju	mundëson	juve	
si	auditorë	të	prodhoni	një	mostër	të	rastit	e	cila	mund	të	marrë	tepër	kohë	
dhe	prandaj	nuk	është	efikase	të	kryhet	me	dorë.

•	 Softueri	mund	të	prodhojë	një	profil	popullacioni	që	i	mundëson	auditorit	të	
kryejë	kontrolle	të	shumëfishta.	Për	shembull	për	një	popullacion	të	caktuar	
ju	mund	të	vendosni	se	dëshironi	të	shikoni	në	të	gjithë	zërat	me	vlera	të	
larta,	një	mostër	e	vogël	për	gjykim	të	zërave	të	vlerës	së	ulët	dhe	një	mostër	
të	rastit	të	zërave	me	vlerë	të	mesme	prodhuar	nga	kompjuteri.

Pakot	e	patentuara	pyetëse,	për	shembull	IDEA	dhe	ACL	të	dyja	kanë	aplikacione	
të	mostrimit	statistikor	mirëpo	nuk	përfshijnë	softuerë	të	mostrimit	të	ndryshoreve.	
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Softuere	të	tilla	mund	të	gjenden	në	institucione	akademike,	organizata	profesionale	
statistikore	apo	në	firma	të	mëdha	të	kontabilitetit	dhe	auditimit.

Ju	 lutem	 vini	 re	 se	megjithatë	 pajisja	me	 laptopë	 	 nuk	 do	 të	 thotë	 se	mostrimi	
statistikor	duhet	të	kryhet	si	pjesë	e	procedurave	tuaja	të	auditimit	në	secilin	prej	
angazhimeve	 tuaja	 të	auditimit.	Edhe	pse	kompjuterët	mund	të	kryejnë	detyrat	e	
nxjerrjes	së	të	dhënave	shumë	shpejt,	gjykimi	i	auditorit	nevojitet	të	vendos	se	çfarë	
të	dhënash	kërkohen	për	të	qenë	në	gjendje	për	të	testuar	një	mostër	për	arritje	të	
konkluzionit	për	popullacionin	si	tërësi.	Kompjuteri	është	vetëm	një	mjet	–	nevojitet	
aftësia	dhe	përvoja	juaj	për	ta	vënë	fuqinë	e	tij	në	përdorim	efektiv	dhe	efikas.

3.1 Teknikat e Auditimit - CAAT dhe Automatizimi i Auditimit

Në	këtë	njësi	studimore	ju	do	të	mësoni	për	përdorimet	ku	auditori	aplikon	softuerët	
dhe	kompjuterët	(d.m.th.	Teknologjinë	Informative,	apo	IT,	me	fjalë	tjera)	për	t’i	
ndihmuar ata në kryerjen e detyrave të tyre të auditimit. Ne do të shikojmë në 
shtrirjen	e	përdorimit	të	sistemeve	të	IT-së	nga	auditorët	për	vënien	në	funksion	të	
Teknikave	të	Auditimit	të	Kompjuterizuar	(CAAT)	për	të	përmirësuar	efikasitetin	e	
punës	së	tyre	dhe	për	të	ofruar	shërbime	më	efektive	të	auditimit	për	menaxhmentin	
dhe	si	rezultat	edhe	për	organizatën.	Ne	do	të	zgjerojmë	analizën	tonë	të	përdorimit	
të	CAAT-së	për	 të	 shikuar	në	përdorimet	e	përgjithshme	 të	 softuerëve	pyetës	në	
kompjuterë,	 duke	 diskutuar	 përparësitë	 dhe	mangësitë	 e	 përdorimit	 të	 tij	 dhe	 si	
mund	ta	zhvilloni	një	projekt	pyetës	të	bazuar	në	kompjuterë.	Ne	do	të	konkludojmë	
me	një	diskutim	mbi	përfitimet	dhe	mangësitë	 e	përdorimit	 të	kompjuterëve	për	
automatizim	të	shumë	prej	detyrave	tona	të	auditimit.

Ju	lutem	vini	re:	Kjo	njësi	nuk	fokusohet	në	fazat	kyçe	të	përfshira	në	kryerjen	e	
auditimeve	speciale	të	bazuara	në	sisteme	të	IT-së,	financiare	dhe	jo-financiare.	Ju	
do	të	shqyrtoni	këto	teknika	në	modulin	e	Auditimit	të	Brendshëm	të	Avancuar	si	
pjesë	e	studimeve	të	radhës	në	nivelin	VSIA.

3.2 Përkufizimi i Teknikave të Auditimit të Asistuar nga Kompjuteri (CAAT)

Në	 këtë	 kapitull	 ne	 do	 të	 përshkruajmë	 Teknikat	 e	 Auditimit	 të	 asistuar	 nga	
Kompjuteri	(CAAT)	në	një	nivel	të	përgjithshëm	dhe	pastaj	të	japim	disa	lloje	më	
specifike	të	CAAT-ve	që	ju	mund	t’i	përdorni	si	një	auditor.

Përdorimi	i	CAAT-ve	nga	një	auditor	përfshinë	përdorimin	e	kompjuterit	për	të	bërë	
testimin	e	auditimit	apo	për	të	ndihmuar	auditorin	të	kryej	procedurat	e	auditimit.	
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Kjo	 nganjëherë	 përshkruhet	 si	 auditim	 “me	 kompjuter”	 për	 të	 dalluar	 atë	 nga	
përdorimi	i	aplikacioneve	kur	kryejmë	një	“auditim	të	kompjuterit”.	

Sa	i	përket	përdorimit	të	CAAT-së	nga	auditori,	Instituti	i	Auditorëve	të	Brendshëm	
thekson	si	në	vijim	në	ribotimin	e	tetorit	2008	të	Standardeve Ndërkombëtare për 
Praktikat Profesionale të Auditimit të Brendshëm:
“Auditorët	 e	 brendshëm	 duhet	 të	 kenë	 njohuri	 për	 rreziqet	 kyçe	 të	 teknologjisë	
informative,	kontrollet	dhe	 teknikat	e	auditimit	 teknologjik	në	dispozicion	për	 të	
kryer	punën	e	tyre	të	ngarkuar.	Megjithatë	jo	të	gjithë	auditorët	e	brendshëm	pritet	
të	kenë	ekspertizën	e	një	auditori	të	brendshëm	përgjegjësia	kryesore	e	të	cilit	është	
auditimi	me	teknologji	informative.”

Standardet	 gjithashtu	 theksojnë:	 “Në	 ushtrimin	 e	 kujdesit	 të	 duhur	 profesional	
auditorët	duhet	 të	 shqyrtojnë	përdorimin	e	 auditimit	 të	bazuar	në	 teknologji	dhe	
teknika	tjera	të	analizimit	të	të	dhënave.”

Standardet	 më	 tej	 përkufizojnë	 teknikat	 e	 auditimit	 të	 bazuar	 në	 teknologji	 si	
“Ndonjë	 mjet	 i	 automatizuar	 i	 auditimit,	 siç	 janë	 softuerët	 e	 gjeneralizuar	 të	
auditimit,	 gjeneruesit	 e	 testimit	 të	 të	 dhënave,	 programet	 e	 kompjuterizuara	 të	
auditimit,	mjetet	e	specializuara	të	auditimit,	dhe	teknikat	e	auditimit	të	ndihmuara	
me	kompjuterë”

Nga	 kjo	 ju	mund	 të	 shihni	 se	 auditorët	modern,	 të	 trajnuar	mirë	 dhe	 të	 pajisur	
mirë	duhet	 të	shqyrtojnë	përdorimin	e	IT-së,	d.m.th.	CAAT,	për	 t’i	ndihmuar	ata	
në	mbledhjen	 dhe	 analizimin	 e	 dëshmive	 nga	 sistemet	 e	mëdha	 dhe	 nganjëherë	
komplekse.

Në	këtë	fazë,	një	vërejtje:	Duhet	të	jeni	plotësisht	në	dijeni	për	dallimin	ndërmjet	
përdorimit	të	CAAT-së	të	pastër,	ku	auditori	përdor	kompjuterin	për	të	krijuar	apo	
ndihmuar në krijimin e dëshmive të auditimit dhe automatizim të auditimit, ku 
auditori	përdor	kompjuterin	për	automatizim	të	detyrave	të	caktuara	të	përsëritura	
në	fazën	e	planifikimit,	punës	në	terren,	shqyrtimit,	raportimit.	Derisa	pa	dyshim	një	
mjet	shumë	i	fuqishëm	në	administrimin	e	ciklit	të	auditimit,	si	auditorë	ne	duhet	të	
fokusojmë	vëmendjen	tonë	kryesisht	në	aktivizimin	e	asaj	fuqie	të	procedimit	për	
qëllim	të	përmirësimit	të	metodikës	dhe	teknikave	tona	të	auditimit	dhe	jo	thjesht	
në	aftësinë	e	kompjuterit	për	të	ofruar	procedim	të	fjalëve	apo	lehtësim	të	punës	
në	lista	për	të	shpejtuar	auditimin.	Aftësitë	tuaja	si	auditor	do	të	demonstrohen	se	
si	 i	shfrytëzoni	në	mënyrë	produktive	pajisjet	dhe	njohuritë	 tuaja	 të	IT-së,	për	 të	
përmirësuar	cilësinë	e	dëshmive	 të	mbledhura	dhe	 interpretimet	në	 të	cilat	arrini	
duke	përdorur	ato.	Ne	do	të	kthehemi	te	diskutimi	i	këtij	dallimi	të	rëndësishëm	në	
kapitullin	e	fundit	të	kësaj	njësie	studimore.
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Tri	kategoritë	kryesore	të	CAAT-ve

Për	momentin	ne	do	 të	përqendrohemi	në	CAAT-të	në	kuptimin	e	parë.	 Janë	 tri	
kategori	kryesore	të	këtyre	llojeve	të	CAAT-ve:

1.	 CAAT-të	e	testimit	të	të	dhënave:	Auditori	përdor	softuer	special		pyetësor	
auditues	për	shqyrtim	dhe	testim	të	përmbajtjes	së	dosjeve	të	të	dhënave	të	
cilat	formojnë	një	pjesë	të	sistemit	të	aplikacionit	nën	shqyrtim	të	auditimit.	
Kjo	 identifikon	 të	 dhënat	 e	 gabuara	 dhe	 gjithashtu	 i	 siguron	 informata	
menaxhmentit.

2.	 CAAT-të	 e	 testimit	 të	 sistemit:	Auditori	 proceson	 të	 dhëna	 të	 testimit	 të	
auditimit	të	përgatitura	në	mënyrë	të	veçantë	përmes	një	sistemi	të	aplikimit	
për	testimin	e	operacioneve	të	tij	(për	shembull	llogaritjet	e	tij)	dhe	kontrollet	
e tij.

3.	 CAAT-të	analitike	dhe	mbështetëse:	Përdoret	softuer	i	veçantë	për	analizim	
të	 informatave	 nga	 auditori,	 d.m.th.	 informata	 që	 jo	 domosdoshmërisht	
prodhohen	 nga	 kompjuteri.	 Shembujt	 përfshijnë	 analizat	 e	 regresit	 dhe	
shqyrtimin	analitik	të	të	dhënave	historike	financiare	për	analiza	të	trendit.

Softueri	po-ashtu	mund	të	përdoret	për	mbështetje	të	aktivitetit	të	auditorit,	p.sh.	
gjenerimin	e	numrave	të	rastësishëm	me	kompjuter	për	t’i	nxjerr	mostrat	me	dorë.	
(Nëse	kompjuteri	gjithashtu	bën	nxjerrjen	e	mostrave,	kjo	njihet	si	testim	CAAT	i	
të	dhënave.)	Ky	kapitull	do	të	fokusohet	në	CAAT-të	e	testimit	të	të	dhënave	dhe	
testimit të sistemit.

3.3  Përparësitë e auditimit që përdor CAAT-s

Para	 se	 të	 vazhdojmë	me	 diskutimin	 e	 përfitimeve	 që	 sjell	CAAT-ja	 në	 botën	 e	
auditimit,	le	të	shohim	nëse	ju	mund	të	mendoni	për	disa	që	janë	për	juve.

CAAT-s	kundrejt	testimit	manual	të	auditimit

CAAT-të	ofrojnë	ca	përparësi	krahasuar	me	testimin	manual	të	auditimit	në	raste	të	
caktuara:

1.	 Rritja	e	shtrirjes	së	testimit	të	auditimit:	Shpejtësia	dhe	saktësia	me	të	cilën	
kompjuteri	mund	 të	 procesojë	 vëllime	 të	mëdha	 informatash	 i	mundëson	
auditorit	ta	rrisë	me	të	madhe	shtrirjen	e	verifikimit	të	auditimit;	që	shpesh	
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mundëson	100%	mbulim	të	sistemeve	të	caktuara.	Kjo	mund	të	reduktojë	
apo	edhe	 ta	 eliminojë	 rrezikun	e	mostrimit	për	 rritje	minimale	në	koston	
e	auditimit.	Për	shembull,	mund	të	mos	marrë	 	fare	apo	vetëm	pak		kohë	
për	 një	 kompjuter	 të	 ri-llogaris	 të	 gjitha	 variacionet	 e	 çmimeve	 në	 dosje	
të	stoqeve	sesa	të	nxirren	e	kontrollohen	mostrat	e	llogaritjeve.	Kostoja	në	
kuptimin	e	kohës	shtesë	të	përfshirë	në	auditim	(apo	kostoja	e	mundshme	
e	 angazhimit	 të	 atij	 auditori	 në	 një	 detyrë	 tjetër)	mund	 të	 numërohet	 në	
minuta	duke	pasur	fuqinë	e	procedimit	të	laptopëve	sot,	dhe	për	më	tepër	
japin	përfitime	në	aspektin	e	rekomandimeve	potenciale	të	bëra	që	mund	të	
kursejnë	disa	mijëra	euro	të	organizatës.

2.	 Kryerja	manuale	e	detyrave	të	pamundura:	në	disa	sisteme	kompjuterësh	(në	
veçanti	në	rrjete	shumë	të	sofistikuara	dhe	të	mëdha	apo	të	gjera)	mund	të	
mos	ketë	fare	gjurmë	të	dukshme	të	auditimit.	Opsioni	i	vetëm	i	mundshëm	
për	 auditorin	 në	 raste	 të	 tilla	 mund	 të	 jetë	 të	 përdor	 kompjuterin	 për	 të	
gjurmuar	nëpër	sistem	për	të	verifikuar	operimin	korrekt	të	kontrolleve	dhe	
proceseve	 kyçe.	Kjo	 sigurisht	mund	 të	 kërkojë	 njohuri	 të	 hollësishme	 të	
sistemit	në	pjesën	e	auditorit	në	veçanti	nëse	sistemi	është	kompleks	dhe	
mund	të	konsiderohet	të	kufizojë	në	auditimin	e	sistemeve	IT.	Megjithatë,	
ekzistojnë	pako	softueri	që	mund	të	përdoren	nga	auditorët	e	përgjithshëm	
për	 tu	 mundësuar	 atyre	 të	 përcjellin	 transaksionet	 përmes	 sistemeve	
krahasimisht	të	sofistikuara	pa	angazhuar	në	shkallë	të	plotë	auditimin	IT.

3.	 Efektshmëria	e	kostos:	CAAT	mund	të	jetë	një	metodë	me	kosto	efektive	e	të	
arriturit	të	objektivave	të	një	auditimi	në	krahasim	me	koston	e	procedurave	
alternative	 manuale.	 Efektshmëria	 e	 kostos	 rritet	 ku	 ka	 mundësi	 për	 ri-
përdorim,	psh.	në	vitet	vijuese	apo	në	sisteme,	ose	organizata	të	ndryshme.	
Kjo	kryesisht	 për	 shkak	 të	 kostos	 së	CAAT-së,	 që	 zakonisht	 vendoset	 në	
koston e zhvillimit.

4.	 Eliminimi	 i	 përsëritjes	 së	 punëve:	 Përdorimi	 i	 kompjuterit	 për	 të	 kryer	
detyra	të	përsëritshme	dhe	të	mërzitshme	(siç	është	përzgjedhja	e	mostrave)	
e	liron	auditorin	të	përqendrohet	në	aspekte	të	rëndësishme	për	gjykim	të	
auditimit.	Mbani	mend	roli	i	juaj	si	një	auditor	i	brendshëm	është	të	kryeni	
shërbime	për	organizatën	që	u	punëson	juve;	një	pjesë	e	atij	roli	është	dhënia	
e	këshillave	menaxhmentit.	Sa	më	shumë	kohë	që	kaloni	në	diskutimin	e	
këshillave	që	mund	të	jepni,	më	tepër	se	sa	në	mbledhjen	e	dëshmive	me	të	
cilat	ju	përfundimisht	e	formoni	opinionin	tuaj,	aq	më	efektiv	(dhe	efikas)	
jeni	në	punën	tuaj.
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5.	 Rritja	e	njohurive	për	sistemet	organizative:	një	nën-produkt	i	rëndësishëm	
i	 përdorimit	 të	 kompjuterit	 si	 mjet	 auditimi	 është	 se	 auditori	 mund	 të	
arrijë	njohuri	shumë	të	avancuara	për	sistemet	e	 të	audituarit.	Kjo	do	t’ju	
mundësojë	juve	si	auditor	të	angazhoheni	me	menaxhmentin	për	diskutimin	e	
përparësive	dhe	dobësive	në	përdorimin	e	termeve	që	kuptohen	bashkërisht.	
Autoriteti	me	të	cilin	auditori	i	flet	menaxhmentit	duhet	të	rritet	si	rezultat	i	
demonstrimit	të	njohurive	të	shëndosha	se	si	punojnë	sistemet	dhe	si	do	të	
mund	të	punonin	më	mirë.

Shembuj	të	testimit	të	të	dhënave	dhe	testimi	i	sistemit	CAAT

CAAT-të	e	testimit	të	të	dhënave	dhe	testimit		të	sistemit,	të	dyja	përdoren	shumë	
si	teknika	dhe,	si	një	auditor,	ju	duhet	të	kuptoni	se	si	punojnë	ato	dhe	cilat	janë	
përparësitë	dhe	mangësitë	e	secilës.	Për	ilustrim	të	këtyre	pikave,	ne	do	të	përdorim	
një	 rast	 të	 shkurtër	 studimor	 	 ku	 përfshihet	 sistemi	 i	 imagjinuar	 i	 pagesave	 të	
furnitorit.

Procesimi	i	testimit	të	pavarur	të	të	dhënave	përmes	një	sistemi	të	pagesave	është	
një	shembull	i	auditimit	me	kompjuter	dhe	ilustron	një	teknikë.	Tani	të	shikojmë	në	
testimin	e	auditimit	që	do	të	mund	të	bëhej	në	sistem	me	përdorimin	e	teknikave	të	
hetimit	të	dosjes	për	testimin	e	të	dhënave.

Dosja	kryesore	e	furnitorit,	e	cila	është	një	dosje	e	përhershme	në	sistem	(d.m.th.	
të	 dhënat	 në	 këtë	 dosje	 kanë	 qasje	 nga	 softuerë	 tjerë	 për	 të	 lejuar	 aplikacionet	
përkatëse	 të	kryejnë	kontrollime	dhe	 llogaritje)	përmban	 informatat	në	vijim	për	
secilin	furnitor:

•	 Numrin	e	furnitorit.
•	 Emrin	e	furnitorit.
• Adresën.
•	 Hollësitë	e	llogarisë	së	bankës.
•	 Limitin	e	çekut.
• Kushtet.
• Bilancin aktual.
•	 Emrin	e	çekut.
•	 Vitin	e	pagesave	deri		më	sot.
•	 Pagesat	në	vitin	e	kaluar.
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Dosja	e	transaksioneve	përmban	informatat	në	vijim	për	secilin	transaksion:

•	 Numrin	e	furnitorit.
•	 Llojin	e	transaksionit	(faturën,	letër-kredinë).
• Datën e transaksionit.
• Numrin e transaksionit.
•	 Numrin	e	referencës	së	pagesave	elektronike.
•	 Vlerën	e	pagesave	elektronike.
•	 Numrin	e	çekut.
•	 Numrin	e	porosisë.
•	 Vlerën	e	çekut.
•	 Kodin	e	TVSH-së.
•	 Shumën	e	TVSH-së.
•	 Zbritjen.
•	 Datën	e	pagesës.
•	 Treguesin	e	kryerjes	së	pagesës.

Përparësitë	dhe	mangësitë	e	CAAT-ve	 të	 testimit	 të	 të	dhënave	dhe	 të	 testimit	 të	
sistemit 

Dy	teknikat,	ajo	e	testimit	të	të	dhënave	dhe	e	testimit	të	sistemit	janë	qasje	efektive	
por	secila	ka	përparësitë	dhe	dobësitë	e	veta.	Secila	do	të	jetë	më	e	përshtatshme	
në	disa	rrethana	por	natyrisht	se	do	të	ketë	raste	kur	auditori	me	përvojë	mund	të	
vendos	që	të	dyja	do	të	mund	të	përdoreshin	së	bashku	për	të	nxjerrë	përfitim	shtesë	
krahasuar	me	përdorimin	e	vetëm	njërës.

Të	 dhënat	 në	 ndonjë	 sistem	 aplikimi	 janë	 dëshmi	 e	 funksionimit	 të	 sistemit.	Të	
themi	të	dhënat	mund	të	futen	në	sistem	vetëm	duke	u	procesuar.	Kur	ato	të	jenë	në	
sistem,	ato	mund	të	ndryshohen	vetëm	nëse	procesohen	prapë.	I	tërë	ky	procesim	
kryhet	nga	sistemi,	kështu	që	nëse	ka	dobësi	të	kontrollit	në	sistem	ju	duhet	të	jeni	
në	gjendje	të	gjeni	dëshmi	për	ato	në	formë	të	të	dhënave	të	gabuara.

Teknikat	e	testimit	të	të	dhënave	përbëhen	nga	pako	softuerësh	hetuese	të	dosjes	që	
auditorët	përdorin	për	nxjerrje	dhe	analizim	të	të	dhënave	nga	sistemi	nën	shqyrtim.

Në	anën	tjetër,	testimi	i	sistemit	zakonisht	merr	formën	e	të	dhënave	testuese	(d.m.th.	
hollësi	fiktive)	duke	qenë	inpute	që	lejojnë	auditorin	të	kryej	testet	për	konstatim	
nëse	kontrollet	e	aplikacionit	po	punojnë	kënaqshëm	dhe	mund	të	mbështetemi	në	
to.
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Të	dy	 qasjet,	 pra	 testimi	 i	 të	 dhënave	dhe	 testimi	 i	 sistemit,	 kanë	 përparësi	 dhe	
dobësi.

3.4 Përdorimet e ndryshme të CAAT-ve

Në	këtë	kapitull	ju	do	të	mësoni	në	lidhje	me	kategori	të	ndryshme	të	softuerëve	që	
mund	të	përdoren	nga	auditori.	Përparësitë	dhe	mangësitë	e	secilës	do	të	diskutohen.	
Ne	 do	 të	 shtjellojmë	 përdorimin	 e	 pakove	 hetuese	 të	 bazuara	 në	 kompjuter	 dhe	
paraqesim	fazat	e	ndryshme	të	projektit	hetues	të	bazuara	në	kompjuter.
Kategoritë	alternative	të	softuerëve

Ekziston	 një	 numër	 i	 llojeve	 të	 ndryshme	 të	 softuerëve	 CAAT	 në	 dispozicion.	
Kategoritë	kryesore	janë	si	në	vijim:

•	 Simulimi	paralel

Kjo	teknikë	i	mundëson	auditorit	të	riprodhojë	rezultate	të	procedimit	dhe	llogaritjes	
duke	 përdorur	 të	 dhëna	 apo	 transaksione	 të	 drejtpërdrejta	 dhe	 programin	 e	 vetë	
auditorit	për	krahasim	me	rezultatet	e	nxjerra	nga	sistemi	i	audituar.

•	 Modulet	e	ngulitura	të	auditimit

Modulet	 e	 ngulitura	 të	 auditimit	 (gjithashtu	 të	 njohura	 si	 softuerë	 rezidente	 të	
auditimit)	kërkojnë	kodin	e	programit	 të	auditorit	për	 tu	ngulitur	në	softuer.	Kur	
është	në	përdorim	ai	ekzaminon	transaksionet	menjëherë	kur	të	jenë	proceduar	nga	
sistemi	për	të	parë	nëse	janë	në	përshtatje	me	kriteret	e	përzgjedhjes.

Përdorimet	kryesore	të	kësaj	teknike	janë	për	dosje	shumë	të	mëdha	apo	sisteme	të	
kohës	së	vërtetë	si	metodë	e	mostrimit	apo	e	përzgjedhjes	së	transaksioneve.

•	 Shqyrtimi	i	programit

Shqyrtimi	i	programit	përbëhet	nga	ekzaminimi	i	listimeve	të	kodeve	burimore	të	
programeve	për	të	përcaktuar	mënyrën	në	të	cilën	ekzekutohet	programi.	Një	auditor	
i	kualifikuar	mund	të	nxjerrë	konkluzione	në	lidhje	me	efektivitetin	e	aplikimit	të	
programit	përmes	shqyrtimit	të	kodit	burimor.

Kjo	është	teknikë	e	specializuar	që	kërkon	aftësi	të	posaçme	të	programimit	por	është	
e	dobishme	për	të	verifikuar	saktësinë	e	kontrolleve	të	procedimit	të	përshkruara	në	
program	dhe	për	të	verifikuar	zbatimin	e	standardeve	të	programimit	të	organizatës.
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•	 Krahasimi	i	programit

Softueri	i	specializuar	për	krahasim	mund	të	përdoret	për	krahasim	të	dy	versioneve	
të	ndara	të	ndonjë	dosje	me	qëllim	të	identifikimit	të	dallimeve.	Auditorët	mund	të	
krahasojnë	kopjet	e	programeve	dhe	kontrollojnë	nëse	ndryshimet	janë	operuar	me	
korrektësi	apo	se	nuk	 janë	bërë	ndryshime	 të	paautorizuara.	Çfarëdo	përjashtimi	
apo	ndryshimi	i	paautorizuar	do	të	ketë	nevojë	për	hetim	auditimi.

Derisa	kjo	teknikë	është	e	dobishme	në,	për	shembull	parandalimin	e	mashtrimit,	
softueri	mund	të	jetë	shumë	i	shtrenjtë	dhe	si	i	tillë	ka	të	ngjarë	të	përdoret	vetëm	
në	organizata	shumë	të	mëdha.	Për	më	tepër	për	koston,	kjo	teknikë	kërkon	njohuri	
të	veçanta	 të	gjuhëve	programuese	me	qëllim	 të	ndjekjes	 së	 rëndësisë	 së	ndonjë	
ndryshimi	të	bërë	në	program.

•	 Softueri	i	rikthimit	të	të	dhënave

Ky	me	siguri	është	CAAT-i	i	përdorur	më	së	shumti.

Mund	të	përdoret	për	nxjerrjen	dhe	manipulimin	e	të	dhënave	të	kompjuterizuara,	
për	testimin	e	të	dhënave	dhe	për	formatimin	e	raporteve	për	auditim	dhe	qëllime	
të	raportimit.	Gjithashtu	mund	të	përdoret	për	testim	të	mënyrës	se	si	procedurat	e	
programuara	dhe	kontrollet	kanë	funksionuar	në	të	dhënat	e	proceduara.

Softueri	i	rikthimit	të	të	dhënave	më	së	shumti	përdoret	për	ekzaminim	apo	testim	
të	transaksioneve	në	një	sistem	kompjuteri	duke:

Përzgjedhur transaksione mostër

Kur	përzgjidhet	një	mostër	transaksioni	për	testim	apo	shqyrtim	auditimi,	mund	të	
përzgjidhen	të	dhënat:

•	 nga	mostra	të	rastit,	për	shembull	për	të	ofruar	oraret	e	testimit	substancial	
për	auditorët	e	jashtëm.

•	 nga	 transaksionet	 ‘të	 tërhequra’	 nga	 sistemi	 i	 drejtpërdrejt	 kompjuterik	
për	 testimin	 e	 auditimit	 të	 një	 natyre	 të	 veçantë	me	 qëllim	 të	 testimit	 të	
kontrolleve.

Për	shembull,	një	CAAT	do	të	mund	të	jepte	një	listë	të	të	gjitha	transaksioneve	për	
një	madhësi	të	caktuar,	apo	ato	që	kanë	qenë	të	pakryera		për	një	kohë	të	caktuar.
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Ri-performimi i llogaritjeve

Gjurmët	 e	 auditimit	 shpesh	 humben	 apo	 turbullohen	 nga	 detyra	 të	 shumëfishta	
dhe	 llogaritje	 që	 bëhen	 nga	 sistemi	 kompjuterik,	 ku	 rezultat	 përfundimtar	 është	
përmbledhja.

CAAT-të	mund	të	përdoren	për	të	-ri-performuar	përmbledhjet	duke	përzgjedhur	dhe	
shtypur	hollësitë	e	transaksioneve	individuale	dhe	pastaj	llogaritjet	ri-performuese	
ku	paraqitet	bërja	e	llogaritjes.

Shtresimi apo ekzaminimi i fushëveprimit të një popullacioni

Të	 dhënat	 mund	 të	 kategorizohen	 dhe	 ndahen	 për	 ta	 rritë	 dobinë	 e	 testimit	 të	
auditimit.

Për	shembull	transaksionet	nga	grup	i	veçantë	i	kodeve	të	kostos	mund	të	nxirren	si	
pjesë	e	shqyrtimit	të	sistemeve	të	kësaj	fushe,	apo	mundësisht	pagesat	e	kryera	nga	
individ	i	caktuar	do	të	mund	të	zgjidheshin	si	pjesë	e	një	hetimi	të	auditimit.

Përputhja e të dhënave

Përputhja	e	të	dhënave	në	faturat	që	krahasojnë	pako	të	dhënash	të	një	organi	kundër	
regjistrimeve	 tjera	 të	bëra	nga	organi	 i	 njëjtë	 apo	ndonjë	 tjetër	për	 të	parë	 se	 sa	
përputhen	ato.	Kjo	mundëson	identifikimin	e	pagesave	dhe	kërkesave	mashtruese.

Përputhja	e	të	dhënave	në	veçanti	është	e	përdorshme	ku	ka	rrezikshmëri	të	madhe	
të	pagesave	mashtruese,	siç	është	strehimi	apo	përfitime	tjera	sociale.

Teknikat	 e	 sofistikuara	në	 rritje	 janë	duke	u	zhvilluar	për	 testim	 të	dyfishimit	 të	
regjistrimeve	ku	ka	në	dispozicion	vetëm	informata	të	pjesshme.

Për	shembull,	 testet	mund	 të	kryhen	për	pagesat	e	dërguara	 tek	adresë	e	caktuar	
postare,	për	të	përcaktuar	punë	të	shumëfishtë	(apo	një	person	që	përdor	varietete	
emrash)	e	kështu	me	radhë.

Auditori	mund	të	shfrytëzojë	edhe	veçori	të	cilat	janë	të	përbashkëta	për	rikthim	të	
të	dhënave	të	specializuara	dhe	pako	hetuese,	për	kryerje	të	detyrave	në	vijim:
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•	 Mostrimi	i	veçorive.

•	 Testimi	i	dyfishimit.

•	 Krahasimi	i	dosjes	dhe	regjistrimeve.

• Mostrimi statistikor.

•	 Mbledhja	totale.

• Numërimi.

•	 Përmbledhja.

•	 Raportimi.

CAAT-të	mund	të	përdoren	për	kontrollimin	e	rezultateve	të	procedimit	për	testim	
të dështimeve në kontroll.

Për	shembull,	kompjuteri	mund	të	hetohet	për	dhënien	e	informatave	substanciale	
të	 auditimit	 për	 transaksionet	 e	 refuzuara	 dhe	 arsyen	 se	 pse	 ato	 refuzohen.	Kjo	
mund	të	jetë	e	dobishme	për	informim	të	të	angazhuarve	në	vlerësim	të	kontrollit	
të auditimit.

• Kontrollimi i hyrjeve në sistem

Hetimi	 i	 hyrjeve/kyçjeve	 në	 sistem	 (dhe	 dosjet	 e	 kyçjeve)	 për	 përjashtime	 dhe	
gabime,	siç	janë	tentimet	për	qasje	të	paautorizuar,	ndihmon	sigurinë	e	kompjuterit	
dhe	jep	informata	për	përdorimin	e	makinës	dhe	për	kontrollin	e	qasjeve.

Këto	mund	 të	 jenë	 të	dobishme	 si	 dëshmi	 e	 aplikimit	 të	duhur	 të	kontrolleve	 të	
përgjithshme	 të	 kompjuterizuara	 siç	 janë,	 numri	 i	 aktivizimeve	 të	 programit,	
regjistrimi	 i	 qasjeve	 në	 dosje	 të	 caktuara	 të	 dhënash	 (dosja	 e	 të	 dhënave	 të	
rëndësishme		për	shembull)	dhe	shkeljet	e	sigurisë.

Hetimi	auditues	bazuar	në	kompjuter

Zhvillimi	 i	 përdorimit	 të	 gjerë	 të	 kompjuterëve	 desktop	 dhe	 shumë	 laptopëve	
mobil	 e	 të	 fuqishëm	për	 përdorim	në	punën	në	 terren,	 ka	 sjellë	 deri	 te	 krijimi	 i	
qasjeve	fleksibile	për	hetim	të	auditimit.	Të	gjitha	sistemet	e	kompjuterizuara	mund	
të	 transferojnë	 të	dhëna	për	 t’u	analizuar	dhe	vlerësuar,	 tek	dhe	prej	kompjuterit	
desktop	apo	laptop	me	lehtësi	relative.

Shumë	 auditorë	 tani	 shfrytëzojnë	 përparësinë	 e	 kësaj	 duke	 shkarkuar	 të	 dhëna	
nga	kompjuterët	e	organizatës	në	kompjuterët	e	tyre	në	të	cilët	ata	kanë	instaluar	
një	pako	 të	hetimit	auditues.	Kjo	efektivisht	nënkupton	që	ata	mund	 të	përdorin	
pako	të	njëjtë	hetimi	me	çfarëdo	lloj	kompjuteri,	kështu	që	ata	mund	të	ndërtojnë	
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ekspertizën	dhe	përvojën	e	tyre	të	një	apo	dy	programeve	të	hetimit	më	parë	sesa	të	
kenë	njohuri	në	pjesë	të	vogla	nga	disa	të	ndryshme.

Mendoni	 për	menaxherin	 tuaj	 për	 një	moment,	 balancimi	 i	 shumë	kërkesave	 që	
janë	bërë	me	buxhetin	e	shërbimit	të	auditimit.	Nëse	aftësoheni	në	përdorimin	e	një	
pakoje	softuerike	të	auditimit	duhet	të	ketë	përparësi	të	qarta,	në	aspektin	e	burimeve	
të	 shërbimit	 të	 auditimit	 që	dalin	nga	 trajnimi	 juaj	 dhe	kostoja	 e	mbështetjes	 së	
mëtejme	pasi	që	ju	duhet	të	jeni	në	gjendje	të	kryeni	detyrat	tuaja	në	mënyrë	më	
efektive	dhe	efikase.	Çmimi	i	softuerit	me	të	cilin	do	të	rritet	ekspertiza	juaj	është	
i	vogël	në	krahasim	me	vlerën	e	përmirësimeve	në	efikasitet	dhe	efektivitet	të	cilat	
janë të mundshme.

Ekzistojnë	disa	pako	 të	hetimit	 të	bazuar	në	kompjuter,	 por	më	 të	njohurat	 janë	
dy	pakot	kanadeze,	njohur	si	ACL	(Gjuha	e	Komandimit	të	Auditimit-GJKA)	dhe	
IDEA	(Nxjerrje	dhe	Analiza	e	të	Dhënave	Interaktive-NADI).

Fazat	e	përfshira	në	një	projekt	hetues	të	bazuar	në	kompjuter

Tani	do	të	shqyrtojmë	fazat	me	të	cilat	një	auditor	do	të	kryejë	hetimin	e	dosjes	duke	
përdorur	kompjuterin.

1. Identifikimi:	kërkesa	e	parë	është	të	identifikohet	dosja	e	të	dhënave	për	t’u	
hetuar.	Kjo	kërkon	një	shkallë	të	të	kuptuarit	të	sistemit.	Ku	është	dosja?	Në	
çfarë	formati	është	ajo?	A	nevojitet	shndërrim	para	se	mund	të	punoni	në	të?

2. Përzgjedhja:	Në	raste	të	dosjeve	shumë	të	mëdha	mund	të	jetë	e	nevojshme	të	
eliminohen	shënimet	apo	pjesë	të	shënimeve	që	janë	pa	interes	për	auditorin	
në	mënyrë	 që	 të	 ruhet	 hapësirë	 e	 nevojshme	 në	memorien-hard	 disqet	 e	
Kompjuterëve	dhe	të	minimizohet	koha	e	transferimit	dhe	procesimit.	Kjo	
mund	të	përfshijë	përdorimin	e	softuerëve	në	kompjuterin	kryesor.

3. Shkarkimi:	 Të	 dhënat	 transferohen	 fizikisht	 nga	 kompjuteri	 kryesor	 tek	
hard	 disku	 i	 kompjuterit	 të	 auditorit.	Varësisht	 nga	 burimi	 dhe	madhësia	
e	dosjeve,	kjo	mund	të	përfshijë	kopjimin	e	thjeshtë	në	disketa	apo	ndonjë	
formë	të	sistemit	të	komunikimit	apo	përdorimin	e	CD-ROM-it		i	integruar	
në	kompjuter.

4. Konvertimi dhe definimi:	 Prapë,	 varësisht	 nga	 burimi,	 të	 dhënat	 mund	
të	 nevojitet	 të	 konvertohen	 në	 format	 të	 PC-së.	 Pakot	 kryesore	 hetuese	
përfshijnë	pajisje	për	identifikimin	dhe	konvertimin	e	të	gjitha	regjistrimeve	
të	përbashkëta	të	formateve	që	gjenden	në	kornizën	kryesore	dhe	në	mini-
kompjuterë.
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	 Duke	pasur	parasysh	që	këto	pako	janë	krejtësisht	të	pavarura	nga	sistemi	që	
auditohet,	ata	duhet	të	informohen	për	shënimet	dhe	strukturën	e	dosjeve	të	
të	dhënave	para	se	ata	mund	të	shfrytëzojnë	ato	në	mënyrën	e	duhur.

	 Për	disa	pako	të	caktuara	kompjuterike	të	kontabilitetit	që	përdoren	zakonisht,	
definimi	i	fushave	dhe	shënimeve	vijnë	së	bashku	me	softuerin	e	hetimit.	Në	
disa	 sisteme	 të	bazave	 të	 të	dhënave	kompjuterike,	definimi	 i	 të	dhënave	
ndërtohet	në	dosjet	e	të	dhënave	dhe	mund	të	interpretohen	drejtpërdrejt	nga	
softueri	hetues.	Por	nëse	sistemi	që	auditohet	është	unik	apo	është	pako	më	
e	paqartë,	ju	duhet	të	jepni	definicionet	vetë.	Ju	duhet	të	jeni	në	gjendje	të	
siguroni	faqosjet		e	shënimeve	nga	departamenti	i	kompjuterëve.

5. Procesimi dhe rezultatet:	Të	dhënat	 tani	mund	 të	hetohen	dhe	rezultatet	
të	 nxirren.	 Procedurat	 precize	 që	 duhet	 ndërmarrë	 varen	 nga	 zgjedhja	 e	
auditorit	 për	 teknikat	 e	 duhura	 dhe	 softueri	 në	 dispozicion	për	 kryerje	 të	
detyrës.

3.5 Përdorimi i kompjuterit në menaxhimin dhe administrimin e auditimit

Në	 këtë	 kapitull	 do	 të	 diskutojmë	 përdorimin	 e	 kompjuterëve	 në	 planifikimin,	
dokumentimin	 dhe	 kontrollimin	 	 e	 një	 auditimi,	 dhe	 gjithashtu	 në	 raportimin	 e	
rezultateve të auditimit.

Në	paragrafët	hyrës	të	kapitullit	të	parë	të	kësaj	njësie	studimore	ne	kemi	thënë	se	
do	të	kthehemi	tek	diskutimi	në	lidhje	me	dallimet	e	rëndësishme	ndërmjet	CAAT-
së	dhe	automatizimit	të	auditimit.	Në	pjesët	paraprake,	ne	kemi	shikuar	në	mënyrat	
në	të	cilat	auditori	mund	të	lidhë	fuqinë	e	procesimit	të	mundësive	të	sofistikuara	
analitike	të	pakove	softuerike	moderne	të	auditimit	për	të	bërë	përpjekjet	tona	të	
auditimit	më	produktive,	efikase	dhe	të	kënaqshme	për	personin.	Në	këtë	kapitull	
përfundues	 ne	 do	 të	 shtjellojmë	 një	mënyrë	 tjetër	 në	 të	 cilën	 auditorët	mund	 të	
lidhin	përfitimet	e	IT-së	–	përdorimin	e	kompjuterëve	në	menaxhimin	e	auditimit.

Ne	do	të	shqyrtojmë	këtë	temë	nën	tre	tituj:

1.	 Planifikimi	i	auditimit.

2.	 Dokumentet	punuese	dhe	kompjuteri.

3. Kontrolli i auditimit.
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Ju	 duhet	 të	 vëreni	 se	 informatat	 në	 pjesët	 e	 planifikimit	 të	 auditimit	 ndërlidhen	
kryesisht	me	 auditimin	 e	 brendshëm.	 Informatat	 në	 dy	 pjesët	 tjera	 zbatohen	 në	
mënyrë	të	njëjtë	për	auditimin	e	brendshëm	dhe	të	jashtëm.

Planifikimi	i	auditimit

Planifikimi	i	auditimit,	siç	e	kemi	mësuar	në	njësitë	paraprake,	është	themelor	për	të	
qenë	në	gjendje	për	të	kryer	në	mënyrë	të	suksesshme	një	auditim.	Megjithatë,	siç	e	
dini	kryerja	e	vlerësimit	fillestar	për	të	qenë	në	gjendje	për	të	kryer	tri	llojet	kryesore	
të	planifikimit	të	auditimit	(strategjik,	operacional	dhe	taktik	/	angazhimi)	është	edhe	
komplekse	edhe	merr	shumë	kohë	.	Në	shumë	vende,	shumë	organizata	të	shërbimeve	
publike	kanë	zhvilluar	pakot	e	 tyre	 të	planifikimit	 të	auditimit	 të	kompjuterizuar	
derisa	tjerat	kanë	blerë	pako	të	përdorura	të	zhvilluara	nga	organizatat	komerciale	
që	specializojnë	në	disenjiimin	dhe	programimin		e	sistemeve		kompjuterike.

Cilëndo	 pako	 që	 përdor	 shërbimi	 i	 auditimit,	 ajo	 i	 mundëson	 menaxhmentit	 të	
auditimit	të:

1.	 Përcaktojnë	 nevojën	 e	 përgjithshme	 të	 auditimit	 dhe	 shpeshtësinë	 e	
fushëveprimin	 e	 shqyrtimit.	 Në	 veçanti,	 pasi	 që	 formulat	 e	 treguesve	 të	
rrezikut	kryesisht	nxirren	nga	formula	matematikore,	kompjuterët	mund	të	
ndihmojnë	në	llogaritjet	e	vlerësimit	të	rrezikut	që	marrin	shumë	kohë.

2.	 Mirëmbajnë	planet	e	auditimit	në	model	të	përdorshëm	(kjo	gjithashtu	vlen	
për	auditimin	e	jashtëm).

3.	 Monitorojnë	objektivat	dhe	kohën	e	angazhimit	në	auditim	dhe	shqyrtimin	e	
performancës	së	auditimit	(kjo	gjithashtu	vlen	për	auditimin	e	jashtëm).

4.	 Prodhojnë	 informata	 të	 kushtueshme	 për	 ndarjen	 e	 kohës	 së	 auditimit	
për	qendrën	operative	përkatëse	e	cila	është	audituar	apo	për	 të	analizuar	
performancën	e	auditimit	si	pjesë	e	shqyrtimit	të	cilësisë	apo	iniciativës	së	
përmirësimit	të	efikasitetit	(kjo	gjithashtu	vlen	për	auditimin	e	jashtëm).	

Përdorimi	i	kompjuterëve	për	përpilimin	e	dokumenteve	të	punës

Rritja	e	përdorimit	të	kompjuterëve	desktop	dhe	laptopëve	në	auditim	ka	rezultuar	
në	rritje	të	efikasitetit	dhe	efektivitetit	të	auditimit.	Ne	do	të	shikojmë	në	disa	prej	
përdorimeve	për	të	cilat	janë	vënë	në	punë	mikro-kompjuterë.
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Auditorët	gjithmonë	kanë	punuar	në	Word	Processing,	por	në	të	kaluarën	ka	qenë	
me	laps	dhe	letër	për	analizim.	Kjo	shpesh	ka	rezultuar	në	mal	me	letra	të	shkruara,		
rishkruara,	 dhe	mbishkruara,	 ku	 një	 sasi	 e	madhe	 prej	 së	 cilës	 ka	 përfunduar	 si	
mbeturinë	në	shportë.

Mundësia	për	të	punuar	në	Word	Processing	u	mundëson	auditorëve	të	shkruajnë,	
riorganizojnë	dhe	përmirësojnë	komentet	 dhe	 raportet	 e	 auditimit	më	 shpejt	 dhe	
në	mënyrë	më	precize	sesa	më	parë.	Pakot	e	Word-it	mundësojnë	edhe	prodhimin	
e	 dokumenteve	 të	 standardizuara	–	që	do	 të	 përdoren	nga	 anëtar	 të	 shërbimit	 të	
auditimit	si	pjesë	e	stilit	të	tyre	të	brendshëm		dhe	për	prezantimin	e	raporteve	në	
mënyrën	e	preferuar	dhe	njohur	për	organizatën	të	cilës	auditori	i	brendshëm	i	kryen	
shërbime.

Diagramet	 gjithashtu	 përfitojnë	 nga	 përdorimi	 i	 kompjuterëve.	 Në	 të	 kaluarën	
diagrami	ka	qenë	rezultati	i	aplikimit	të	lapsit	dhe	shablloneve	në	letër	të	formatit	
të	madh.	Grafikonet	 vizatoheshin	 e	 ri-vizatoheshin,	 një	 proces	 ky	 i	 lodhshëm	 e	
shpenzues	kohe.	Madje	edhe	kur	konsiderohej	si	 i	përfunduar,	mund	të	kërkohej	
futja	e	informatave	e	shënimeve	të	reja	sugjeruar	nga	rishikuesit.	Edhe	nëse	diagrami	
kishte	paraqitur	saktësisht	kushtet	në	kohën	e	auditimit	të	tanishëm,	ato	do	të	mund	të	
jenë	vjetruar	për	kohën	e	shqyrtimit	të	ardhshëm.	Sot	kemi	në	dispozicion	softuerin	
i	cili	i	lejon	auditorit	që	të	përpilojë	dhe	ndryshojë	diagramet	me	lehtësi.	Kur	të	jetë	
kryer,	diagrami	mund	të	ruhet	në	formë	elektronike	për	t’u	rishikuar	dhe	përditësuar	
me	lehtësi	(me	kusht	që	auditori	të	kryej	procedurat	e	mbledhjes	së	dëshmive	dhe	
testeve	korrekte	përgjatë	punës	sipas	nevojës)	gjatë	shqyrtimit	të	radhës.

Auditorët	kanë	përdorur	fletë	me	katror		për	rreshtat	dhe	kolonat	e	tyre	të	organizuara	
për	shifra	prej	që	është	shpikur	letra.	Faqet	elektronike	në	Excel	tani	e	bëjnë	këtë	në	
mënyrë	intuitive	por	shumë	më	shpejt.	Kjo	mundëson	krijimin	e	formulës	një	herë	
për	të	bërë	llogaritje	matematikore	dhe	analiza	statistikore	dhe	siguron	mbledhjen	
e	saktë	të	shumave	dhe	numrave	me	totalet	e	tyre,	gjithmonë	nëse	auditori	ka	futur	
formulën	 korrekte	 dhe	 ka	 kontrolluar	 integritetin	 e	 përgjithshëm	 të	 ndërtimit	 të		
këtyre	faqeve.

Bazat	e	të	dhënave	kanë	bërë	një	ndikim	të	madh	në	punën	e	auditimit.	Auditorët	
mund	të	shfrytëzojnë	baza	të	mëdha	dhe	të	sofistikuara	të	të	dhënave	për	mbledhje	
dhe	 analizim	 të	 hollësive	 përkatëse	 në	 shumë	mënyra.	Kjo	 i	 liron	 auditorët	 nga	
mbledhja	 e	 lodhshme	 e	 fakteve	 dhe	 shifrave	 me	 dorë	 dhe	 u	 jep	 atyre	 kohë	 të	
vlefshme	për	vlerësim	intelektual	të	të	dhënave	të	mbledhura.
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Megjithatë,	 si	 auditor	 ju	 duhet	 të	 aplikoni	 skepticizmin	 tuaj	 profesional	 e	 të	
shëndoshë	për	përdorimin	e	kompjuterëve	desktop	dhe	laptopë-ve	pasi	që	auditimi	
me	to	nuk	është	edhe	pa	vështirësi.	Këtu	janë	disa	për	të	cilat	duhet	të	jeni	në	dijeni:

•	 Shumë	 auditor	 mbajnë	 faqet	 e	 tyre	 Excel,	 bazat	 e	 të	 dhënave,	 nxjerrin	
komanda,	dhe	dokumente	në	Word	 	në	pajisje	 të	memories	 së	 jashtme	 të	
të	 dhënave	 (p.sh.	 USB	memoriet	 dhe	 CD-të).	 Sasi	 të	mëdha	 të	 dhënave	
mund	të	mbahen	në	një	hapësirë	të	vogël	fizike.	Rreziqet	i	shoqërojnë	këto	
përfitime	të	dukshme.	Mjetet	e	tilla	për	ruajtje	të	të	dhënave	rrezikohen	nga	
dëmtimi	dhe	humbja,	dhe	të	gjitha	të	dhënat	e	mbledhura	me	mund,	mund	të	
humben	përgjithmonë.

•	 Informatat	që	dikur	kanë	qenë	në	dispozicion	vetëm	në	sasi	të	mëdha	letre	
që	ishin	shumë	të	dukshme	tani	mund	të	hiqen	për	habi	në	një	xhep	palltoje	
me	pajisje	të	tilla	memorike.	Përveç	kësaj	informatat	mund	të	ndryshohen	
(me	 pakujdesi	 bëhen	 gabime)	 shpesh	 pa	 ndonjë	 gjurmë	 të	 ndryshimit	 që	
është	bërë.

•	 Duhet	 të	 përshtaten	 konventat	 standarde	 të	 emërtimit	 të	 fajlave	 për	 të	
siguruar	qasjen	në	informata	për	ata	që	janë	të	autorizuar	për	përdorim	të	
tyre.	Pa	konventat	për	emërtimin	standard	të	dosjeve,	mund	të	shpenzohen	
orë	të	tëra	duke	kërkuar	në	dosje	veç	e	veç	për	ta	gjetur	atë	që	na		nevojitet,	
e	që	nuk	është	një	përdorim	efektiv	i	burimeve	të	shtrenjta	të	auditimit.

•	 Të	dhënat	elektronike	lehtë	mund	të	humben	dhe	kjo	mund	të	jetë	katastrofale	
nëse	mbetet	vetëm	një	version	i	dosjeve.	Prandaj	është	kritike	që	kopjet	e	
dosjeve	që	mbajnë	letrat	e	punës	të	ri-ruhen	për	çdo	mbrëmje.	Pasi	të	jetë	
kryer	puna	në	terren,	informatat	duhet	të	ruhen	(back	up)	çdo	javë	derisa	të	
kryhen	shqyrtimet	e	dokumenteve	punuese	dhe	të	jenë	shkruar	në	mënyrën	
e duhur.

•	 Dokumentet	e	punës	elektronike	mund	të	paraqesin	problem	nëse	shqyrtuesi	
nuk	ka	kompjuter	në	 të	cilin	mund	 të	kryejë	 shqyrtimin.	Mund	 të	merret	
parasysh	 edhe	 opsioni	 i	 të	 shkruarit	 me	 dorë	 të	 shënimeve	 shqyrtuese.	
Megjithatë	 disa	 shqyrtues,	 të	 nxitur	 nga	 aftësitë	 e	 tyre	 për	 bërjen	 e	
ndryshimeve	 elektronike	 në	 letrat	 punuese	 vetë	 ,	mund	 të	 fusin	 komente	
dhe	pyetje	që	mund	të	jenë	të	vështira	për	auditorin	që	kryen	punën	për	të	
identifikuar	dhe	të	veprojnë	me	to.	Fatmirësisht,	pakot	moderne	të	Word-it	
kanë	version	të	sofistikuar	të	veçorive	të	kontrollit	që	i	mundësojnë	auditorit	
dhe	shqyrtuesit	 të	 identifikojnë	versionet	origjinale	dhe	 të	 shqyrtuara	dhe	
pikat	 dhe	 komentet	 dhe	 pyetjet	 me	 të	 cilën	 lidhen.	 Megjithatë	 të	 gjithë	
anëtarët	e	ekipit	auditues	duhet	të	trajnohen	mirë	në	përdorimin	e	softuerëve	



Moduli 3 - Shkathtësitë dhe teknikat e Auditimit të Brendshëm

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

57

të	 tillë	 dhe	 të	 përshtatin	 një	 qasje	 standarde	 për	 kryerjen	 e	 procesit	 të	
shqyrtimit	duke	përdorur	dokumente	elektronike	të	punës.

Kontrolli i auditimit

Kompjuterët	mund	të	japin	ndihmesë	të	madhe	në	kontrollimin	e	punës	audituese	
për	 shkak	 të	 logjikës	 së	 operimit	 të	 tyre	 dhe	 aftësisë	 për	 të	 strukturuar	 qasjen	 e	
një	auditori	për	punën	e	 tij/saj	që	e	kryen.	Normalisht	 të	gjitha	auditimet	 janë	të	
caktuara	me	 kode	 unike	 identifikuese	 dhe	 themelohen	 një	 bazë	 e	 të	 dhënave	 që	
përmban	informatat	për	të	gjitha	auditimet	e	koduara	duke	ndërlidhur	gjërat	e	tilla	
siç	janë	data	e	auditimit	të	fundit	dhe	numrat	e	përhershëm	të	dosjeve.	Në	një	sistem	
të	tillë,	oraret	zakonisht	plotësohen	nga	stafi	i	auditimit	në	baza	javore	apo	mujore	
dhe	aktiviteti	auditues	kodohet	me	kod(e)	përkatëse	të	ruajtur	në	bazën	e	të	dhënave.	
Informatat	nga	oraret	e	individëve	pastaj		futen	si	të	dhëna		në	sistem	dhe	prodhohen	
raporte	 të	 ndryshme	 dhe	më	 pas	 analizohen	 nga	menaxhmenti	 i	 auditimit.	Këto	
analiza	japin	informatat	bazë	për	menaxhmentin	e	auditimit	për	të	kontrolluar	dhe	
monitoruar	funksionimin	e	auditimit	dhe	për	vlerësim	të	përformancës.

Raportimi	dhe	Monitorimi

Mundësia	e	ofruar	e	Word-it	nga	IT	ka	transformuar	aftësinë	e	auditorëve	dhe	të	
tjerëve	të	përpilojnë,	ndryshojnë	dhe	zhvillojnë	raportet	e	tyre.	Kjo	nënkupton	që	
auditorët	mund	 të	përpilojnë	 raporte	në	baza	 të	vazhdueshme	dhe	ndihmojnë	në	
shkurtimin	e	proceseve	të	ndryshme	manuale	të	përpilimit	dhe	kohës	së	shpenzuar	
për	gabimet	e	përfshira.	Raportet	e	përpiluara	në	këtë	formë	duhet	të	jenë	më	në	kohë	
dhe	më	cilësore	pasi	që	auditorët	të	kenë	marrë	njohuritë	përkatëse	në	përdorimin	e		
Word-it	dhe	softuerëve	tjerë.

Prezantimi	 i	 raporteve,	 duke	 përfshirë	 përdorimin	 e	 tabelave,	 diagrameve	 etj.	
gjithashtu	mund	të	ndihmojë	në	krijimin	e	përshtypjes	së	favorshme	të	një	auditimi	
dhe	 kësisoj	 tërheq	vëmendjen	 e	 një	menaxheri	 të	 lartë.	 Përdorimi	 i	 formularëve	
standard	me	logon	e	shërbimit	gjithashtu	mund	të	ndihmojë	në	shpërndarjen	e	stilit	
të	brendshëm	 	dhe	 i	 shtohet	përshtypjes	 së	një	 auditori	 profesionist.	Megjithatë,	
cilësia	 e	 përmbajtjes	 së	 raportit	 ende	 bazohet	 në	 cilësinë	 e	 ekipit	 auditues	 dhe	
raport-shkruesit,	kështu	që	ka	limite	në	këtë	përfitim.

Përpilimi	i	raporteve	vjetore	për	Njësinë	e	Harmonizimit	Qendror	të	Auditimit	të	
Brendshëm	nga	Kryesuesit	e	Auditimit	të	Brendshëm	do	të	lehtësohet	me	përdorimin	
e	raporteve	përmbledhëse	të	auditimit	dhe	mundësia	për	nxjerrje	të	pikave,	çështjeve	
dhe rasteve studimore kryesore.
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Auditorët	e	brendshëm	duhet	të	komunikojnë	në	mënyra	tjera	pos	shkrimit	formal	
të	 raporteve	dhe	do	 të	ketë	 raste	kur	një	prezantim	është	mjeti	më	 i	përdorshëm	
i	 komunikimit.	 Kjo	 mund	 të	 bëhet	 përmes	 prezantimeve	 të	 kompjuterizuara	 të	
slajdeve,	për	shembull	kur	ka	nevojë	për	komunikim	me	një	grup	menaxherësh	apo	
palë	tjera	me	interes.	Shembujt	mund	të	përfshijnë:

•	 Prezantimin	e	draft	planeve	strategjike		brenda	ndonjë	ministrie	apo	qendre	
buxhetore	për	diskutim	para	finalizimit.

•	 Prezantimin	e	një	draft-programi	 të	konsultimit	për	 studimin	e	vlerës	për	
para	për	t’u	diskutuar.

•	 Një		skicë	të	raportit	të	përformancës	së	auditimit	për	diskutim.

•	 Një	prezantim	 të	progresit	 të	auditimit	p.sh.	një	 raport	vjetor	për	Njësinë	
Qendrore të Harmonizimit dhe Ministrisë.

•	 Një	seancë	e	trajnimit	të	brendshëm.

•	 Sigurimi	i	cilësisë	dhe	punëtori	tjera.

•	 Një	prezantim	të	zhvillimit	të	një	auditimi	në	një	audiencë	të	gjerë.

Këto	prezantime	mund	të	avancohen	shumë	nga	një	prezantim	profesionist	i	IT-së	
dhe	ndihmon	në	ndërtimin	e	reputacionit	dhe	qëndrimit	të	auditimit	si	dhe	ndihmon	
në	komunikimin	me	palët	me	interes	të	cilat	duhet	të	vendosin	se	çfarë	vendimesh	
duhet	marrë	për	rezultatet	e	auditimit.

Një	auditim	nuk	përfundon	me		dorëzimin	e	një	raporti.	Duhet	të	ketë	një	sistem	
adekuat	monitorimi.	Kjo	do	të	mund	të	 ishte	në	një	formë	të	një	 liste	 të	 thjeshtë	
Excel	 në	 të	 cilën	 regjistrohen	 rekomandimet	 kyçe	 nga	 raportet	 individuale.	Një	
listë	e	tillë	ofron	një	përmbledhje	të	përshtatshme	për	përdorim	nga	i	tërë	stafi	dhe	
menaxherët	e	auditimit	në	punën	e	 tyre	përcjellëse.	Kjo	 listë	gjithashtu	mund	 të	
përdoret	për	përfshirje	të	përmirësimeve	të	vlerës	së	shtuar	aktuale	dhe	potenciale	
në	raportimet	audituese	vjetore.	Lista	ofron	një	histori	të	vazhdueshme	dhe	hollësitë	
vetëm	ruhen	apo	arkivohen	kur	të	jenë	punuar	plotësisht	dhe	të	kuptohen	përfitimet.
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4. Raportimi i Konstatimeve të Auditimit tek Menaxhmenti

Në	këtë	njësi	studimore	do	të	mësoni	në	lidhje	me	proceset	kyçe	të	ciklit	të	auditimit	
që	duhet	të	ndiqen	nga	ekipi	i	auditimit	të	brendshëm	me	qëllim	të	përpilimit	të	një	
raporti	të	mirë	auditimi	për	prezantim	para	menaxhmentit.	Standardi	i	cilësisë	dhe	
dobia	e	raporteve	të	mira	të	auditimit	janë	shumë	reflektuese	në	përpjekjet	e	mëdha	
që	auditori	duhet	të	aplikojë	për	t’u	siguruar	se	procedurat	e	auditimit	janë	zhvilluar	
dhe	raportuar	me	pavarësi,	në	formë	objektive	dhe	mënyrë	të	ndërgjegjshme.

4.1  Pse përpilojmë raportet e auditimit?

Një	raport	auditimi,	përpiluar	nga	auditorët	e	brendshëm	apo	të	jashtëm,	është	në	
thelb	një	përmbledhje	e	shkruar	që	përmban	përshkrime	të	punës	së	kryer	audituese,	
dëshmi	 relevante	 e	 të	 besueshme	 të	 mbledhura,	 problemet	 e	 identifikuara	 dhe	
veprimet	 korrigjuese	 që	 duhet	 kryer	 nga	menaxhmenti	 për	 t’i	 bërë	 njerëzit	 dhe	
sistemet	të	punojnë	në	mënyrë	korrekte,	efektivisht,	dhe	ku	duhet	edhe	juridikisht.	
Thjesht!	Kjo	i	demonstron	organit	të	audituar,	apo	klientit	angazhues	që	ka	ndodhur	
një	auditim		dhe	që,	si	rezultat	 i	nevojës	për	hetim	me	auditorë	funksionalisht	 të	
pavarur,	menaxhmenti	i	organizatës	ndoshta	duhet	të	bëjë	ndryshime	për	përmirësim	
të	mënyrës	së	punës	që	bëhet.

Megjithatë	siç	edhe	mund	të	mendoni,	procesi	i	përpilimit	të	raporteve	nuk	është	
i	 drejtpërdrejt	 sikur	 sugjeron	 paragrafi	 i	 mëparshëm.	 Përpilimi	 i	 një	 raporti	 të	
mirë	 auditimi	 dhe	 leximi	 e	 pranimi	 i	 përmbajtjes	 së	 tij	 nga	menaxhmenti	 është	
synim	parësor	 profesional	 i	 ekipit	 për	 auditim	 të	 brendshëm.	Nëse	 raporti	 është	
i	 papranueshëm	 për	 menaxhmentin	 për	 shkak	 të	 gabimeve	 	 në	 interpretim	 apo	
papërshtatshmërisë	së	sugjerimeve	të	auditorit	për	përmirësime,	atëherë	auditori	i	
brendshëm	ka	dështuar	në	përgjegjësinë	e	tij	primare	për	kryerjen	e	shërbimit	për	
ndihmë	organizatës	në	arritjen	e	objektivave.

Auditori	më	i	mirë	në	botë	mund	të	keqkuptohet	plotësisht	për	shkak	të	raporteve	
të	 përpiluara	 apo	 të	 prezantuara	 dobët.	 Pra	 le	 ta	 shtjellojmë	 pak	më	 hollësisht,	
përmbajtjen	dhe	funksionin	e	raportit	të	auditimit	të	brendshëm.

Raportet	e	auditimit	–	çfarë	informatash	duhet	të	përmbajnë	ato?

Raportet	e	auditimit	duhet	të	kenë	strukturë	logjike	që	shpie	lexuesin	nëpër	kapituj	
të	 ndryshëm	 me	 qëllim	 të	 prezantimit	 në	 mënyrë	 koherente	 e	 gjithëpërfshirëse	
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auditimin	që	është	kryer	së	voni.	Ka	për	synim	t’i	përgjigjet	të	gjitha	pyetjeve	për	ku	
dhe	pse	e	si	ishte	bërë,	mbi	kë	dhe	pse	duhet	ndërmarrë	veprime	nga	menaxhmenti	
si	rezultat	i	të	gjeturave	nga	auditorët	e	brendshëm.

Doracaku	i	Auditimit	të	Brendshëm	specifikon	kërkesat	për	praktika	dhe	procedura	
të	raportimit	në	Kapitullin	3:	Raportimi	dhe	Mbyllja	e	Auditimit.	Kjo	thekson	se:

“Qëllimi	 i	 një	 raporti	 është	 të	 	 informojë.	 Nëse	 informata	 	 nuk	 arrihet	 atëherë	
nuk	ka	vlerë.	Puna	më	e	mirë	në	terren	dhe	analizat	më	të	shkëlqyeshme	janë	pa	
dobi	nëse	ato	nuk	komunikohen	–	që	nënkupton	se	informatat	për	të	gjeturat	dhe	
veprimet	e	rekomanduara	duhet	marrë	dhe	kuptuar	nga	audienca	që	mund	t’i	zbatojë	
rekomandimet.

Në	kërkim	të	komunikimit,	auditorët	e	brendshëm	duhet	kujtuar	objektivat	e	tyre	
primare:

1.	 Të	japin	informata	të	dobishme	me	kohë,	si	me	gojë	ashtu	edhe	shkrim,	për	
çështje	me	rëndësi;	dhe

2.	 Të	promovojnë	përmirësimet	në	kontroll	dhe	performancë	të	operacioneve	
në	organizatë.

Komunikimi	duhet	të	jetë	objektiv,	i	qartë,	konciz,	me	kohë	dhe	konstruktiv.

Kapitulli	3.3	i	Vëllimit	II	të	Doracakut	të	Auditimit	të	Brendshëm	paraqet	elementet	
e	sugjeruara	që	duhet	të	përfshihen	në	raportin	e	auditimit:

•	 Një	 përmbledhje	 ekzekutive	 të	 objektivave	 kryesore,	 fushëveprimin,	 të	
gjeturat,	konkluzionet	dhe	rekomandimet	dhe	një	vlerësim	në	shkallë	katër	
pikëshe	të	auditimit.

•	 Një	hyrje	me	të	kaluarën	e	organizatës	së	audituar.
•	 Qëllimin	dhe	fushëveprimin	e	angazhimit	të	auditimit	të	kryer.
•	 Rezultatet	e	auditimit	ku	përfshihen		të	gjeturat,	konkluzionet,	rekomandimet,	

dhe	plani	i	veprimit.

Doracaku	i	Auditimit	të	Brendshëm	gjithashtu	përfshin	shabllonin	e	sugjeruar	për	
raportin	e	auditimit	të	brendshëm.	Përdorimi	i	shablloneve		të	tilla	në	një	doracak	
ka	për	 synim	 të	 caktojë	 standardet	për	një	 format	 raportimi	që	do	 të	promovojë	
përmbajtje	në	cilësi	të	raporteve	me	shkrim	dhe	jep	një	kornizë	për	shkrim	efektiv	
të	raportit.	Kështu	mund	të	jetë	rasti	me	formatin	e	standardeve	të	shërbimeve	të	
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secilit	auditim	të	brendshëm	që	ndryshon	nga	një	qendër	shpenzuese	buxhetore	tek	
tjetra,	mirëpo	komponentët	kyçe	të	një	formati	efektiv	të	raportit	siç	listohet	më	lart,	
duhet	të	reflektohet	në	udhëzimin	për	secilën	çështje	shërbimi	në	formate	raporti.

Pajtimi	për	formatin	e	raportimit	me	menaxhmentin

Është	 e	 qartë	 se	 qëllimi	 primar	 i	 raporteve	 të	 auditimit	 të	 brendshëm	 është	 t’i	
sigurojë		menaxhmentit	një	opinion	mbi	përshtatshmërinë	e	sistemeve	të	kontrollit	
të	brendshëm,	menaxhimit	të	rrezikut	dhe	rregullimet	e	qeverisjes	në	organizatë	dhe	
për	të	informuar	ata		mbi	të	gjeturat,	konkluzionet	dhe	rekomandimet	e	rëndësishme	
të	auditimit.	Dy	prej	objektivave	më	specifike	të	çdo	raporti	të	auditimit	të	brendshëm	
duhet	të	jenë:

•	 Të	 nxisë	 menaxhmentin	 të	 veprojë	 për	 zbatimin	 e	 rekomandimeve	 për	
ndryshim,	që	sjellin	tek	përmirësimi	i	duhur	në	përformanc	dhe	kontroll.

•	 Të	jepen	të	dhëna	zyrtare		të	çështjeve	që	ngritën	nga		auditimi	i	brendshëm	
dhe	ku	është	e	duhur	për	marrëveshjet	e	arritura	me	menaxhmentin	para,	
gjatë	dhe	pas	punës	audituese	në	terren.

Një	 pikë	 me	 rëndësi	 të	 përmendet	 është	 se	 format	 e	 raportimit	 duke	 përfshirë	
formatin	 dhe	 shpërndarjen	 e	 raporteve	 të	 auditimit	 të	 brendshëm	 duhet	 pajtuar	
me	 menaxhmentin	 para	 se	 të	 fillojë	 auditimi.	 Të	 gjeturat,	 konkluzionet	 dhe	
rekomandimet	 e	 prezantuara	 nga	 auditori	 i	 brendshëm	 ka	 më	 shumë	 mundësi	
të	 vlerësohen	dhe	pranohen	nga	menaxhmenti	 nëse	 ka	mirëkuptim	në	 lidhje	me	
qëllimin	dhe	fushëveprimin	e	auditimit	dhe	si	do	të	raportohen	rezultatet	në	vijim.

Menaxhmentet	(i	të	audituarit	dhe	shërbimit	të	auditimit	të	brendshëm)	zakonisht	
janë	kundër	befasive	që	u	bëhen	atyre,	kështu	që	sa	më	shumë	që	pajtohen	para	
fillimit	të	auditimit,	ka	më	pak	mundësi	që	menaxhmenti	të	ndeshet	me	të	panjohura	
dhe	të	reagojë	negativisht	për	rezultatet	e	auditimit.

Prandaj	për	t’u	siguruar	se	raportet	arrijnë	tek	pranuesit	e	duhur,	termet	e	referencës	
për	 auditim	 të	 brendshëm	 (të	 cilat	 i	 kemi	mbuluar	 në	 njësinë	 studimore	 4	 	mbi	
Planifikimin),	si	dhe	qëllimi,	fushëveprimi	dhe	metodika,	duhet	të	mbulojnë	afatet	
e	 synuara	 kohore	 për	 përpilimin	 e	 raporteve	 individuale	 dhe	 udhëzimeve	 në	
shpërndarjen	e	raporteve.	Raportet	zakonisht	duhet	të	shpërndahen	tek	menaxherët	
të	cilët	kanë	përgjegjësi	direkte	për	njësinë	që	auditohet	dhe	që	kanë	autoritet	 të	
ndërmarrin	veprime	sipas	rekomandimeve.
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Duhet	 të	 ekzistojë	 një	marrëveshje	 e	 veçantë	 për	 raportet	mbi	mashtrimeve	 dhe	
parregullsitë	dhe	një	gjë	e	tillë	duhet	të	formalizohet	dhe	kuptohet	plotësisht	nga	të	
gjithë.	Menaxherët	e	radhës	duhet	të	raportojnë	menjëherë	tek	menaxheri	i	auditimit	
kurdo	që	dyshohet	për	ndonjë	parregullsi.	Në	përgjithësi,	një	menaxher	auditimi	
pritet	të	dërgojë	raport	për	ndonjë	parregullsi	serioze	tek:

1.	 Zyrtari	apo	menaxheri	përgjegjës	për	parregullsitë	në	qendrën	shpenzuese	
buxhetore	apo	inspektorit	të	shërbimit	për	mbikëqyrje	të	buxhetit.

2	 Zyrtari	kryesor	kujt	ai/ajo	i	raporton	në	mënyrë	administrative.

3.	 Menaxhmentit	të	qendrës	shpenzuese	buxhetore.

4.2 Fazat që duhet kaluar prej kryerjes së auditimit në terren deri te përpilimi 
i raportit përfundimtar

Puna	për	përpilimin	e	raportit	zakonisht	kryhet	pas	punës	audituese	në	terren	dhe	pasi	
të	gjeturat	të	jenë	shqyrtuar	në	tërësi.	Sigurisht	që	është	e	mundur	të	parashihet	gjatë	
rrjedhës	së	auditimit	se	çfarë	të	gjeturash	të	caktuara	do	të	përfshihen	në	raportin	
përfundimtar	për	shkak	të	seriozitetit	apo	rëndësisë	së	gabimeve	apo	parregullsive	
të	pambuluara.	Ne	do	të	fokusohemi	në	këtë	fazë	në	përpilimin	e	raportit	për	një	
auditim	në	sistem	të	thjeshtë	për	të	demonstruar	parimet	themelore	të	shqyrtimit.

Ekzistojnë	disa	faza	dhe	nivele	në	të	cilat	puna	audituese	ka	mundësi	të	shqyrtohet	
para	se	të	fillojë	vetë	shkrimi	i	raportit.	Këto	janë	theksuar	në	paragrafët	në	vijim.

Vetë-shqyrtimi

Para	kalimit	 të	dosjeve	 të	 tyre	 të	auditimit	 tek	mbikëqyrësit	apo	menaxherët	për	
shqyrtim,	 auditorët	 që	 kanë	 kryer	 punën	 në	 terren	 duhet	 të	 kryejnë	 një	 numër	
kontrollesh	në	rezultatet	e	tyre	në	përputhje	me	udhëzimet	e	caktuara	të	raportimit.	

Pyetjet	për	të	cilat	kontrollet	duhet	dhënë	përgjigje	janë:

•	 A	janë	arritur	objektivat	e	auditimit?
•	 A	janë	kryer	të	gjitha	testet	e	duhura	dhe	a	janë	përdorur	teknikat	e	duhura?
•	 A	ka	qenë	adekuat	niveli	i	testimit	për	të	mbështetur	konkluzionin	e	arritur?
•	 A	 janë	 përmbledhur	 rezultatet	 e	 testimit	 në	mënyrë	 adekuate	 (p.sh.	 listat	

kontrolluese	nuk	janë	nënshkruar,	çështje	të	pazgjidhura	etj.)?
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•	 A	janë	referencat	e	dosjeve	të	plota,	të	sakta	dhe	të	lehta	për	t’ju	qasur?
•	 A	 ka	 ndonjë	 gabim	 drejtshkrimor	 në	 dokumentet	 punuese	 apo	 ndonjë	

deklaratë	hutuese?

Shqyrtimi	nga	mbikëqyrësit	apo	menaxherët	e	auditimit

Kjo	fazë	shqyrtimi	që	kryhet	në	një	nivel	më	të	lartë	duhet	të	marrë	parasysh	jo	vetëm	
gjashtë	pikat	e	adresuara	nën	vetë-shqyrtimin	më	lart	por	gjithashtu	duhet	të	marrë	
parasysh	një	pyetje	të	shtatë:	A	i	mbulon	raporti	të	gjitha	të	gjeturat,	konkluzionet	
dhe	rekomandimet	e	rëndësishme?	Në	shumë	aspekte,	shqyrtimi	i	këtyre	elementeve	
është	punë	e	drejtpërdrejt	e	shqyrtimit	të	auditimit	nga	menaxheri.

Pjesa	 më	 e	 vështirë	 e	 procesit	 shqyrtues	 është	 qëndrimi	 anash	 dhe	 shikimi	 i	
auditimit	në	perspektivë	më	të	gjerë.	Këtu	shqyrtuesi	duhet	të	rezistojë	nga	joshja	
që	të	zvarritet	në	hollësi	mirëpo	në	vend	të	saj	duhet	të	vlerësojë	çështje	më	të	gjera:

•	 Një	sasi	adekuate	e	mendimeve	dhe	kohës	duhet	të	kenë	shkuar	në	fazën	e	
planifikimit	të	auditimit.	Në	shqyrtimin	e	dokumenteve	të	punës,		shqyrtuesi	
duhet	 të	 vlerësojë	 nëse	 auditimi	 është	 kryer	 apo	 jo	 sipas	 planit.	Nëse	 ka	
pasur	ndonjë	devijim	nga	planet	dhe	a	ka	qenë	në	rregull?	Në	anën	tjetër	
a	ka	ndonjë	arsye	për	të	menduar	se	në	ndriçimin	e	rrethanave	ndryshuese	
ekipi	i	auditimit	duhet	të	ketë	devijuar	nga	plani,	si	përgjigje	e	rrethanave	të	
paparapara?

•	 Në	veçanti	plani	i	auditimit	duhet	të	ketë	identifikuar	ndonjë	fushë	kritike.	
Auditori/ja	duhet	të	jetë	i	kënaqur	me	dokumentacionin	e	punës	që	adreson	
në	mënyrë	adekuate	fushat	kritike	dhe	i	jep	firmës	bazat	për	konkluzion.

•	 Shqyrtuesi	duhet	të	jetë	i	kënaqur	me	dosjet	e	auditimit	si	tërësi,	që	përbëjnë	
dëshmi	adekuate	për	të	mbështetur	opinionin	e	auditimit.	Për	të	përqendruar	
vëmendjen,	shqyrtuesi	duhet	të	ketë	parasysh	nëse	ai/ajo	do	të	kenë	vetëbesim	
edhe	të	qëndrojnë	në	dhomën	e	dëshmitarit	në	gjyq	me	dosjet	e	auditimit	që	
përdoren	si	dëshmi	në	gjykim.

•	 Shqyrtuesi	duhet	të	kërkojë	përjashtimet	e	rëndësishme.	A	ka	diçka	që	ata	
e	dinë,	nga	njohuritë	e	 tyre	vendore	që	do	 të	ndikonte	në	konkluzionet	e	
shprehura	në	raportin	e	auditimit?

•	 Mbikëqyrësi	apo	menaxheri	i	auditimit	duhet	të	vë	inicialet	dhe	nënshkruaj	
dosjet	 për	 të	 treguar	 se	 është	 kryer	 rishikimi.	 Kryesuesi	 i	 auditimit	 të	
brendshëm	 gjithashtu	 mund	 të	 shpreh	 dëshirën	 të	 rishikojë	 të	 gjeturat	 e	
rëndësishme të auditimit.
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Objektivi	i	menaxherit	të	auditimit	duhet	të	jetë	që	të	bëjë	bashkë	dhe	të	kompletojë	
një	dosje	të	dokumentuar	mirë	ku	përfshihen	të	gjitha	fushat	e	identifikuara	në	plan	
dhe	ta	bëjnë	të	qartë	se	si	janë	arritur	konkluzionet.	Koha	për	ta	sjellë	në	gjendje	të	
duhur	dosjen	është	në	fazën	përfundimtare	të	auditimit	e	jo	në	mëngjes,	gjashtë	muaj	
më	vonë,	kur	mësoni	se	auditorët	e	jashtëm	nga	Zyra	e	Auditorit	të	Përgjithshëm	
kanë	ardhur	për	 të	bërë	 shqyrtimin	e	përformancës	 së	auditorit	 të	brendshëm	në	
qendrën	tuaj	shpenzuese	buxhetore.

Menaxherët	duhet	 të	mbajnë	shënime	për	pikat	që	kanë	ngritur	gjatë	 shqyrtimit,	
por	cili	është	qëllimi	i	këtyre	shënimeve;	si	i	ndihmojnë	ato	procesit	të	përpilimit	të	
raportit?	Sipas	përkufizimit,	procesi	i	shqyrtimit	shikon	mbrapa	se	çfarë	ka	ndodhur	
në	rrjedhën	e	punës	së	auditimit	në	terren.	Kur	është	kryer	procesi	i	shqyrtimit,	me	
siguri	 do	 të	 ketë	pyetje	në	 shqyrtim	 të	 cilave	duhet	 përgjigjur.	Në	praktikë	këto	
mund	të	ndahen	në	dy	kategori:

1.	 Pyetjet	për	ekipin	auditues.	Këto	janë	probleme	apo	punë	e	pakryer	e	cila	
kërkon	 testim	 të	 mëtutjeshëm,	 hetim	 apo	 kërkime	 nga	 anëtarët	 e	 ekipit	
auditues	apo	nga	menaxherët	e	auditimit	personalisht.

2.	 Pyetje	të	cilat	nuk	kanë	nevojë	për	hetime	të	mëtutjeshme	nga	auditori	por	
të	cilat	duhet	të	barten	për	diskutim	ndërmjet	menaxherit	të	auditimit	dhe	të	
audituarit. 

Nëse	përfshihet	një	ekip	i	madh	auditimi,	është	ndihmuese	që	nëse	shqyrtuesi	shënjon	
secilën	pjesë	të	shënimit	shqyrtues	me	inicialet	e	personit	përgjegjës	për	publikimin	
e	tyre.	Për	shembull,	nëse	një	çështje	është	shumë	e	ndjeshme,	shqyrtuesi	mund	të	
vendos	inicialet	e	veta	që	të	mos	u	lë	mundësi	auditorëve	të	rinj	të	ngrisin	pyetje	apo	
paqartësi	me	stafin	e	klientit	joadekuat.	Një	tjetër	shembull	mund	të	jetë	nëse	një	pikë	
shqyrtimi		ka	mbuluar		marrëdhëniet	e	punës	ndërmjet	departamenteve	të	Financave	
dhe	Prokurimit,	 shqyrtuesi	duhet	 të	 tregojë	nëse	çështja	duhet	 të	publikohet	nga	
auditori	 i	 brendshëm	 që	 ka	 punuar	 në	 Financa	 apo	 auditori	 i	 brendshëm	 që	 ka	
vlerësuar	Prokurimin.	Për	arsye	efikasiteti	dhe	efektiviteti,	nuk	është	në	interesin	e	
askujt	që	të	kenë	dy	asistentët	të	ndalen	në	një	shënim	shqyrtimi.

Shqyrtuesi	gjithashtu	duhet	ta	bëjë	të	qartë	kur	një	pikë	shqyrtimi	nuk	ka	nevojë	për	
punë	të	mëtejme	nga	asistentët	e	auditimit	por	thjesht	duhet	shkuar	drejt	në	agjendë	
për	diskutim	me	klientin.	Pastaj	duhet	pasur	një	marrëveshje		qartë	të	kuptueshme		
brenda	ekipit	auditues	se	si	asistentët	nënshkruajnë	pasi	t’i	kenë	zgjidhur	pikat	e	
shqyrtimit.



Moduli 3 - Shkathtësitë dhe teknikat e Auditimit të Brendshëm

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

65

Shënimet	e	dhëna	më	lartë	janë	shpjeguar	në	aspekte	të	përgjithshme	për	të	treguar	
rolin	dhe	praktikën	e	shqyrtimit	në	auditimin	e	brendshëm.	Praktikat	e	shqyrtimit	
natyrisht	që	ndryshojnë	varësisht	nga	qasja	e	preferuar	e	menaxhmentit	të	auditimit	
të	brendshëm,	natyra	e	auditimit	 (p.sh.	disa	 fusha	që	 janë	audituar	mund	 të	 jenë	
më	të	ndjeshme	politikisht	apo	për	nga	strategjia	më	të	rëndësishme	sesa	të	tjerat	
në	qendrën	shpenzuese	buxhetore;	prandaj	procesi	i	shqyrtimit	duhet	të	kryhet	me	
kujdes	të	shtuar	në	detyrë	për	të	mënjanuar	rrezikun	e	përfundimit	në	cilësi	të	dobët	
të	rezultateve	para	se	të	kalohet	në	faza	tjera	–	ato	të	diskutimit	të	çështjeve	që	dalin	
nga	auditimi	me	menaxhmentin	dhe	fillimin	e	procesit	të	përpilimit	të	vetë	raportit	
të auditimit.

Procedurat	e	raportimit	të	auditimit	të	brendshëm

Edhe	pse	është	e	pamundur	të	jetë	krejtësisht	përshkrues	në	lidhje	me	fazat	që	duhet	
të	ndiqen	për	përpilimin	e	raporteve	të	auditimit	(kjo	do	të	vardojnë	nga	organizata	
në	organizatë,	nga	një	menaxher	auditimi	te	tjetri),	ajo	që	pason	është	një	përshkrim	
i	përgjithshëm	i	asaj	që	mund	 të	shihet	si	 seri	e	pranueshme	e	 fazave	 logjike	në	
procesin	e	shkrimit	të	raportit:

1. Takimi i të audituarit në përfundimin e punës në terren. Auditori i 
brendshëm	 zakonisht	 duhet	 të	 takojë	 menaxhmentin	 e	 auditimit	 për	 të	
diskutuar	të	gjeturat	në	përfundimin	e	punës	në	terren	për	secilin	angazhim	
në	auditim	të	brendshëm,	zakonisht	në	përfundim	me	një	takim	përmbledhës 
apo	përmbyllës.	Kjo	nuk	është	vetëm	çështje	mirësjellje	por	edhe	paraqet	një	
mundësi	të	konfirmojë	faktet	dhe	të	qartësojë	ndonjë	fushë	të	keqkuptimit.	
Është	praktikë	normale	për	menaxherin	e	auditimit	të	marrë	pjesë	në	këtë	
takim.

2. Përpilimi i draft raportit.	Një	 draft	 raport	 zakonisht	 i	 jepet	menaxherit	
përkatës	 të	 auditimit	 ku	 përfshihen	 të	 gjeturat,	 konkluzionet	 dhe	
rekomandimet,	 pasi	 të	 jetë	 shqyrtuar	 nga	 Udhëheqësi	 i	 Ekipit	Auditues.	
Doracaku	 i	Auditimit	 të	 Brendshëm	 thekson	 se	 vlerësimi	 i	 përgjithshëm	
për	 shqyrtim	 duhet	 të	 diskutohet	 me	Drejtorin	 e	 Njësisë	 së	Auditimit	 të	
Brendshëm	 (NJAB)	 (Vëllimi	 I	 Kapitulli	 3.4).	 Është	 me	 rëndësi	 që	 draft	
raporti	 të	 lëshohet	 pas	 përfundimit	 të	 punës	 në	 terren,	 prandaj	 kryesuesi	
i	 auditimit	 të	 brendshëm	 duhet	 të	 caktojë	 afate	 kohore	 për	 nxjerrjen	 e	
raporteve.	Nga	 i	 audituari	 duhet	 kërkuar	 që	 t’i	 përgjigjet	 formalisht	 këtij	
raporti	për	të	treguar	se	sa	shpejt	do	të	zbatohen	rekomandimet	të	cilat	janë	
pranuar	(mbështetur	nga	dëshmitë	bindëse	të	auditimit).
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3. Raporti përfundimtar.	Në	këtë	fazë,	përgjigjet	e	të	audituarit	(të	marra	në	
fazën	e	përpilimit	të	raportit,	zakonisht	para	një	date	të	caktuar	për	kthimin	
e	tyre)	inkorporohen	në	raportin	përfundimtar.	Mund	të	jetë	e	nevojshme	që	
të	shtohen	komente	shtesë	në	këtë	pikë	ku	për	shembull	një	i	audituar	nuk	ka	
pranuar	një	rekomandim	auditimi.	Çdo	çështje	e	pazgjidhur	gjithashtu	duhet	
të	nënvizohet	(rekomandimet	e	papranuara).	Drafti	i	raportit	përfundimtar	
duhet	të	përfshijë	orarin	e	veprimeve	pas	auditimit	që	do	të	ndërmerren	nga	
auditori në vizitat përcjellëse	për	t’u	siguruar	se	zbatohen	masat	korrigjuese	
dhe	menaxhmenti	 ka	 përgatitur	me	 shkrim	 një	 program	 zbatimi	 për	 ato.	
Është	praktikë	normale	për	një	menaxher	të	lartë	auditimi	apo	kryesuesin	
e	auditorit	 të	brendshëm	që	formalisht	 të	autorizojë	apo	miratojë	 raportin	
përfundimtar	të	auditimit	para	lëshimit.	Doracaku	i	Auditimit	të	Brendshëm	
kërkon	 rishikimin	 nga	 Udhëheqësi	 i	 Ekipit	 Auditues	 dhe	 miratim	 e	
nënshkrimit	përfundimtar	nga	Drejtori	i	NjAB-së	(Vëllimi	I	Kapitulli	3.4).	
Raporti	pastaj	duhet	të	shpërndahet	për	palët	përkatëse.

4. Vizitat përcjellëse post-audituese. Doracaku i Auditimit të Brendshëm 
thekson	 se	Drejtori	 i	Njësisë	 së	Auditimit	 të	Brendshëm	është	përgjegjës	
për	t’u	siguruar	se	procesi	është	në	rregull	për	të	monitoruar	dhe	kontrolluar	
mangësitë	 e	 vërejtura	 në	 raportet	 e	 auditimit	 që	 janë	 adresuar	 (Vëllimi	 I	
Kapitulli	 4.1).	 Qëllimi	 i	 kësaj	 vizite	 në	 lokacionet	 e	 auditimit	 është	 për	
t’u	siguruar	se	 rekomandimet	me	 të	cilat	është	pajtuar	menaxhmenti	 janë	
jetësuar.	Kjo	gjithashtu	demonstron	për	subjektin	e	audituar	(dhe	palët	tjera	
me	interes)	se	auditimi	i	brendshëm	është	plotësisht	i	zotuar	për	zbatimin	
e	 rekomandimeve	 të	 tyre	dhe	menaxhmenti	nuk	duhet	 të	presë	 të	 lejohen	
mangësi	të	pa-rregullueshme	në	sistemet	e	kontrollit	të	brendshëm.

Raportimi	mbi	aktivitetet	e	auditimit të brendshëm	tek	menaxhmenti

Raport	përmbledhës	periodik	për	zyrtarin	kryesues	apo	menaxhmentin	e	qendrës	
shpenzuese	buxhetore.

Sikurse	përgatitja	e	raporteve	me	opinionet	e	tyre	për	aktivitetet	operacionale	dhe	
funksionale	të	qendrës	shpenzuese	buxhetore,	kryesuesi	i	shërbimit	të	auditimit	të	
brendshëm	gjithashtu	duhet	të	përgatisë	raporte	me	hollësitë	për	performancën	e	tij	
për	shqyrtim	nga	menaxhmenti	i	lartë.	Përmbajtja	e	atij	raporti	duhet	të	theksohet	
në	“Termet	e	Referencës	së	auditimit	të	brendshëm”.
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Në	fund	të	secilës	periudhë	(çdo	/	në		baza	tremujore	sipas	kërkesës	nga	Doracaku	
i	Auditimit	 të	Brendshëm,	 si	 alternativë	do	 të	 ishte	 edhe	 çdo	gjysmëvjetore	 apo	
çdo	vjetore),	auditimi	 i	brendshëm	pritet	 të	prezantojë	një	raport	përmbledhës	 të	
aktiviteteve	 të	 veta	 tek	 zyrtari	 kryesues	 apo	menaxhmenti	 i	 qendrës	 shpenzuese	
buxhetore.	 Ne	 kemi	 thënë	 në	 njësitë	 e	 mëhershme	 se	 auditimi	 i	 brendshëm,	
sikurse	çdo	departament	apo	shërbim	tjetër,	duhet	të	demonstrojë	se	i	shton	vlerën	
organizatës	 përmes	 aktiviteteve	 të	 veta.	 Raporti	 periodik	 i	mundëson	 kryesuesit	
të	auditimit	 të	brendshëm	të	sigurojë	se	përmes	aktiviteteve	 të	veta	në	periudha,	
auditimi	jep	vlerë	të	shtuar	për	menaxhmentin.

Çështjet	që	duhet	të	mbulohen	nga	raporti	i	auditimit	të	brendshëm	përfshijnë:

•	 Fushat	e	mbuluara	nga	auditimi.

•	 Shpjegimet	e	ndryshimeve	të	mëdha	ndërmjet	planeve	dhe	përmbushjeve.

•	 Planet	për	të	siguruar	përmbushje	të	të	gjitha	punëve	të	programuara	për	atë	
vit.

•	 Një	përmbledhje	të	ndryshimeve	në	stafin	e	auditimit	të	brendshëm	siç	janë	
ndryshime	në	personelin	kyç,	arritjet	në	planifikimet	profesionale,	përpjekjet	
për	përmirësim	të	kompetencave	profesionale	dhe	qarkullim	të	përgjithshëm	
brenda	departamentit	të	auditimit.

•	 Një	 krahasim	 i	 kostove	 aktuale	 të	 operimit	 me	 ato	 të	 buxhetuara	 gjatë	
periudhës.

•	 Numri	i	raporteve	të	lëshuara	nga	auditimi	i	brendshëm.

•	 Natyra	dhe	lënda	e	komunikimeve	tjera	tek	menaxhmenti.

•	 Një	 përmbledhje	 e	 rimëkëmbjeve	 dhe	 kursimeve	 si	 rezultat	 i	 aktivitetit	
auditues.

•	 Të	gjitha	rekomandimet	e	rëndësishme	që	i	janë	bërë	menaxhmentit.

•	 Veprimet	 korrigjuese	 marrë	 nga	 konstatimet	 e	 rëndësishme	 raportuar	 në	
auditim.

•	 Komentet	mbi	 koordinimin	 e	 punës	 së	 auditimit	 të	 brendshëm	me	 atë	 të	
auditorëve të jashtëm.

•	 Planet	e	së	ardhmes	për	departamentin.

•	 Një	 opinion	 i	 përgjithshëm	 	 mbi	 nivelin	 e	 kontrollit	 të	 brendshëm	 në	
organizatë	bazuar	në	punën	audituese	kryer	deri	më	atë	datë.
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4.3 Komunikimi i rezultateve të auditimit – raportimi jo-formal dhe formal

Në	këtë	 kaptinë	 të	 shkurtër	 ne	 do	 të	 shtjellojmë	 disa	 prej	mënyrave	me	 të	 cilat	
auditori	i	brendshëm	informon	të	audituarin	në	lidhje	me	rezultatet	e	punës	së	kryer.	
Deri	më	tani	jemi	fokusuar	në	raportin	zyrtar,	mirëpo	ju	e	dini,	nga	përvoja	juaj	në	
kryerjen	e	auditimit	të	brendshëm	(apo	jeni	audituar!),	që	ju	do	të	komunikoni	të	
gjeturat,	opinionet	dhe	rekomandimet	tuaja	jo-formalisht	në	faza	të	ndryshme	dhe	
në	mënyra	të	ndryshme	gjatë	rrjedhës	së	angazhimit.

Auditorët	e	brendshëm	mund	të	sqarojnë	çështje	të	vogla	që	nuk	kanë	indikacion	
të	përmbajnë	ndonjë	dobësi	sistematike	me	anëtarët	e	stafit	që	janë	drejtpërdrejt	të	
përfshirë.	Me	diskutime	të	shkurtra	është	e	mundur	t’i	shpjegohet	një	punëtori	se	pse	
një	operacion	i	caktuar	duhet	të	kryhet	në	një	mënyrë	specifike	dhe	rekomandohet	aty	
për	aty	se	duhet	të	zbatohet.	Në	anën	tjetër	të	peshores,	nëse	auditori	(në	rrethana	të	
ngjashme)	ka	konstatuar	se	praktikat	jo	të	duhura	të	punëtorëve	(të	rastësishme	apo	
të	qëllimshme)	kanë	rezultuar	në	prishje	serioze	të	kontrollit	dhe	e	vënë	organizatën	
në	rrezik	në	një	mënyrë	dhe	atëherë	duhet	 informuar	menaxhmenti	drejtpërdrejt,	
me	shkrim,	për	të	dokumentuar	të	gjeturat		dhe	rekomandimet	e	bëra	në	dosjet	e	
auditimit.

Kemi	diskutuar	qëllimin	e	takimeve	përcjellëse	që	mund	edhe	të	konsiderohen	si	
forum	i	sqarimit	të	të	gjeturave	dhe	keqkuptimeve	ndërmjet	auditorëve	të	brendshëm	
dhe	menaxhmentit.	Sigurisht	kjo	bëhet	gojarisht	megjithatë	takimi	do	të	regjistrohet	
në	procesverbal	gjatë	tërë	kohëzgjatjes	së	angazhimit	në	auditim	dhe	regjistrohet	në	
dosje.	Sigurisht	se	takime	joformale	zhvillohen	gjatë	tërë	kohëzgjatjes	së	angazhimit	
në	auditim	kurdo	që	auditori	komunikon	me	stafin.	Gjuha	trupore	dhe	qëndrimet	do	
të	bartin	atë	se	çfarë	një	palë	mendon	për	performancën	e	tjetrës	dhe	në	këtë	formë	
shkon	drejt	komunikimit	të	të	gjeturave	dhe	rekomandimeve	që	mund	të	bëhen.

Takimet	me	menaxhmentin	 para	 dorëzimit	 të	 raportit	 final	 ofrojnë	 një	mundësi	
që	palët	 të	pajtohen	për	mënyrat	 e	 shprehjes	 së	 të	gjeturave,	konkluzioneve	dhe	
rekomandimeve	në	mënyrë	që	ato	të	jenë	të	pranueshme	për	menaxhmentin	–	dhe	
për	të	lehtësuar	zbatimin	e	masave	përmirësuese.	Dikush	mund	të	argumentojë	se	
kjo	i	mundëson	menaxhmentit	të	ketë	ndikim	mbi	shkrimin	e	raportit,	çka	sigurisht	
do	të	shihej	si	komprometim	i	pavarësisë	së	auditorit	të	brendshëm.	Megjithatë	një	
menaxher	auditimi	me	përvojë	identifikon	kufijtë	e	pranueshëm	nëse	menaxhmenti	
i	organizatës	 tenton	 të	ndikojë	në	procesin	e	 shkrimit	 të	 raportit	në	veçanti	nëse	
ka	ndonjë	 tentim	 të	bëhet	presion	që	 të	 shtrembërohen	 të	gjeturat	 	 negative	 apo	
të	reduktohen	implikimet	serioze	të	rekomandimeve	të	bëra.	Kryesuesi	i	auditimit	
të	 brendshëm	profesionalisht	 obligohet	 sipas	 standardeve	 të	 raportojë	 tentime	 të	
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tilla	tek	autoritetet	përkatëse	menjëherë.	Ju	gjithmonë	duhet	të	jeni	në	dijeni	se	i	
tërë	procesi	 i	 raportimit	është	 i	përforcuar	me	të	drejtën	e	shërbimit	 të	vërtetë	 të	
pavarur	të	auditimit	të	brendshëm	për	të	qenë	në	gjendje	të	përgatiten	raporte	në	çdo	
çështje	që	lidhet	me	organizatën	për	zyrtarin	kryesor	apo	menaxhmentin	e	shërbimit	
shpenzues	të	buxhetit.

Rezultati	përfundimtar	dhe	shpesh	i	qartë	nga	auditori	është	raporti	tek	menaxhmenti.	
Vetëm	 përmes	 raportit	 auditori	 mund	 të	 demonstrojë	 një	 kuptim	 të	 mirëfilltë	
shëndoshë	 të	 funksionimit	 të	 organizatës	 së	 audituar.	 Sa	 më	 gjithëpërfshirës	 të	
duket	të	kuptuarit	nga	i	audituari,	aq	më	i	lartë	do	të	jetë	autoriteti	i	auditorit	kur	
bëhen	rekomandimet	tek	zyrtari	kryesor	apo	ekipi	menaxhues	i	qendrës	shpenzuese	
buxhetore.

Marrja	parasysh	e	qëndrimit	të	klientit	kur	bëhen	rekomandime

Në	fazën	e	raportimit	një	auditor	i	brendshëm,	në	çfarëdo	niveli	në	shërbim	(nga	
auditor	 i	 ri	 deri	në	kryesues	 të	 auditimit	 të	brendshëm),	duhet	 të	 shqyrtojë	 se	 si	
të	gjeturat,	konkluzionet	dhe	rekomandimet	mund	të	komunikohen	në	mënyrë	më	
efektive	tek	menaxhmenti	i	organizatës	së	audituar.	Mbani	mend	se	kemi	thënë	se	
një	qëllim	 i	 raportimit	 të	 rezultateve	 të	 auditimit	ka	qenë	 të	bëjë	menaxhmentin	
të	 veprojë,	 nëse	 është	 gjetur	 ndonjë	 dobësi	 nga	 kontrolli	 i	 brendshëm,	 të	 bëhen	
ndryshime	 pozitive	 në	 mënyrën	 në	 të	 cilën	 organizata	 operon	 momentalisht.	
Menaxhmenti	është	më	i	prirë	të	pranojë	një	rekomandim	auditimi	nëse	ata	besojnë	
se	 auditorët	 e	 kuptojnë	 plotësisht	 se	 cilat	 janë	 objektivat	 e	 organizatës	 dhe	 të	
menaxhmentit,	mënyrën	në	të	cilën	operon	organizata	e	audituar	dhe	vështirësitë	me	
të	cilat	mund	të	përballet	në	arritjen	e	atyre	objektivave.	Nga	përvoja	jonë	në	shumë	
situata	(në	punë	dhe	jashtë	saj),	ne	kemi	më	shumë	prirje	të	besojmë	këshillën	e	
ofruar	nga	dikush:

•	 I	cili	ka	kuptim	të	ngjashëm	të	problemeve	që	mund	të	hasim	në	punë	dhe	
jetë.

•	 I	cili	bisedon	rrjedhshëm	duke	përdorur	termat	që	janë	të	njohur	për	ne.

•	 Që	na	bënë	të	shikojmë	se	çka	bëjmë	momentalisht	nga	një	perspektivë	e	
freskët.

•	 I	cili	këmben	përvojën	e	problemeve	të	ngjashme	në	fusha	tjera.

•	 I	 cili	 ofron	 zgjidhje	 kuptimplota,	 logjike	 dhe	 praktike	 që	 i	 përshtaten	
interpretimit	tonë	se	si	diçka	apo	disa	procese	funksionojnë.
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Prandaj,	në	përpilimin	e	raportit	të	auditimit,	perspektiva	e	menaxhmentit	duhet	të	
shqyrtohet	kur	theksohen	rekomandimet	dhe	arsyet	për	zbatimin	e	tyre.

Formati	i	raportimit	–	përshtatja	e	stilit	të	raportit	sipas	qëllimit	të	caktuar

Edhe	pse	kemi	thënë	se	kryesuesi	i	auditimit	të	brendshëm	për	secilën	qendër	duhet	
të	përfshijë	një	kopje	të	formatit	standard	të	raportimit	në	doracakun	e	tyre,	ju	duhet	
të	jeni	në	dijeni	se	edhe	stili,	përmbajtja	dhe	rregullimet	raportuese	çdo		duhet	bërë	
në	mënyrën	e	duhur	për	çdo	raport	të	vetëm	për	të	ndryshuar	sipas	natyrës	së	lëndës	
së	tij.	Elementet	kyçe	të	tri	 llojeve	kryesore	të	raportit	 të	auditimit	të	brendshëm	
janë:

•	 Vlerësimi	i	procedurave	të	kontrollit	të	brendshëm	(lloji	më	i	zakonshëm	i	
raportit)	duhet	të	adresojë	të	gjeturat		e	auditimit,	efektin	e	tyre	në	kontrollin	
e	 sistemit	 dhe	 veprimet	 e	 rekomanduara	 (apo	 pajtuara)	 për	 të	 rregulluar	
dobësitë	e	kontrollit.

•	 Shqyrtimet	e	përformancës	duhet	të	hulumtojnë		alternativat	që	sugjerojnë	
opsionet	për	përmirësim	të	përformancës	sipas	kostos	efektive.

•	 Raportet	e	përpiluara	si	rezultat	 i	angazhimeve	konsultuese	apo	hetimet	e	
posaçme	audituse	për	mashtrime	të	dyshuara,	parregullsi	apo	korrupsion	do	
të	jenë	shumë	konfidenciale	dhe	më	formale	sesa	raportet	tjera,	që	kërkojnë	
kujdes	të	veçantë	dhe	ndjeshmëri	në	përfundimin	dhe	zgjidhjen	e	tyre.

Kur	raportohet	një	shqyrtim	sistemi,	auditori	i	brendshëm	duhet	të	shprehë,	aq	qartë	
sa	është	e	mundur,	një	konkluzion		mbi	nivelin	e	besueshmërisë	që	mund	të	vihet	në	
kontrollet	e	brendshme	të	ekzaminuara	dhe	duhet:

•	 Të	 identifikohen	 përparësitë	 e	 sistemeve	 dhe	 puna	 e	 kënaqshme,	 si	 dhe	
dobësitë.

•	 Shqyrtohen	zgjidhje	alternative	për	të	eliminuar	dobësitë.

•	 Peshohet	 kostoja	 e	 implementimit	 të	 rekomandimeve	 kundrejt	 rrezikut	
relativ	dhe	humbjet	e	mundshme.

Kujdes	të	veçantë	duhet	pasur	në	raportimin	e	të	gjeturave	të	hetimeve	të	posaçme	
në	mashtrim,	parregullsi	dhe	korrupsion	pasi	që	raportet	e	tilla	mund	të	japin	baza	
për	(dhe	përdoren	si	dëshmi	në)	procedurat	e	brendshme	disiplinore	apo	procedurat	
penale	e	civile.	Auditori	duhet	të	raportojë	fakte	materiale	të	ditura,	të	cilat	nëse	nuk	
shpalosen,	mund	të	dëmtojë	raportet	e	tyre	apo	fshehë	praktika	joligjore	apo	jo	të	
duhura.
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4.4  Rëndësia e përputhjes me standarde profesionale dhe cilësore në raportimin 
e të gjeturave  të auditimit te menaxhmenti

Kemi	përmendur	fjalën	“cilësi”	disa	herë	në	këtë	njësi	studimore	mbi	raportimin.	
Barra	mbi	auditorët	e	brendshëm	për	të	përmirësuar	vazhdimisht	cilësinë	e	punës	
rritet	me	numrin	e	standardeve	të	krijuara	nga	institutet	profesionale	dhe	organizatat	
standard-vënëse	në	baza		të	shpeshta.	Cilësia	është	tejet	vështirë	të	përkufizohet	dhe	
ne	nuk	do	të	tentojmë	ta	kryejmë	atë	në	këtë	njësi	të	shkurtër.	Megjithatë,	meqë	faza	
e	raportimit	formon	një	pjesë	të	ciklit	të	tërë	auditues	(së	bashku	me	planifikimin,	
përgatitjen,	ekzekutimin,	vlerësimin,	monitorimin	dhe	fazën	shqyrtuese),	auditori	i	
brendshëm	duhet	të	ketë	parasysh	përpilimin	e	raportit	në	dritë	të	njohjes	së	vetive	
cilësore.

Ruajtja	e	cilësisë	së	raportimit

Tiparet	 e	 cilësisë	 që	 do	 t’i	 diskutojmë	 më	 poshtë	 janë	 pranuar	 nga	 INTOSAI,	
organizata	 ndërkombëtare	 e	 institucioneve	 supreme	 të	 auditimit	 të	 jashtëm.	
Megjithatë	 tiparet	 janë	 tërësisht	 të	 aplikueshme	në	 proceset	 raportuese	 zhvilluar	
nga	auditorët	e	brendshëm	dhe	duhet	të	pranohen	si	parime	udhëzuese	kur	shkruhen	
raportet	e	auditimit	të	brendshëm.	Tiparet	në	formë	specifike	janë:

1. Rëndësia:	Sa	është	e	rëndësishme	çështja	që	është		kontrolluar	në	auditim?	
Kjo	mund	 të	vlerësohet	në	disa	dimensione,	 siç	 janë	madhësia	financiare	
e	 të	 audituarit	 dhe	 efektet	 e	 të	 audituarit	 në	 publik	 në	 çështjet	 madhore	
kombëtare.

2. Mbështetja:	A	janë	të	gjeturat	dhe	konkluzionet	e	auditimit	një	reflektim	
i	saktë	i	kushteve	aktuale	sa	i	përket	çështjes	që	është	duke	u	ekzaminuar?	
A	mbështeten	 plotësisht	 të	 gjitha	 pohimet	 në	 raportin	 e	 auditimit	 nga	 të	
dhënat	e	mbledhura	në	auditim?	A	janë	reflektuar	si	duhet	të	gjitha	dëshmitë	
materiale	që	 janë	mbledhur	në	auditim,	në	opinionin	apo	 	 të	gjeturat	dhe	
konkluzionet?

3. Objektiviteti:	A	 është	 kryer	 auditimi	 në	 mënyrë	 të	 drejt	 e	 objektive	 pa	
favorizime	 apo	 paragjykime?	 Auditori	 duhet	 të	 bazojë	 vlerësimin	 dhe	
opinionin	e	tij/saj	krejtësisht	në	fakte	dhe	analiza	të	shëndosha	mirëfillta.

4. Fushëveprimi:	A	ka	adresuar	plani	i	auditimit	si	duhet	të	gjitha	elementet	
e	nevojshme	për	një	auditim	të	suksesshëm?	A	ka	përfunduar	ekzekutimi	i	
auditimit	në	mënyrë	të	kënaqshme	të	gjitha	elementet	e	nevojshme	në	planin	
e	detyrave?



Moduli 3 - Shkathtësitë dhe teknikat e Auditimit të Brendshëm

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju

Central Harmonization Unit 

72

5. Afatet kohore:	A	 janë	 dorëzuar	 rezultatet	 e	 auditimit	 në	 kohë	 të	 duhur?	
Kjo	 mund	 të	 përfshijë	 përmbajtjen	 ndaj	 afateve	 ligjore	 apo	 statutore,	
apo	 dorëzimi	 i	 rezultateve	 të	 auditimit	 kur	 ato	 nevojiten	 për	 vendime	 të	
rëndësishme	 apo	 kur	 ato	 do	 të	 jenë	 më	 të	 përdorshme	 në	 korrigjimin	 e	
dobësive	të	menaxhmentit.

6. Qartësia:	A	ka	qenë	i	qartë	dhe	konciz	raporti	 i	auditimit	në	prezantimin	
e	 rezultateve	 të	 auditimit?	 Kjo	 zakonisht	 përfshinë	 të	 qenit	 i	 sigurt	 se	
fushëveprimi,	të	gjeturat		dhe	ndonjë	rekomandim	mund	të	kuptohen	lehtë	
nga	zyrtarët	kryesor,	parlamentarët	dhe	politikanët	e	zënë	të	cilët	mund	të	
mos	jenë	ekspertë	në	çështjet	e	adresuara	mirëpo	kanë	nevojë	të	veprojnë	si	
reagim	ndaj	raportit.

7. Efikasiteti:	A	janë	angazhuar	burime	të	arsyeshme	auditimi	sipas	rëndësisë	
dhe	kompleksitetit	të	auditimit?

8. Efektiviteti:	A	kanë	marrë	përgjigjen	e	duhur	të	gjeturat,	konkluzionet	dhe	
rekomandimet	nga	i	audituari,	qeveria	dhe/apo	parlamenti?	

Siç	 kemi	 aluduar	 më	 parë,	 pavarësia	 e	 menaxherit	 të	 auditimit	 të	 brendshëm	
përcakton	të	drejtën	e	tij	për	të	raportuar	në	emrin	e	tij/saj	dhe	pa	ndonjë	censurim	
për	çfarëdo	aspekti	të	organizatës.	Megjithatë	për	të	merituar	këtë	të	drejt	në	baza	të	
vazhdueshme,	auditori	duhet	të	jetë	në	gjendje	të	përpilojë	raport	me	profesionalizëm	
dhe	cilësi	të	lartë	dhe	duhet	të	ketë	vijë	të	qartë	raportimi.	Nuk	duhet	pasur	kufizime	
të	imponuara	se	kujt	duhet	raportuar	dhe	auditori	duhet	të	ketë	në	mendje	të	qartë	
pranuesin	e	raportit	gjatë	gjithë	kohës	derisa	përgatitet	dokumenti.

Çështje	cilësisë	–	nevoja	për	dokumente	të	mira	pune	për	të	shkruar	raporte	
të mira

Vlen	që	në	këtë	kaptinë	të	Cilësisë,	 të	kthehemi	një	hap	mbrapa	për	të	vlerësuar	
materialet	 bazë	 që	 na	 japin	mjetet	 për	 procesin	 e	 krijimit	 nxjerrjestë	 raportit	 të	
auditimit	–	dokumentet	e	punës	së	auditorit.	Si	auditor,	keni	detyrë	profesionale	sipas	
standardeve	të	auditimit,	që	të	prodhoni	dokumente	të	cilësisë	së	lartë.	Këto	letra	të	
shkruara	qartë	dhe	në	mënyrë	koncize	janë	bazë	për	kuptim	nga	mbikëqyrësi	apo	
menaxheri	juaj	se	çka	keni	bërë	gjatë	auditimit.	Doracaku	i	Auditimit	të	Brendshëm	
thekson	 se	 auditori	 i	 brendshëm	 përgatitë	 dokumentet	 e	 punës	 sipas	 udhëzimit	
nga	udhëheqësi	 i	ekipit	auditues	dhe	se	në	përfundim	të	auditimit,	dokumentet	e	
punës	duhet	të	shqyrtohen	nga	drejtori	i	NjAB-së	për	qëllime	të	sigurisë	kualitative	
(Vëllimi	3	Kapitulli	4.1).
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Dokumentet	 e	 punës	 i	 ndihmojnë	menaxhmentit	 të	 shohë	 se	 pse	 keni	 arritur	 në	
konkluzionet	që	keni	në	bazë	të	dëshmive	të	prezantuara.	Logjikisht	dokumentet	e	
shkruara	plotësojnë	funksionet	në	vijim	në	procesin	e	auditimit:

•	 Ato	ndihmojnë	në	strukturimin	e	progresit	të	një	auditimi.

•	 Lehtësojnë	shqyrtimin	për	cilësi	nga	menaxherët.

•	 Dëshmojnë	të	gjeturat		tek	menaxhmenti.

•	 Përmirësojnë	 efikasitetin	 dhe	 cilësinë	 e	 auditimit	 	 duke	 e	 standardizuar	
formatin		e	prezantimit.

•	 Japin	 dëshmi,	 nëse	 është	 e	 nevojshme,	 në	 rast	 të	 ndonjë	 kontesti	 të	
mëvonshëm.

Për	 më	 tepër,	 dokumentet	 e	 punës	 shqyrtohen	 nga	 menaxhmenti	 jo	 vetëm	 për	
përpilimin	e	dosjes	që	do	të	përbëjë	burimin	e	informatave	të	cilave	duhet	referuar	
kur	shkruhet	raporti	por	gjithashtu	shqyrtohen	si	pjesë	e	ciklit	të	shqyrtimit	të	cilësisë	
për	të	vlerësuar	se	sa	efektiv	është	shërbimi	i	auditimit	të	brendshëm,	duke	përfshirë	
vlerësimin	e	tipareve	të	cilësisë	në	të	gjitha	aktivitetet	në	ciklin	e	auditimit.
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5. USHTRIME 

Mendoni	 rreth	mënyrave	 se	 si	 ta	 përgatisni	 veten	 për	 një	 takim	me	 kryesuesin	 e	
sektorit	të	listës	së	pagave	rreth	sistemit	të	pagave.

Shënoni	në	një	letrër	se	cilat	mendoni	ju	se	janë	qëllimet	parimore	të	secilës	nga	tri	
llojet e intervistës. 

Së	pari	duhet	të	mendoni	rreth	objektivave	tuaja,	në	këtë	rast	ato	mund	të	jenë	rreth:

• Marrjes së dokumentacionit të sistemit;

•	 Marrjes	së	hollësive	për	personelin	që	punon	në	listën	e	pagave;

•	 Të	kuptuarit	 e	kontrolleve	menaxhuese	dhe	mbikëqyrëse,	 të	ushtruara	nga	
kryesuesi	i	listës	së	pagave.

Jeni	të	lumtur	që	ai	është	personi	i	duhur	për	të	folur	dhe	e	keni	organizuar	takimin	
në	një	kohë	të	përshtatshme	për	të	dy,	në	zyrën	e	tij.	Mendoni	se	takimi	nuk	do	të	
zgjas	më	shumë	se	një	orë	dhe	e	keni	verifikuar	se	ai	ka	mjaft	kohë	në	dispozicion.	E	
keni	caktuar	takimin	në	zyrën	e	tij	pjesërisht	për	të	shfaqur	mirësjelljen	tuaj	pasi	që	
ai	është	mjaft	i	lartë	në	pozitë,	por	gjithashtu	edhe	për	shkak	se	ai	ka	aty	dokumente	
të	ndryshme	që	ju	nevojiten	juve.

Keni	përgatitur	një	shënim	të	shkurtë	me	objektivat	tuaja	për	takimin	dhe	një	listë	me	
dokumente	që	ju	duhen,	dhe	ia	keni	dërguar	shënimin	kryesuesit	të	listës	së	pagave	
shumë	kohë	më	parë	se	sa	të	mbahet	kjo	mbledhje.
Ju	jeni	përgatitur	për	takimin:

•	 Duke	e	lexuar	dosjen	nga	auditimi	i	mëparshëm	i	rrogave;

•	 Duke	shikuar	organogramin	për	 të	mësuar	 se	sa	punëtorë	ka	në	sektorin	e	
listës	së	pagave.

Pyetja nr. 1

Pyetja nr. 2

Zgjidhja e pyetjes nr. 1 
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Krahasoni	përgjigjet	 tuaja	me	pikat	 e	paraqitura	në	pjesët	 pas	 aktivitetit	mësimor.	
Mund	të	befasoheni	me	numrin	e	qëllimeve	të	ndryshme	të	secilës	fazë:	intervistimi	
mund	të	jetë	një	punë	e	ndërlikuar	dhe,	nëse	nuk	e	keni	të	qartë	se	çka	jeni	duke	u	
përpjekur	të	arrini,	mund	të	mos	i	grumbulloni	informatat	që	iu	nevojiten.

Gjatë	një	interviste,	shpesh	ka	pak	kohë	për	të	bërë	përmbledhje,	por	pse	ka	rëndësi	
kjo?	

Procesi	i	intervistimit	i	ka	katër	faza	kryesore:

1.	 Planifikimi	i	intervistës;

2. Fillimi i intervistës;

3. Realizimi i intervistës;

4.	 Përmbyllja	e	intervistës.

Cilat	janë	katër	fazat	kryesore	të	procesit	të	intervistës?

Procesi	i	përgatitjes	së	përmbledhjes	ju	mundëson	që:

•	 Të	konfirmoni	ose	konsolidoni	kuptimin	tuaj	për	 informatat	e	siguruara	në	
fazat	përkatëse	të	intervistës	(shpesh	të	ndërlidhura	me	marrje	të	shënimeve);

•	 Përmblidhni	çështjet	dhe	rezultatet	e	dala	dhe	të	arrijë	e	marrëveshjen	me	të	
intervistuarin	për	çështjet	kryesore	që	janë	trajtuar	në	intervistë;

Megjithatë,	presioni	për	ta	përfunduar	punën	e	auditimit	me	kohë,	për	një	sistem	të	
caktuar	ose	të	një	auditimi	të	tërë,	nënkupton	se	kjo	është	një	fushë	e	cila	shpesh	lihet	
anash.

Zgjidhja e pyetjes nr. 2 

Pyetja nr. 4

Zgjidhja e pyetjes nr. 3

Pyetja nr.3

Zgjidhja e pyetjes nr. 4 
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Merrni	pjesë	në	intervistën	para	auditimit	dhe	takoni	menaxherin	e	departamentit	që	
do	të	auditohet	për	herë	të	parë,	me	atë	do	të	punoni	shumë	afër.	A	e	thirrni	në	emër	
apo	mbiemër?

Ju	mund	të	pyesni	nëse	do	të	kishte	mundësi	t’i	përmbahet	takimit	që	keni	caktuar	
fillimisht	për	ta	takuar	mbikëqyrësin	që	t’i	shtroni	pyetjet	e	njëjta.	Nëse	menaxheri	
nuk	është	i	gatshëm	të	pajtohet	me	këtë,	sugjeroni	që	do	t’i	siguronit	atij	një	kopje	
të	shënimeve	që	do	ta	përgatisni	për	te	që	t’i	rishikojë	dhe	të	jap	komente.	Mund	të	
propozoni	se	do	t’i	dërgoni	listën	me	pyetje	të	cilat	ju	propozoni	t’i	parashtroni.	Nëse	
menaxheri	insiston	që	takimi	të	shtyhet,	shpjegoni	atij	që	data	alternative	e	tejkalon	
datën	për	përmbylljen	e	auditimit	dhe	se	nëse	ju	duhet	ta	ofroni	opinionin	tuaj,	juve	
ju	nevojiten	përgjigjet	në	pyetjet	tuaja	shumë	më	herët	se	sa	ajo	datë.	Nëse	ende	nuk	
tregon	gatishmëri	për	të	bashkëpunuar,	atëherë	i	referoni	çështjen	menaxherit	tuaj	të	
auditimit	me	një	shpjegim	të	rrethanave	dhe	përpjekjeve	që	i	keni	bërë	për	ta	marrë	
informata.

Keni	kaluar	mjaft	kohë	të	auditimit	(jo-frytdhënëse)	duke	u	përpjekur	të	organizoni	
një	 takim	me	menaxherin	dhe	mbikëqyrësin	e	 tij	kryesor.	Në	 takimin	e	mëngjesit,	
menaxheri	 ju	 telefonon	për	 t’ju	 thënë	 se	 nuk	mund	 të	 vij,	 kështu	 që	 takimi	 do	 të	
duhet	të	shtyhet	por	data	tjetër	e	përshtatshme	është	shumë	pas	kohës	kur	duhet	të	
përfundojë	auditimi.	Cilat	opsione	i	keni?

Pasi	që	ju	jeni	një	“vizitor”	në	atë	departament,	rregullat	e	mirësjelljes	ju	diktojnë	të	
prisni	që	menaxheri	më	i	afërt,	vendos	se	me	cilin	emër	ai	do	të	preferonte	të	thirrej.

Vendosët	t’i	numëroni	parat	e	gatshme.	Menaxheri	i	linjës	e	mban	rrjedhën	e	parave	
të	gatshme.	E	pyesni	atë	se	a	mund	t’i	numëroni	paratë	por	ai	ju	thotë	se	është	i	zënë	
dhe	se	mund	të	shkoni	përsëri	më	vonë.	Ju	shpjegoni	se	me	të	vërtet	duhet	ta	bëni	tani.	
Ai	e	hap	kutinë	e	parave	të	gatshme,	i	merr	30€	nga	kuleta	e	tij	dhe	i	vë	ato	në	kuti	
me	një	nënqeshje.	Çka	bëni	ju?

Pyetja nr. 5

Zgjidhja e pyetjes nr. 6 

Pyetja nr. 6

Zgjidhja e pyetjes nr. 5 

Pyetja nr. 7
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Atëherë,	e	pyesni	atë	dhe	në	atë	vend	se	pse	e	ka	bërë	këtë.	(Atij	me	siguri	 i	 janë	
nevojitur	paratë	e	gatshme	dhe	nuk	ka	pasur	kohë	 t’i	kthej	parat	më	herët).	Do	 të	
tingëllonte	keq	në	një	 raport	 të	auditimit	që	do	 t’i	dërgohet	menaxhmentit	 të	 lartë	
dhe	dhënia	e	sigurisë	verbalisht	që	kjo	nuk	do	të	ndodh	përsëri,	do	të	mund	të	ishte	e	
mjaftueshme,	së	bashku	me	një	shënim	në	dosjen	e	auditimit.	Megjithatë,	ju	seriozisht	
duhet	ta	konsideroni	mundësinë	që	kjo	paraqet	një	aktivitet	të	mundshëm	mashtrimi,	
veçanërisht	nëse	ekzistojnë	të	dhëna	tjera	që	dëshmojnë	në	këtë	drejtim.	Ky	incident	
i	vetëm	nuk	ka	gjasa	të	jetë	i	mjaftueshëm	për	arsyetimin	e	një	hetimi	për	mashtrim,	
por	për	këtë	duhet	shpjegimi.

Krahasoni	përparësitë	dhe	të	metat	e	pyetjeve	të	hapura	dhe	të	mbyllura.

Përgjigjet e hapura	mund	t’i	japin	të	intervistuarit	mundësi	për	ta	mbajtur	intervistën	
nën	 kontroll.	 Nëse	 informata	 është	 relevante	 dhe	 koncize,	 kjo	 është	 shumë	 e	
pëlqyeshme.	 Nëse	 informata	 nuk	 është	 relevante	 ose	 është	 shumë	 e	 hollësishme,	
auditori	është	duke	përdorur	kohën	e	vlefshme	duke	e	dëgjuar		(me	mirësjellje)	një	
përgjigje	gjithnjë	e	më	shumë	jo	relevante.	

Pyetjet e mbyllura	i	japin	mundësi	kontrolli	auditorit	por	informata	mund	të	jetë	e	
papërshtatshme	dhe	jo	me	vend.	Pyetjet	e	mbyllura	gjithashtu	mund	t’i	kundërvihen	
të	intervistuarit,	i	cili	mund	ta	ndiej	veten	sikur	të	ishte	në	një	sallë	gjyqi.	Zakonisht,	
duhet	 të	 praktikohet	 një	 ekuilibër	 (dhe	 përzierje)	 i	 përshtatshëm	 varësisht	 nga	
intervistuesi	dhe	informatat	që	nevojiten.	Pyetjet	e	mbyllura	në	pikën	4	më	lart	janë	
shumë	efektive	por,	nëse	gjatë	tërë	intervistës	mbahet	ky	stil,	arkëtari	llafazan	do	të	
zemërohej.

Kush	e	bën	barazimin	me	bankën?	Kush	e	kontrollon	atë	dhe	a	e	nënshkruajnë?	Ku	
është	futur	në	dosje?	Vini	re	këto	janë	pyetje	mjaft	të	kontrolluara,	pasi	që	parashtrimi	
i	pyetjeve	të	hapura	mund	të	rezultojë	në	një	intervistë	shumë	të	gjatë	e	cila	mund	të	
nxjerr	kryesisht	informata	jo	përkatëse.

Ju	plotësisht	e	kuptoni	sistemin	e	parave	të	gatshme	dhe	ju	duhet	vetëm	të	merrni	
informatë	 për	 barazimin	me	 bankën	 –	 nga	 një	 arkëtar	 tejet	 llafazan.	 Cilat	 pyetje	
specifike	do	t’ia	bëni?

Zgjidhja e pyetjes nr. 7 

Pyetja nr. 9

Zgjidhja e pyetjes nr. 9 

Zgjidhja e pyetjes nr. 8 

Pyetja nr. 8
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Përgjigjet	e	sugjeruara

Në	 formimin	 e	 opinionit	 të	 tyre	 të	 auditorit,	 auditorët	 e	 jashtëm	 zakonisht	 nuk	 i	
kontrollojnë	të	gjitha	informatat	në	dispozicion.	Në	përgjithësi	nuk	është	praktike	të	
veprohet	ashtu	sepse:

Kostoja në aspektin e burimeve të shtrenjta të auditimit do të ishte penguese;

•	 Kontrollimi	komplet	do	të	merrte	aq	shumë	kohë	sa	që	pasqyrat	financiare	do	
të	ishin	një	histori	antike	para	se	përdoruesit	t’i	shohin	ato;

•	 Dëshira	për	të	kontrolluar	100%	të	transaksioneve	dhe	bilanceve	do	të	ishte	
tepër	për	personelin	auditues	(dmth.	ata	do	të	ishin	aq	të	mërzitur	sa	që	do	të	
bëheshin	jo-efektiv	dhe	nuk	do	t’i	vërenin	gabimet!);

•	 Auditorëve	nuk	u	kërkohet	të	japin	siguri	absolute	që	llogaritë	janë	korrekte;

•	 Konkluzionet	 e	 vlefshme	 mund	 të	 arrihen	 duke	 përdorur	 mostrimin	 e	
auditimit.

Në disa raste një kontrollim 100% është ende i nevojshëm apo i dëshirueshëm për:

•	 Zërat	e	pazakonshëm,	të	mbetur	jashtë	apo	të	jashtëzakonshëm;

•	 Kategoritë	të	cilat	janë	disa	në	numër	por	të	rëndësisë	së	madhe	siç	janë	toka	
dhe ndërtesat;

•	 Kategoritë	e	rëndësisë	së	veçantë	ku	materialiteti	nuk	ka	shumë	rëndësi,	siç	
janë	kreditë	apo	përfitimet	e	drejtorit;

• Fushat e rrezikut të lartë.

Rrjedhimisht, auditorët zakonisht testojnë vetëm mostrat e transaksioneve.

Mendoni	për	vendin	tuaj	të	punës.	A	mendoni	se	auditorët	tuaj	të	jashtëm	kontrollojnë	
çdo	 transaksion	 dhe	 çdo	 bilanc	 në	 sistemin	 tuaj	 kontabël?	 Jepni	 katër	 arsye	 për	
përgjigjen	 që	 keni	 dhënë.	 Gjithashtu	 mendoni	 si	 do	 të	 ndiheshit	 si	 një	 auditor	
profesionist	nëse	puna	juaj	ka	përfshirë	kryesisht	kontrollimin	e	transaksioneve	për	
pjesën	më	të	madhe	të	kohës	së	punës.

Jepni	tri	raste	ku	kontrolli	100%	do	të	ishte	i	nevojshëm.

Zgjidhja e pyetjes nr. 10 

Pyetja nr. 10
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Përgjigjuni	pyetjeve	në	vijim:

1.	 Theksoni	 tri	 gjëra	 që	 auditorët	 duhet	 të	 kenë	 parasysh	 kur	 dizajnojnë	 një	
mostër auditimi.

2.	 Përkufizoni	“popullacionin”.

3.	 Përmendni	tri	popullacione	të	cilat	japin	dëshmi	kur	testojmë	për	zvogëlim	të	
shifrave.

4.	 Çfarë	duhet	të	kenë	parasysh	auditorët	kur	vendosin	për	madhësinë	e	mostrës?

5.	 Çka	është	rreziku	i	mostrimit?

6.	 Bëni	dallimin	ndërmjet	mostrës	për	gjykim	dhe	mostrës	statistikore.	

Si	e	përkufizoni	mostrimin	dhe	pse	do	ta	përdorte	një	auditor	i	brendshëm	atë?

Mostrimi	 i	 auditimit	përkufizohet	në	Standardin	Ndërkombëtar	 të	Auditimit	SNA/
ISA	530	Mostrimi	i	Auditimit	dhe	Mjete	Tjera	të	Testimit	si:

“Aplikimi	 i	 procedurave	 të	 auditimit	 në	 më	 pak	 se	 100%	 të	 zërave	 brenda	 një	
popullacioni	të	përkatësisë	së	auditimit	sa	që	të	gjitha	njësitë	e	mostrimit	kanë	një	
shans	 të	përzgjedhjes	me	qëllim	të	dhënies	auditorit	një	bazë	 të	arsyeshme	mbi	 të	
cilën	nxjerrë	konkluzionin	në	lidhje	me	tërë	popullacionin”.

Auditorët	 nuk	 kanë	 kohë	 apo	 nevojë	 të	 shikojnë	 në	 çdo	 transaksion	 dhe	 bilanc	
llogarie	(tërë	“popullacionin”)	pra	përdorin	mostrimin	për	të	shikuar	në	një	mënyrë	
të	strukturuar	në	një	proporcion	të	atij	popullacioni	por	duhet	qenë	në	gjendje	për	të	
arritur	tek	konkluzionet	mbi	tërë	popullacionin.

Pyetja nr. 12

Zgjidhja e pyetjes nr. 12 

Zgjidhja e pyetjes nr. 11 

Pyetja nr. 11

1.	 Auditorët	duhet	të	marrin	parasysh:

-	 Që	objektivat	specifike	të	auditimit	të	arrihen;

-	 Procedurat	e	auditimit	të	cilat	ka	shumë	të	ngjarë	të	arrijnë	ato	objektiva;
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-	 Popullacionin	nga	i	cili	ata	dëshirojnë	të	mostrojnë;

-	 Madhësinë	e	mostrës.

2.	 Popullacioni	është	e	tërë	pakoja	e	të	dhënave	nga	të	cilat	auditori	dëshiron	të	
mostrojë	për	 të	arritur	konkluzionin.	Popullata	e	përzgjedhur	nga	auditorët	
duhet	të	jetë	e	përshtatshme	për	objektivin	specifik	të	auditimit.

3.	 Kur	kontrolloni	për	zvogëlime	në	llogarinë	e	të	pagueshmeve,	auditori	mund	
të	përzgjedh	nga	popullacionet	në	vijim:

-	 Pagesat	e	kryera	në	një	datë	të	mëvonshme;

-	 Faturat	e	papaguara;

-	 Pasqyrat	(deklaratat)	e	furnitorit;

-	 Raportet	e	mallrave	të	pranuara	për	të	cilat	nuk	ka	regjistrime	të	faturës	
korresponduese

4.	 Kur	 vendosni	 për	madhësinë	 e	mostrës,	 auditori	 duhet	 të	 shqyrtojë	 kohën	
e	 shpenzuar	për	 të	përzgjedhur	mostrën	dhe	kontributin	e	përgjithshëm	në	
përpjekjet	 e	 auditorit	 të	 teknikave	 të	 propozuara.	 Koha	 e	 shpenzuar	 për	
përzgjedhje	dhe	nxjerrje	 të	mostrës	nuk	duhet	 të	 jetë	disproporcionalisht	e	
gjatë	kur	krahasohet	me	kohën	që	ju	vlerësoni	se	do	të	marrë	për	ta	ekzaminuar	
atë.	Nëse	mostrimi	përzgjedhës	i	jep auditorit sigurinë	për	një	proporcion	të	
lartë	të	popullacionit	me	vlerë,	atëherë	një	test	i	vogël	gjykues	i	bilancit	të	
popullacionit	mund	të	mjaftojë.

5. Rreziku i mostrimit	ngritet	nga	mundësia	që	konkluzioni	i	auditorit,	bazuar	
në	mostrën	që	ai/ajo	ka	zgjedhur,	mund	të	jetë	i	ndryshëm	nga	konkluzioni	i	
arritur nëse i tërë popullacioni është	testuar	ngjashëm.

6. Një mostër për gjykim	është	ku	gjykimi	i	auditorit	përdoret	për	të	vendosur	
për:

-	 Madhësinë	e	mostrës;

-	 Bazat	e	përzgjedhjes	së	saj;

-	 Konkluzionin	që	duhet	arritur	prej	rezultateve.

Një mostër statistikore	 është	 ajo	 madhësia	 e	 së	 cilës	 përcaktohet	 duke	 përdorur	
teknikat	të	cilat	bazat	e	tyre	i	kanë	në	teorinë	statistikore.
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Listoni	tri	burime	të	sigurisë	së	auditimit	(përdorni	njohuritë	tuaja	të	AS-së	dhe	llojet	
e	testimit	që	ju	duhet	të	bëni.)

Shqyrtoni	 auditimet	 e	 dy	 departamenteve	 të	 ngjashme,	 A	 dhe	 B.	 Menaxheri	 i	
departamentit	A	është	i	drejtpërdrejt	dhe	ndihmues;	menaxheri	i	departamentit	B	ka	
reputacion	si	jo	i	ndershëm	–	ka	parregullsi	në	departamentin	e	tij	që	janë	raportuar	
në	Zyrën	e	Auditorit	të	Përgjithshëm	në	të	kaluarën.	A	do	të	ndryshonte	qëndrimi	juaj	
për	rrezikun	e	auditimit	ndërmjet	departamenteve	dhe	nëse	po	sa?	(Nëse	e	nevojshme,	
referohuni	 tek	 njësia	 mësimore	 3	 për	 t’i	 kujtuar	 vetes	 për	 kuptimin	 e	 rrezikut	 të	
auditimit).

Rreziku	i	auditimit,	duhet	ta	mbani	mend	është	rreziku	për	të	cilin	japim	një	opinion	
që	është	gabim duhet të jetë i njëjti	për	të	dy	auditorët.	Ne	do	të	duhej	të	bënim	më	
shumë	punë	audituese	në	Departamentin	B	për	të	reduktuar	rrezikun	(apo	ekspozimin)	
deri	në	nivelin	e	paraparë.

Përgjigjet	e	sugjeruara

1.	 Nëse	 auditori	 identifikon	 kontrollet	 kyçe,	 në	 të	 cilat	 ai/ajo	 kryen	 testet	 e	
kontrollit	me	rezultate	të	kënaqshme,	ai/ajo	do	të	marrë	një	siguri	nga	sistemi.

2. Auditori do të kryej teste substantive	të	cilat	do	t’i	(shpresojmë)	japë	atij/asaj	
më	shumë	siguri.

3.	 Burimi	i	 tretë	 i	sigurisë	së	auditimit	është	me	të	vërtetë	një	 lloj	 i	veçantë	i	
testeve	substantive,	por	është	me	rëndësi	dhe	aq	e	dalluar	që	të	zgjedhim	t’i	
paraqesim	ndarazi	si	procedura analitike. (Procedurat analitike është një term 
për	 ato	 procedura	 të	 auditimit	 të	 cilat	 ekzaminojnë	marrëdhëniet	 ndërmjet	
informatave	 të	 ndryshme,	 duke	 kërkuar	 konfirmim	 të	 marrëdhënieve	 dhe	
shpjegimeve	të	pritura	për	ato	të	papriturat).

Pyetja nr. 13

Pyetja nr. 14

Zgjidhja e pyetjes nr. 14 

Zgjidhja e pyetjes nr. 13 

Referohuni	tek	njësia	mësimore	2.4	dhe	theksoni	përkufizimet	e	RE,	RK	dhe	RZ.

Pyetja nr. 15
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Definicionet	e	sugjeruara

Rreziku ekzistues	është	rreziku	që	një	gabim	material	të	ndodh	në	sistemin	e	organizatës	
dhe	pashmangshëm	në	procese.	Aspektet	e	rrezikut	ekzistues	janë:

•	 Kompleksiteti	i	sistemit	(dhe	i	organizatës);

•	 Performanca	e	sistemit	në	të	kaluarën	(dhe	e	organizatës);

•	 Ndonjë	faktor	tjetër	mjedisor,	p.sh.	nevoja	për	të	bërë	që	shifrat	të	duken	mirë	
apo	keq	para	privatizimit	apo	miratimit	të	buxhetit	për	vitin	e	ardhshëm	etj.

Rreziku	ekzistues	vlerësohet	subjektivisht	nga	auditori	në	bazë	të	njohurive	të	tij/saj	
për	faktorët	e	përfshirë.

Rreziku i kontrollit	është	rreziku	që	një	gabim	material	ka	ndodhur	në	sistem,	kontrollet	
e	brendshme	dështojnë	ta	gjejnë	atë.	Rreziku	i	kontrollit	mund	të	matet	objektivisht	
nga	auditori	përmes	rezultateve	të	vlerësimit	të	tij/saj	dhe	testimit	të	kontrolleve	kyçe	
për	të	përcaktuar	besueshmërinë	e	atyre	kontrolleve.

Rreziku i zbulimit	është	rreziku	që	një	gabim	material	të	ketë	hyrë	në	sistem,	dhe	nuk	
është	kapur	nga	kontrollet	e	brendshme,	testet	substantive	të	auditorit	dështojnë	në	
zbulimin	e	tij.

Përdorimi	 i	 përqindjes	 së	 rrezikut	 dhënë	më	 lart	 për	 RA,	 RE	 dhe	 RK,	 llogarisni	
rrezikun	e	zbulimit	të	pranueshëm	(RZ).

Metoda	e	llogaritjes:

RA	=	RE	x	RK	x	RZ
5%	=	50%	x	20%	x	RZ
0,05=	0,5	x	0,2	x	RZ

RZ	=	0,05/0,1

Prandaj RZ = 50%

Kjo	nënkupton	që	testet	substanciale	të	auditorit	duhet	tu	japin	atyre	50%	siguri	që	
ata	 do	 të	 identifikojnë	 një	 gabim	material,	 dmth.	 kjo	 është	 sasia	 e	 sigurisë	 që	 ata	
kërkojnë	nga	testimi	substantiv.

Zgjidhja e pyetjes nr. 15 

Pyetja nr. 16

Zgjidhja e pyetjes nr.16 
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Ne	mostrojmë	nga	popullacioni.	Përshkruani	tri	popullacione	prej	të	cilave	një	auditor	
mund	ta	zgjedh	një	mostër	nga	zërat	për	testim.	Kjo	do	t’ju	ndihmojë	juve	të	mendoni	
në	lidhje	me	objektivat	e	kontrollit	që	kontrollet	janë	dhe	ekzistojnë	për	siguri.

Përgjigjet	e	sugjeruara:

1.	 Një	 kontroll	 kyç	në	 sistemin	 e	 shitjeve	 (për	 tu	 siguruar	 se	 janë	 faturuar	 të	
gjitha	mallrat	e	shpërndara	-	plotësia)	mund	të	ndodh	që	në	secilin	Shënim	
të	Shpërndarjes	së	Mallrave	(GDN-SSM)	numri	i	faturës	korresponduese	të	
shitjes	shënohet	dhe	se	radha	e	GDN-së	kontrollohet	për	 tu	siguruar	se	ato	
janë	 shënuar	dhe	 asnjë	nuk	mungon.	Auditori	mund	 të	dojë	 të	 testojë	këtë	
kontroll	dhe	popullacionin	prej	të	cilit	ai	do	të	mostronte	do	të	ishin	të	gjitha	
GDN-të;

2.	 Për	të	kontrolluar	vlefshmërinë	e	listës	së	pagave	që	auditori	mund	ta	mostrojë	
nga	popullacioni	i	orareve	për	të	kontrolluar	që	orët	e	punës	janë	regjistruar	në	
mënyrë korrekte;

3.	 Për	të	kontrolluar	vlerësimin	korrekt	të	stoqeve	që	auditori	mund	të	mostrojë	
nga	popullacioni	i	listave	të	stoqeve	dhe	kontrollohet	nëse	sasitë	në	stoqe	janë	
vlerësuar	në	mënyrë	korrekte	(duke	u	kthyer	tek	faturat	e	blerjes);

Metoda	e	llogaritjes:
Është	e	njëjta	formulë	e	modelit	të	RA-së,	dmth.	RA	=	RE	x	RK	x	RZ,	pra	në	këtë	rast
5%	=	50%	x	50%	x	RZ

Me	aplikim	të	së	njëjtës	metodikë	sikurse	në	zgjidhjen	e	aktivitetit	mësimor	11.2	më	
parë,	ne	arrijmë	deri	të	zgjidhja.

RZ = 20%

Kjo	nënkupton	që	testet	substantive	duhet	t’i	japin	auditorit	80%	siguri	(konkluzioni	
i	rrezikut)	që	ata	do	të	identifikojnë	një	gabim	material.

Duke	përdorur	shifrat	e	njëjta	për	RA	(5%)	dhe	RE	(50%)	por	RK	më	të	lartë	prej	
50%,	llogarisni	RZ-në.

Pyetja nr. 18

Zgjidhja e pyetjes nr. 18 

Zgjidhja e aktivitetit mësimor 11.6 

Aktiviteti mësimor 11.6
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4.	 Për	të	kontrolluar	plotësinë	e	shpenzimeve	që	auditori	mund	të	mostrojë	nga	
popullacioni	i	shënimeve	për	pranimin	e	mallrave;

5.	 Për	të	kontrolluar	vlefshmërinë	e	pasurive	fikse	(ndërtesave)	auditori	mund	
të	mostrojë	nga	popullacioni	i	ndërtesave	të	reja	të	blera/ndërtuara	në	atë	vit	
sikurse	që	paraqitet	në	llogari;

Nëse	mostra	prej	60	kishte	zbuluar	një	gabim,	cili	do	të	ishte	maksimumi	i	shkallës	së	
gabimeve	në	95%	siguri?

Nëse	kemi	 testuar	 një	mostër	 prej	 150	dhe	kemi	gjetur	 një	 gabim,	 cili	 do	 të	 ishte	
maksimumi	i	shkallës	së	gabimeve	në	(a)	70%	(b)	90%	dhe	(c)	95%	siguri?

Metoda	e	llogaritjes:

Në	95%	siguri,	me	një	gabim,	FMM	=	4,75

Prandaj	NEG/UEL	=	4,75/60	=	7,9%

Një	shkallë	maksimale	e	gabimit	prej	7,9%	është	paksa	shqetësuese,	veçanërisht	nëse	
auditorët	e	vënë	një	maksimum	prej	5%	shkallë	gabimi	për	shumicën	e	vlerësimeve	
rutinore të auditimit.

Pyetja nr. 19

Pyetja nr. 20

Zgjidhja e pyetjes nr. 19 

Metoda	e	llogaritjes

a)	 Në	70%	siguri	me	një	gabim	FMM	=	2,44;	prandaj	NEG	=	2,44/150	=	1,6%

b)	 Në	90%,	përdorimi	i	të	njëjtës	metodë	të	llogaritjes,	NEG	=	2,6%

c)	 Në	95%,	NEG	=	3.2%

Zgjidhja e pyetjes nr. 20 
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Çfarë	dallimesh	mendoni	se	ekzistojnë	ndërmjet	mostrimit	të	veçorive	dhe	mostrimit	
të	njësive	monetare?	Mendoni	për	gjasat	e	përzgjedhjes	së	një	fature.

Përgjigja	sugjeruar

Në	mostrimin	e	veçorive,	secila	faturë	ka	një	shans	të barabartë	të	përzgjedhjes.	Në	
MNjM secila njësi monetare	(në	shembullin	tonë	secila	Euro)	ka	të	njëjtin	shans	që	
të	 zgjidhet,	mirëpo	 shansi	 i	 përzgjedhjes	 së	 ndonjë	 fature	 është	 proporcionale	me	
vlerën	e	saj.	Sa	më	e	madhe	vlera	e	shumës	totale	në	ndonjë	faturë,	aq	më	e	madhe	
shansa	që	fatura	të	përmbajë	një	njësi	monetare	që	do	të	përzgjidhet	në	mostër.	Në	
shembullin	që	kemi	shikuar,	përdorimi	 i	mostrimit	 interval në MNjM garanton se 
fatura	numër	2	është	përzgjedhur	(ajo	përmban	141+16	667=	16	808	€),	së	bashku	me	
fatura	tjera	të	tilla	me	një	vlerë	të	barabartë	apo	më	të	lartë	sesa	intervali	i	mostrimit.	
Në fushën	MNjM	të	gjitha	faturat	të	barabarta	apo	më	të	larta	se	dyfishi	i	ASI-të	do	
të	përzgjidhet.

Gjithashtu	MNjM	është	në	thelb	një	test	për	zmadhim.	Një	faturë	me	vlerë	prej	1€	
ka	një	milion	me	një	shanset	për	përdorimin	e	përzgjedhjes	sipas	MNjM	(1	000	me	
1	 sipas	mostrimin	e	veçorive).	Mund	 të	ndodh	që	 fatura	 të	 regjistrohet	gabimisht;	
të	 themi	duhet	 të	ketë	qenë	10	000€.	MNjM	nuk	 është	 teknikë	për	 të	përdorur	në	
identifikimin	e	zvogëlimit.

Një	dallim	tjetër	i	cili	ngritet	është	shtimi	përmes	faturave	apo	librit	ditor,	apo	lista	e	
transaksioneve	për	të	ardhur	tek	shuma	e	caktuar	e	eurove	për	tu	mostruar,	në	praktikë	
tmerrësisht	merr	shumë	kohë.	MNjM	më	mirë	kryhet	duke	përdorur	një	kompjuter	me	
softuer	që	është	në	dispozicion	për	nxjerrjen	e	mostrës	së	njësisë	monetare	nga	një	
dosje	apo	faturë	vetëm	për	disa	sekonda.

Pyetja nr. 21

Zgjidhja e pyetjes nr. 21 

Duke	 iu	 referuar	 tabelës	 së	 Veçorive/MNjM	 që	 ju	 keni	 përdorur	 në	 llogaritjet	 e	
mëparshme,	llogarisni	madhësinë	e	mostrave	e	cila,	pa	ndonjë	gabim,	do	të	na	jepte	
95%	siguri	që	popullacioni	në	shembullin	e	mëparshëm	me	vlerë	prej	1	000	000€	nuk	
ishte	zmadhuar	për	më	shumë	se	50	000€.

Pyetja nr. 22
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Metoda	e	llogaritjes

FMM	=	3	dhe	NEG	=	50	000/1	000	000	=	5%

Prandaj	madhësia	e	mostrës	është	=	3/0,05	=	60	(prapë!)

Prej	çka	kemi	thënë	deri	më	tani	në	këtë	njësi,	a	mund	të	mendoni	për	disa	përparësi	
në	përdorimin	e	CAAT-së	në	një	auditim?	Kaloni	disa	minuta	dhe	jepni	disa	ide	tuajat	
dhe i shkruani ato në një letër të ndarë.

Kapitulli	i	kësaj	njësie	studimore	që	pason	këtë	aktivitet	mësimor	përshkruan	më	në	
hollësi	përfitimet	kryesore	nga	përdorimi	i	CAAT-ve.	Si	përmbledhje,	këto	janë:

• Shtrirja e mëtutjeshme e testimit të auditimit:	 shpejtësia	 dhe	 fuqia	 e	
kompjuterit	 mundëson	 zhvillimin	 e	 më	 shumë	 testeve,	 testim	 100%	 më	
shpesh	sesa	që	mund	të	bëhen	me	metoda	manuale;

• Kryerja manuale e detyrave të pamundshme:	thjesht,	ju	mund	të	bëni	gjëra	
duke	 përdorur	CAAT-të	 që	 janë	 të	 pamundshme	 apo	 jo-praktike	 në	 formë	
manuale;

• Efektshmëria e kostos:	CAAT-të	mund	të	jenë	shumë	më	efektive	për	nga	
kostoja	sesa	procedurat	alternative	manuale;

• Eliminimi i punës së përsëritshme:	kjo	mund	të	lirojë	auditorin	të	jetë	më	
imagjinues	dhe	kreativ	në	ato	aspekte	të	punës	së	auditimit	të	brendshëm	ku	
këto kërkesa janë shumë të rëndësishme;

• Shtimi i njohurive për sistemet organizative:	 përdorimi	 i	 CAAT-së	 i	
mundëson	auditorit	të	marrë	njohuri	për	sistemet	organizative	në	mënyrë	më	
të	gjerë	dhe	më	në	hollësi	sesa	në	rastin	me	teknikat	tjera	të	auditimit.

Zgjidhja e pyetjes nr. 22 
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Departamenti	i	Financave	i	një	departamenti	të	qeverisë	ka	një	sistem	të	kompjuterizuar	
për	 procesim	 të	 pagesave	 të	 faturave	 të	 furnitorëve.	Ky	 sistem	 proceson	 faturat	 e	
furnitorëve	 dhe	 letër-kreditë	 (transaksionet)	 për	 prodhim	 të	 çeqeve	 dhe	 pagesave	
elektronike	dhe	udhëzimeve	të	dërgesës	të	cilat	u	dërgohen	furnitorëve.	Hollësitë	e	
furnitorit	mbahen	në	një	dosje	kryesore	të	përhershme	të	furnitorit.	Kjo	dosje	kryesore	
rifreskohet	 në	 baza	 javore	 për	 reflektim	 të	 ndryshimeve	 në	 hollësitë	 e	 furnitorit	
ekzistues,	shtohen	furnitorë	të	rinj	dhe	sipas	nevojës	ndonjë	furnitor	aktual	shlyhet.	
Transaksionet	vendosen	çdo	ditë,	dhe	çeqet	nxirren	çdo	javë	dhe	çdo	muaj,	në	bazë	të	
kushteve	të	negociuara	të	pagesës	me	secilin	furnitor.

Mendoni	 për	 llojin	 e	 informatave	 që	 procesohen	 në	 këtë	 sistem	 të	 pagesave	 të	
furnitorëve,	dhe	si	duhet	të	procesohen.	Pastaj	shqyrtoni	llojet	e	problemeve	që	mund	
të	ngriten,	të	themi	me	të	dhëna	apo	procesim	të	gabuar,	dhe	si	një	auditor	mund	të	
kontrollojë	për	këto.	Krahasoni	përgjigjen	tuaj	me	pikat	e	dhëna	në	zgjidhje	të	kësaj	
pyetje	vetë-vlerësuese.

Ju	mund	 të	keni	 identifikuar	një	numër	problemesh	që	do	 të	mund	 të	ndodhnin	në	
sistemin	e	llojit	të	përshkruar,	duke	përfshirë:

•	 Një	tentim	për	t’i	bërë	pagesën	një	furnitori	hollësitë	e	të	cilit	nuk	gjenden	
në	dosjen	kryesore,	për	shembull	për	shkak	të	ndonjë	gabimi	në	futjen	e	të	
dhënave;

•	 Përdorimi	i	një	kodi	në	librin	formal	të	shpenzimeve	që	nuk	ekziston	në	dosjen	
kryesore	të	librit	formal	të	llogarive;

•	 Futja	e	një	date	jo-valide	p.sh.	ndonjë	datë	e	së	ardhmes;

•	 Një	letër-kredi	e	procesuar	së	bashku	me	një	faturë	ku	vlera	e	letër-kredisë	
kalon	atë	të	faturës;

•	 Fushat	e	domosdoshme	të	faturës	nuk	janë	plotësuar	p.sh.	shuma	e	faturës;

•	 Futet	një	faturë	me	shumë	negative.

Ju	duhet	të	vëreni	se	një	numër	i	këtyre	kushteve	duhet	të	përfaqësojnë	gabimet.	Për	
shembull	duhet	të	jetë	e	mundur,	në	një	sistem	të	dizajnuar	mirë,	të	procesohen	letër-
kredia	dhe	fatura	së	bashku	ku	vlera	e	letër-kredisë	kalon	atë	të	faturës.	Ky	do	të	ishte	
një	 transaksion	legjitim	nëse	për	shembull,	 letër-kredia	që	ka	 të	bëjë	me	një	faturë	
që	është	paguar	paraprakisht.	Megjithatë	transaksionet	e	këtij	lloji	mund	të	ndikojnë	
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që	sistemi	të	bëjë	gabime,	dhe	prandaj	është	me	rëndësi	ta	testoni	atë	paraprakisht	që	
të	punohen	në	mënyrën	e	duhur.	Në	të	gjitha	rastet	sistemi	duhet	të	dizajnohet	që	të	
trajtojë	gabimet	në	mënyrën	e	duhur	p.sh.	duke	dhënë	informata	të	dobishme	që	të	
lejojë	identifikimin	e	qartë	të	natyrës	dhe	burimit	të	gabimit.

Çfarëdo	 lloji	 i	 mundshëm	 i	 gabimit	 dhe	 kushteve	 “interesante”	 që	 keni	 vërejtur,	
një	mënyrë	 shumë	 e	 zakonshme	 që	 një	 auditor	 të	 kontrollojë	 për	 këto	 do	 të	 ishte	
krijimi	i	dosjes	testuese	të	të	dhënave	që	dizajnohet	për	të	përfaqësuar	të	gjitha	llojet	
e	mundshme	të	të	dhënave	të	mira	dhe	të	këqija.	Për	shembull	dosja	testuese	mund	
të	përmbajë	 sasi	 shumë	 të	mëdha	 të	 të	dhënave,	për	 të	 testuar	nëse	 sistemi	 thjesht	
do	 të	procesojë	këto	si	normale,	nëse	do	 t’i	 raportonte	ato	si	përjashtime	apo	nëse	
do	t’i	refuzonte	ose	si	transaksion	të	vetëm	apo	të	tërë	paketën.	Veprimi	që	duhet	të	
ndërmerret	në	ndonjë	rrethanë	të	caktuar	do	të	varej	nga	specifikat	e	sistemit,	natyrisht	
të	cilat	ju	duhet	t’i	konsultoni	para	se	të	filloni	me	përpilimin	e	dosjes	së	të	dhënave	
testuese.

ICT	mund	të	përdoret	për	të	ndihmuar	në	krijimin	e	dosjeve	të	të	dhënave	testuese.	
Për	shembull	softueri	 i	 listave	(p.sh	Excel)	mund	të	përdoret	për	të	gjeneruar	vlera	
të	rastësishme	ndërmjet	kufijve	të	përcaktuar.	Këto	mund	të	përdoren	për	të	krijuar	
fatura	të	simuluara.	Listat	në	Excel	gjithashtu	mund	të	përdoren	për	gjenerimin	e	të	
dhënave	tekstuale	p.sh.	emrat	e	furnitorëve,	për	 testimin	se	si	sistemi	do	të	 trajtojë	
emrat	e	pazakonshëm	apo	p.sh.	emrat	që	përmbajnë	viza	apo	hapësira.

Për	secilin	prej	gjashtë	testeve	të	listuara,	identifikoni	se	si	mendoni	se	sistemi	duhet	
të	procesojë	transaksionet;	pastaj	shkruani	çka	mendoni	se	do	të	mund	të	ndodhte	në	
rastin	më	të	keq	të	mundshëm.

1.	 Regjistrohet	një	faturë	që	përmban	një	fushë	të	zbrazët	për	numër	të	furnitorit.

2.	 Regjistrohet	koha	e	punëtorit	ku	paraqiten	100	orë	punë	në	një	javë	të	vetme.

3.	 Regjistrohet	një	datë	që	është	një	vit	pas	datës	korrekte.

4.	 Regjistrohet	një	numër	pjesësh	që	nuk	ekziston	në	dosjen	kryesore	të	pjesëve.

5.	 Regjistrohet	një	letër-kredi	që	asociohet	me	një	numër	reference	të	një	fature	
që	nuk	ekziston	në	Librin	e	Blerjes.
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1.	 Nëse	fusha	e	numrit	të	furnitorit	është	e	zbrazët,	nuk	është	e	mundur	të	bëhet	
pagesa.	 Prandaj	 sistemi	 duhet	 të	 refuzojë	 transaksionin,	 duke	 kërkuar	 që	
të	plotësohet	numri	 i	 furnitorit,	do	 të	regjistrohet	një	furnitor	 i	 ri	apo	do	të	
raportohen	të	dhëna	të	mjaftueshme	për	të	mundësuar	që	fatura	të	identifikohet	
pa	 ndonjë	 mëdyshje.	 Në	 rastin	 më	 të	 keq	 të	 mundshëm	 sistemi	 mund	 të	
prodhojë	një	çek	apo	instrument	tjetër	të	pagueshëm	me	fushën	e	të	paguarit	
të	lënë	zbrazët.	Kjo	do	të	krijonte	mundësinë	që	ndonjë	mashtrues	potencial	
të	fusë	një	emër	dhe	t’ia	paguajë	çekun	atij.

2.	 Derisa	në	asnjë	mënyrë	nuk	është	e	mundur	për	një	punëtor	 të	punojë	100	
orë	në	 javë,	duhet	 të	 jetë	e	pazakonshme	dhe	me	siguri	 është	një	kusht	që	
një	sistem	i	dizajnuar	mirë	duhet	të	zbulojë	dhe	raportojë.	Ideale	është	që	një	
transaksion	i	tillë	duhet	fillimisht	të	refuzohet,	me	mundësinë	që	të	korrigjohet	
gabimi	nëse	kjo	është	ajo	që	ndodh.	Në	rastin	më	 të	keq	 të	mundshëm	një	
sistem	i	dizajnuar	keq	do	të	procedonte	transaksionin	dhe	do	të	bënte	pagesën	
pa	ndonjë	raport	për	operatorin	e	sistemit.

3.	 Pasi	që	shumë	sisteme	janë	të	dizajnuara	të	integrohen	me	procesimin	e	vitit	
financiar	të	një	organizate,	çdo	datë	që	është	një	vit	apo	edhe	më	prapa	duhet	
të shikohet si rrezik i mundshëm. Natyrisht se kjo nuk do të thotë se ndodh 
në	 secilin	 rast:	 ka	mundësi	që	një	 faturë	për	 shembull	mund	 të	 jetë	objekt	
kontestimi	për	një	periudhë	të	gjatë	kohore,	dhe	pastaj	dërgohet	për	pagesë	
kur	të	jetë	zgjidhur	kontesti.	Megjithatë	edhe	nëse	pagesa	është	ajo	e	duhura,	
fillimisht	 duhet	 të	 refuzohet,	 me	 mundësinë	 për	 ri-dërgim	 me	 korrigjime	
nëse	është	e	nevojshme.	Gjithashtu	nëse	data	është	origjinale	dhe	korrekte,	
atëherë	sistemi	duhet	të	sigurojë	se	transaksioni	është	kryer	në	vitin	e	duhur	
financiar	dhe	se	transaksioni	është	shënjuar	për	ndonjë	veprim	korrigjimi	të	
vitit	paraprak.	Në	rastin	më	të	keq	të	mundshëm	një	sistem	i	dizajnuar	jo	mirë	
do	të	pranonte	transaksionin	dhe	ta	dërgonte	atë	tek	llogaritë	e	vitit	paraprak,	
pa	na	lajmëruar	fare	se	kjo	po	bëhej.

4.	 Një	 transaksion	 i	 këtij	 lloji	 duhet	 të	 refuzohet.	 Nëse	 kjo	 pjesë	 nuk	 është	
listuar	në	dosjen	kryesore,	atëherë	nuk	mund	të	procedohet	tutje	p.sh.	nëse	ajo	
përfaqëson	stoqet	për	tu	lëshuar	atëherë	mund	të	mos	ketë	vlerë	që	ndërlidhet	
me	të.	Mund	të	ndodhë	që	kjo	është	një	pjesë	e	re	që	është	përvetësuar	së	voni,	
dhe	dosja	kryesore	e	pjesëve	ende	nuk	është	rifreskuar.	Sidoqoftë,	vetëm	të	
supozohet	ashtu	do	të	ishte	e	rrezikshme,	dhe	prandaj	transaksioni	duhet	të	
refuzohet.	Në	rastin	më	të	keq,	transaksioni	do	të	procedohej,	me	rezultatin	që	
ndonjë	asociacion	i	ardhshëm	i	atij	regjistri	me	dosjen	kryesore	të	pjesëve	do	
të	ishte	i	pamundshëm,	dhe	prandaj	integriteti	i	sistemit	do	të	komprometohej.
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5.	 Jo	 domosdoshmërisht	 kjo	 përfaqëson	 një	 gjendje	 gabimi.	 Në	 sistemet	 e	
kontabilitetit	më	së	miri	të	zhvilluara	ekziston	vendi	i	arkivimit	të	të	dhënave,	
prandaj	edhe	mund	të	jetë	që	fatura	me	të	cilën	ndërlidhet	letër-kredia	të	jetë	
trajtuar	në	atë	mënyrë.	Megjithatë	do	të	ishte	e	rrezikshme	të	supozohej	se	
rasti	do	të	ishte	kësisoj,	dhe	prandaj	një	transaksion	i	një	lloji	të	tillë	duhet	
të	refuzohet	me	porosinë	paralajmëruese	që	kërkon	ndërmarrjen	e	veprimit	
korrigjues.	Në	rastin	më	të	keq	të	mundshëm	letër-kredia	do	të	pranohej	pa	
ndonjë	sfidë,	dhe	përdoret	për	regjistrimin	e	shumës	për	furnitorin.	Kjo	do	
të	mund	të	rezultonte	të	jetë	një	gabim	p.sh.	nëse	letër-kredia	në	fakt	është	
pranuar	nga	furnitor	tjetër	e	jo	ai	i	cili	ka	dërguar	faturën.

Supozojmë	se	keni	pasur	qasje	në	një	dosje	të	programit	hetues	(pyetës)	të	qëllimit	të	
përgjithshëm	dhe	keni	aftësitë	e	nevojshme	për	ta	përdorur	atë,	çfarë	testesh	mendoni	
që	do	 t’ju	ndihmonin	 juve	për	 të	vlerësuar	operimin	 e	 sistemit	dhe	 efektivitetin	 e	
kontrolleve	të	implementuara	brenda	tij.

Këtu	kemi	disa	shembuj	të	përgjigjeve	për	të	filluar:

1.	 Në	 dosjen	 kryesore,	 ju	 duhet	 të	 kontrolloni	 nëse	 secili	 furnitor	 ka	 numër	
identifikues	unik,	dmth.	nuk	ka	ndonjë	numër	që	shfrytëzohet	për	dy	furnitorë.

2.	 Në	dosjen	e	 transaksionit,	 ju	duhet	 të	kontrolloni	nëse	zbritjet	e	 sakta	dhe	
valide	janë	aplikuar	nga	furnitorët.

Përgjigjet	e	sugjeruara

Dosja kryesore

•	 Kopjoni	(duplikoni)	numrin	e	furnitorit.

•	 Kopjoni	hollësitë	për	llogarinë	e	bankës.

•	 Kopjoni	emrin	e	furnitorit.

•	 Kopjoni	adresat.

•	 Afatet	më	shumë	se	30	ditë.

•	 Emrin	e	çekut	të	zbrazët.
•	 Çek	pa	limit.
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Dosja e transaksionit

•	 Lloj	i	panjohur	i	transaksionit.
•	 Pa	numër	porosie.
•	 Pagesat	këtë	vit	dhe	vitin	e	kaluar	zero.
•	 Pagesat	e	këtij	viti	shumë	më	të	larta	sesa	ato	të	vitit	të	kaluar.
•	 Të	gjitha	bilancet	e	kredisë.
•	 Data	e	pagesës	ka	kaluar	por	ende	s’është	bërë	pagesa	(treguesi	i	pagesës).
•	 Është	shënuar	që	është	paguar	por	nuk	ka	numër	çeku	apo	referencë	të	pagesës	

elektronike.
•	 Zbritje	e	tepruar.
•	 Kontrollohet	radha	e	transaksioneve	për	të	identifikuar	kopjet	apo	zbrazëtitë.
•	 Kopjim	i	testit	për	transaksionet	(data	e	transaksionit,	numri	i	porosisë,	numri	

i	furnitorit,	shuma	e	të	gjithave	të	kopjuara/duplikuara).
•	 Mostra	e	njësisë	monetare	për	të	gjitha	transaksioneve.

Të dy dosjet

•	 Numri	i	furnitorit	të	transaksionit	nuk	është	në	dosjen	kryesore.
•	 Numri	i	furnitorit	të	transaksionit	me	faturë	të	paguar	–	dosja	kryesore	nuk	

tregon	ndonjë	pagesë.
•	 Bilanci	aktual	më	i	madh	sesa	limiti	i	çekut.

Edhe	një	herë,	është	radha	juaj	të	provoni	e	mendoni	për	disa	përparësi	dhe	mangësi	
relevante	(praktike	dhe	 teorike	gjithashtu)	 të	përdorimit	 të	CAAT-ve	për	 testimin	e	
sistemit	dhe	për	 testimin	e	 të	dhënave.	Kaloni	disa	minuta	duke	shkruar	mendimet	
tuaja	në	një	letër	të	ndarë	pastaj	krahasoni	ato	me	përmbledhjen	e	dhënë	në	zgjidhje	
kah	fundi	i	kësaj	njësie	studimore.
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Testimi i sistemit

Përparësitë:

•	 Qasja	e	testit	efektive,	teorikisht	definitive,	mund	të	simulojë	ndonjë	gjendje	
apo	kombinim	të	gjendjeve;

•	 E	 përdorshme	 në	 fushëveprimin	 e	 të	 dhënave	 të	 përhershme	 në	 limite	 të	
sistemit	për	hetim	të	dosjes;

•	 Mund	të	përsëritet	në	intervale	të	rregullta.

Mangësitë:

•	 Krijimi	i	të	dhënave	testuese	dhe	rezultatet	e	parashikuara	mund	të	diskutohen;

•	 Nevoja	për	të	mbrojtur	sistemin	e	drejtpërdrejt	nga	efektet	e	të	hyrave	falso	
(testeve)	dhe	gabimeve	të	qëllimshme;

•	 Nënkupton	që	testimi	mund	të	jetë	kryer	në	një	kopje	të	sistemit	të	drejtpërdrejt	
dhe	 jo	 në	 të	 vërtetin.	 Kjo	 mund	 ta	 bëjë	 strukturën	 shumë	 më	 komplekse	
duke	 kërkuar	 shumë	 ndihmë	 nga	 departamenti	 i	 kompjuterëve;	 reduktim	 i	
mundshëm	i	pavarësisë	së	auditorit;

•	 Konkluzionet	 e	 vlefshme	 vetëm	 në	 ditën	 e	 testit;	 sistemi	 mund	 të	 ketë	
ndryshuar	një	ditë	para	ose	pas	testit	tuaj;	jo	domosdoshmërisht	përfaqësues	i	
tërë	periudhës	kontabël	nën	shqyrtim.

Komente tjera:

•	 Testimi	mund	të	kufizohet	në	pjesë	të	caktuara	të	sistemit,	siç	është	inputi	apo	
bërja	e	llogarive	kyçe;	kjo	mund	të	ndihmojë	në	zvogëlimin	e	problemeve	në	
vendosje;

•	 Pajisja	e	Integruar	Testuese	(ITF/PIT)	është	një	sofistikim	i	qasjes	së	testimit	
bazik	dhe	i	tejkalon	disa	prej	kufizimeve;	regjistrimet	testuese	i	shtohen	dosjes	
kryesore	 të	drejtpërdrejtë	kështu	që	krijohet	një	 sistem	 i	mini-testit	 brenda	
sistemit	 kryesor;	 transaksionet	 e	 testimit	 të	 auditimit	 pastaj	 procedohen	
për	 regjistrimet	 testuese	gjatë	procesimit	normal,	duke	pakësuar	 rrezikun	e	
korruptimit	të	të	dhënave	të	vërteta	të	drejtpërdrejta.

Zgjidhja e pyetjes nr. 27 
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Testimi i të dhënave

Përparësitë:

•	 Forma	 jo-destruktive	e	 testimit;	 softueri	hetues	vetëm	 lexon	 të	dhënat,	nuk	
manipulon	apo	ndryshon	ato	përhershëm	(formë	më	e	pranueshme	e	testimit	
për	menaxhmentin	të	cilët	mund	të	jenë	të	brengosur	për	ndikimin	në	të	dhënat	
dhe	sistemin	e	tyre	që	auditori	mund	të	ketë	gjatë	testimit;

•	 Rezultati	është	dëshmi	auditimi;	nëse	një	test	zbulon	të	dhëna	të	gabuara,	ju	
keni	dëshmuar	që	një	dobësi	ka	ndikuar	të	dhënat	në	sistem;

•	 Ka	mundësi	 të	përfaqësojë	procesim	afatgjatë;	 të	dhënat	në	sistem	mund	të	
kenë	qenë	aty	për	tërë	periudhën	kontabël	nën	shqyrtim	dhe	ka	mundësi	edhe	
për	shumë	më	gjatë	(p.sh.	dosja	kryesore	e	pagave).

Mangësitë:

•	 Kërkon	softuer	të	specializuar	të	auditimit	dhe	ekspertizën	për	përdorim	të	tij;

•	 Shtrirja(fusha)	e	 testimit	përcaktuar	nga	 të	dhënat	e	mbajtura	në	sistem;	ky	
mund	të	jetë	një	kufizim	serioz;

•	 Ciklimi	 i	dosjeve	 të	 të	dhënave	(p.sh.	 librat	e	 llogarive	financiare)	duhet	 të	
mbahen	për	hetim	pasi	ato	të	kenë	dalë	afatit;

•	 Nuk	teston	çdo	gjendje	të	mundshme,	vetëm	ato	që	kanë	ndodhur	në	periudhën	
e	përfaqësuar	nga	dosja	të	cilën	jeni	duke	hetuar.

Mundohuni	t’ju	përgjigjeni	këtyre	pyetjeve:

1.	 Përkufizoni	CAAT-të	dhe	listoni	tri	lloje	të	CAAT-ve.

2.	 Listoni	tri	përparësi	të	CAAT-ve.

3.	 Çka	është	dallimi	ndërmjet	CAAT-ve	të	testimit	të	të	dhënave	dhe	testimit	të	
sistemit?

4.	 Cilat	janë	përparësitë	dhe	mangësitë	e	njohura	të	CAAT-ve	për	testimin	e	të	
dhënave	dhe	testimin	e	sistemit?	

Pyetja nr. 28
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1.	 Termi	CAAT	do	të	thotë	“Teknika	të	Auditimit	të	Asistuara	nga	Kompjuteri”,	
dhe	 i	 referohet	 përdorimit	 të	 një	 kompjuteri	 ose	 për	 kryerje	 të	 testimit	 të	
auditimit	apo	të	ndihmojë	auditorin	në	kryerjen	e	procedurave	të	auditimit.	
Ekzistojnë	tri	lloje	kryesore	të	CAAT-ve:

-	 CAAT-të	e	testimit	të	të	dhënave,	ku	auditori	përdor	softuerin	për	shqyrtim	
dhe	testim	të	përmbajtjes	së	dosjeve	të	të	dhënave;

-	 CAAT-të	e	testimit	të	sistemit,	ku	auditori	proceson	datën	e	përgatitur	në	
veçanti	për	test	përmes	një	sistemi	aplikativ

-	 CAAT-të	 analitike	 dhe	 mbështetëse,	 është	 softueri	 që	 përdoret	 për	
të	 analizuar	 informatat	 e	 mbledhura	 gjatë	 auditimit,	 të	 cilat	 jo-
domosdoshmërisht	mund	të	jenë	informata	që	gjenerohen	me	kompjuter;

2.	 Përparësitë	 e	 përdorimit	 të	 CAAT	 janë	 përshkruar	 në	 pjesën	 kryesore	 të	
tekstit,	dhe	përfshijnë:

-	 Mundësinë	për	të	rritur	shtrirjen	dhe	shpejtësinë	e	testimit;
-	 Mundësinë	e	kryerjes	së	detyrave	që	janë	të	pamundshme	apo	jo-praktike	

të kryhen manualisht;
-	 Efektshmëria	e	kostos;
-	 Eliminimi	i	përsëritjes	së	punëve;
-	 Shtimi	i	njohurive	për	sistemet	e	klientit.

3.	 CAAT-të	e	testimit	të	të	dhënave	kanë	për	objektiv	të	testojnë	saktësinë	dhe	
integritetin	e	të	dhënave	të	caktuara.	CAAT-të	e	testimit	të	sistemit	testojnë	
tërë	sistemin,	më	parë	sesa	transaksionet	individuale.

4.	 Për	CAAT-të	e	testimit	të	të	dhënave	ju	mund	të	keni	identifikuar	përparësi	në	
vijim:

Përparësitë janë:

-	 Testi	është	jo-destruktiv;
-	 Prodhon	rezultatet	në	formë	të	dëshmive	të	auditimit;
-	 Testi	 ka	mundësi	 të	 jetë	 afat-gjatë	 për	 nga	 natyra,	 dmth.	 të	 dhënat	 në	

sistem	mund	të	kenë	qenë	aty	për	tërë	periudhën	kontabël	nën	shqyrtim	
e	ka	mundësi	edhe	më	gjatë.

Zgjidhja e pyetjes nr. 28 
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Mangësitë janë:

-	 Kërkohet	softuer	i	specializuar	dhe	ekspertizë;
-	 Fushëveprimi	i	testimit	është	i	kufizuar	nga	natyra	e	të	dhënave	në	sistem;
-	 Ciklimi	i	dosjeve	të	të	dhënave	duhet	mbajtur	për	hetim	për	një	kohë	pasi	

ato të kenë skaduar;
-	 Procesi	nuk	teston	çdo	gjendje	të	mundshme	të	të	dhënave,	vetëm	ato	që	

ekzistojnë	në	të	dhëna	në	periudhën	e	cila	testohet.

CAAT-të	e	testimit	të	sistemit	kanë	përparësitë	në	vijim:

-	 Qasja	ka	mundësi	të	jetë	shumë	efektive	për	faktin	se	teorikisht	mund	të	
simulojë	ndonjë	gjendje	apo	kombinim	gjendjesh;

-	 Është	 i	 dobishëm	 kur	 të	 dhënat	 e	 përhershme	 në	 sistem	 e	 kufizon	
fushëveprimin	për	hetim;

-	 Mund	të	përsëritet	me	besnikëri	në	intervale.

Mangësitë	e	CAAT-ve	për	testimin	e	sistemit	janë:

-	 Krijimi	i	një	banke	të	të	dhënave	testuese	dhe	llogaritja	e	rezultateve	të	
parashikuara	mund	të	marrë	shumë	punë	dhe	kohë	gjithashtu;

-	 Ju	duhet	të	kujdeseni	për	mbrojtjen	e	sistemit	të	drejtpërdrejt	prej	efekteve	
të	të	dhënave	falso	(testeve)	dhe	gabimeve	të	qëllimshme;

-	 Testimi	mund	 të	 kryhet	 në	 një	 kopje	 të	 sistemit	 të	 drejtpërdrejt,	 i	 cili	
mund	të	jetë	kompleks	për	tu	themeluar	dhe	mirëmbajtur.

Përgjigjuni	në	pyetjet	në	vijim.	Kontrolloni	përgjigjet	tuaja	duke	u	kthyer	në	tekstin	
përkatës	në	këtë	kapitull	për	softuerin	hetues	të	dosjes/skedarit.

1.	 Listo	së	paku	gjashtë	veçori	të	zakonshme	në	një	pako	të	specializuar	hetuese	
të auditimit.

2.	 Cilat	janë	përparësitë	kryesore	të	përdorimit	të	pakos	hetuese	kompjuterike?

3.	 Listoni	pesë	fazat	në	një	projekt	hetues	kompjuterik.

Pyetja nr. 29
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1.	 Tiparet	më	 të	 zakonshme	 që	 ofrohen	 nga	 pako	 të	 specializuara	 hetuese	 të	
auditimit janë numëruar në materialet mësimore, dhe ju duhet të konsultoni 
kapitullin	e	duhur	për	vlerësim	të	mëtutjeshëm.

2.	 Përparësitë	kryesore	të	përdorimit	të	pakove	hetuese	të	bazuara	në	kompjuterë	
janë	sepse:

-	 Mundëson	një	qasje	më	fleksibile	në	hetimin	e	auditimit;
-	 Të	 dhënat	 e	 sistemit	 të	 klientit	 mund	 të	 shkarkohen	 në	 kompjuterin	 e	

auditorit dhe të analizohen aty;
-	 Shpenzimet	e	trajnimit	dhe	mbështetjes	mund	të	jenë	relativisht	të	ulëta;
-	 Kur	 të	 jenë	 vendosur	 në	 kompjuterin	 e	 auditorit,	 të	 dhënat	 mund	 të	

integrohen	në	softuere	tjera	aplikative	siç	janë	në	Word	dhe	në	Excel.

3.	 Të	pesë	fazat	në	një	projekt	hetues	bazuar	në	kompjuter	janë:

-	 Identifikimi	i	dosjes(ve)	të	të	dhënave	për	tu	hetuar;
-	 Përzgjedhja	e	regjistrimeve	dhe	të	dhënave	për	tu	nxjerrë;
-	 Nxjerrja	dhe	shkarkimi	i	të	dhënave	në	kompjuterin	e	auditorit;
-	 Ku	 është	 e	 mundur	 bëhet	 konvertimi	 i	 formatit	 të	 të	 dhënave	 dhe	

përkufizohen	në	një	mënyrë	që	softueri	i	kompjuterit	të	auditorit	mund	t’i	
njohë;

-	 Procesimi	 dhe	 analizimi	 i	 të	 dhënave	 dhe	 nxjerrja	 e	 rezultateve	 në	 një	
format	të	përshtatshëm.

Zgjidhja e pyetjes nr. 29 

Cilat	 elemente	 në	 vijim	 nuk	 do	 të	 prisnit	 të	 shihni	 në	 një	 raport	 të	 auditimit	 të	
brendshëm?

1.	 Një	përshkrim	të	fushëveprimit	të	auditimit.
2.	 Kopjet	e	dokumenteve	të	punës	ku	nënvizohen	konstatimet	kryesore.
3.	 Të	gjeturat	e	hollësishme.
4.	 Një	organogram	i	shërbimit	të	auditimit	të	brendshëm.
5. Qëllimin e auditimit të kryer.
6.	 Emrat	dhe	kualifikimet	e	auditorëve	që	bëjnë	rekomandimet.	

Pyetja nr. 30
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Ju	nuk	do	të	prisni	që	të	shihni	pikat	në	vijim	në	një	raport	të	auditimit	të	brendshëm:

1.	 Kopjet	e	dokumenteve	të	punës	me	nënvizimet	e	konstatimeve	kryesore:	nga	
ju	pritet	të	siguroni	sasi	të	mjaftueshme	të	hollësive	në	formatin	e	duhur	që	
pranuesi	i	raportit	të	jetë	në	gjendje	të	kuptojë	pikat	e	paraqitura.	Dokumentet	
e	punës	janë	përgatitur	që	të	lexohen	dhe	shqyrtohen	nga	auditorët,	kështu	që	
disa	prej	termeve	dhe	teknikave	auditimit	që	përdoren,	mund	të	mos	kuptohen	
nga	menaxhmenti.	Për	më	tepër,	përfshirja	e	dokumenteve	të	punës	mund	të	
largojë	vëmendjen	nga	cilësia	e	prezantimit	të	raportit;

2.	 Një	organogram	i	shërbimit	 të	auditimit	 të	brendshëm:	Kjo	pyetje	mund	 të	
përgjigjet	me	po	dhe	jo.	Struktura	e	auditimit	nuk	ka	ndonjë	ndërlidhje	me	
një	 raport	 auditimi	 në	 aktivitetet	 e	 operacioneve,	 kontrolle	 të	 brendshme,	
menaxhim	të	rrezikut	apo	qeverisje	të	korporatës.	Megjithatë	një	organogram	
mund	të	përfshihet	në	raportin	periodik	të	kryesuesit	të	auditimit	të	brendshëm	
për	zyrtarin	kryesues	të	menaxhmentit	të	qendrës	shpenzuese	buxhetore	për	
aktivitetet	 dhe	 performancën	 e	 auditimit	 të	 brendshëm	gjatë	 periudhës	 nën	
shqyrtim;

3.	 Emrat	 dhe	 kualifikimet	 e	 auditorëve	 që	 bëjnë	 rekomandimet:	 Emrat	 e	
auditorëve nuk janë të rëndësishëm – rekomandimet janë.

Merrni	 disa	 shënime	 të	 shqyrtimeve	 përgatitur	 nga	 një	 menaxher	 i	 auditimit	 të	
brendshëm.	Nëse	ju	vet	nuk	punoni	në	auditim	kërkoni	nga	kryesuesi	i	auditimit	të	
brendshëm	në	organizatën	tuaj	t’ju	shpjegojë	qartë	se	pse	i	doni	për	afat	të	përkohshëm.	
Lexoni	disa	faqe	të	shënimeve	shqyrtuese.

Shikoni	shembujt	që	ka	paraqitur	menaxheri	i	auditimit:

Një	pikë	në	prezantimin	e	dosjes;
Një	pikë	në	lidhjet	ndërmjet	një	pjese	të	dëshmive	të	auditimit	dhe	një	tjetre,	konflikti	
i	mundshëm,	një	pjesë	e	dëshmive	të	auditimit;
Një	pikë	që	ndërlidhet	me	materialin	që	vendoset	në	raport;
Një	pikë	shqyrtimi	e	cila	ndërlidhet	me	atë	se	çfarë	zhvillohet	brenda	organizatës	në	
disa	faktor	të	jashtëm	(për	shembull	një	ndryshim	në	legjislacion);
Mbani	shënime	dhe	i	ruani	me	materialet	studimore	për	referencë	në	të	ardhmen.

Zgjidhja për pyetjen nr. 30

Pyetja nr. 31 
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Nuk ka zgjidhje të këtij aktiviteti në fund të kësaj njësie studimore Megjithatë, 
mbani përgjigjet tuaja me shkrim me materialin mësimor pasi që ato do të 
diskutohen gjatë seancave mësimore në klasë si pjesë e modulit të Bazave të 

Auditimit të Brendshëm.

Jeni	 një	 auditor	 i	 brendshëm	 i	 ri	 dhe	 sapo	 keni	 kryer	 punën	 në	 terren	 për	
auditimin	e	parë	të	brendshëm.	Në	çfarë	hapash	dhe	procesesh	duhet	të	kaloni	
tani	për	të	përpiluar	raportin	final?

Në	përparimin	e	punës	suaj	nga	puna	në	terren	deri	tek	faza	finale	e	raportimit,	ju	do	
të	prisni	të	kaloni	përmes	hapave	dhe	proceseve	në	vijim:

• Vet-shqyrtimi –	 p.sh.	 a	 keni	 plotësuar	 objektivat	 e	 kërkuara,	 a	 ka	 qenë	
adekuat	niveli	i	testimit	adekuat?

• Shqyrtimi nga mbikëqyrësit apo menaxherët e auditimit	–	p.sh.	a	është	
përfshirë	 çdo	 gjë,	 a	 janë	 duke	 u	 arritur	 konkluzionet	 e	 mbështetura	 nga	
dëshmitë.

• Takimi përmbyllës	–	takoni	të	audituarin	në	fund	të	punës	në	terren	për	të	
diskutuar	lidhur	me	të	gjeturat	e	auditimit.

• Përpilimi i raportit të auditimit	 –	 dhënia	 e	 raportit	 të	 audituarit,	 për	 t’i	
mundësuar	të	komentojë	të	gjeturat	dhe	rekomandimet	tuaja,	duke	përfshirë	
kontrollin e saktësisë.

• Raporti final	–	lëshohet	pas	komenteve	nga	i	audituari	në	draft	raportin.

Kërkoni	 nga	 menaxheri	 për	 të	 cilin	 punoni	 një	 kopje	 të	 raportit	 të	 auditimit	 të	
brendshëm.	Studioni	raportin	nga	pikëpamja	e	klientit.	Vini	re	gjashtë	prej	çështjeve	
të	raportuara	sipas	titujve	në	vijim:

1.	 Çështjet	që	kryesisht	janë	të	interesit	për	administratën	qendrore	të	organizatës	
suaj	(dy	çështje).

2.	 Çështjet	që	kryesisht	janë	të	interesit	për	menaxhmentin	e	linjës	(dy	çështje).

Pyetja nr. 32

Zgjidhja për pyetjen nr. 32

Pyetja nr. 33
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3.	 Çështjet	që	ju	mendoni	që	më	mirë	do	të	transmetoheshin	verbalisht	sesa	në	
raport	me	shkrim	(dy	çështje).	

Vini re:	Kur	të	keni	mbajtur	shënimet	tuaja,	ndaluni	tek	raporti.	Ju	prapë	do	të	keni	
nevojë	për	aktivitetin	mësimor	5.4	i	cili	formon	një	pjesë	të	kapitullit	të	rëndësisë	së	
përputhjes	me	standardet	profesionale	dhe	të	cilësisë	në	raportimin	e	të	gjeturave	të	
auditimit	tek	menaxhmenti,	pjesë	të	cilën	do	ta	mbulojmë	më	vonë.

Nuk ka zgjidhje të këtij aktiviteti në fund të kësaj njësie studimore. Megjithatë, 
mbani përgjigjet tuaja me shkrim me materialin mësimor pasi që ato do të 
diskutohen gjatë seancave mësimore në klasë si pjesë e modulit të Bazave të 

Auditimit të Brendshëm.

Kërkoni	 nga	 menaxheri	 për	 të	 cilin	 punoni	 një	 kopje	 të	 raportit	 të	 auditimit	 të	
brendshëm.	Studioni	raportin	nga	pikëpamja	e	klientit.	Vini	re	gjashtë	prej	çështjeve	
të	raportuara	në	titujt	në	vijim:

1.	 Çështje	që	kryesisht	janë	në	interes	për	administratës	qendrore	në	organizatën	
tuaj	(dy	çështje).

2.	 Çështjet	që	kryesisht	janë	të	interesit	për	menaxhmentin	e	linjës	(dy	çështje).
3.	 Çështjet	që	ju	mendoni	që	më	mirë	do	të	transmetoheshin	verbalisht	sesa	në	

raport	me	shkrim	(dy	çështje).	

Nuk ka zgjidhje të këtij aktiviteti në fund të kësaj njësie mësimore. Megjithatë, 
mbani përgjigjet tuaja me shkrim me materialin mësimor pasi që ato do të 
diskutohen gjatë seancave mësimore në klasë si pjesë e modulit të Bazave të 

Auditimit të Brendshëm.

Për	të	kuptuar	qëndrimin	e	auditorit	se	cilat	aspekte	të	raportit	të	auditimit	të	brendshëm	
janë	vlerësuar	për	të	kontribuuar	për	një	vlerësim	të	cilësisë	së	tij,	ju	duhet	të	pyesni	
për	personin	në	organizatën	 tuaj	 i	cili	është	përgjegjës	për	dhënien	e	përgjigjeve	 të	
flasë	për	raportin	e	auditorit	të	ekzaminuar	në	aktivitetin	mësimor	5.2.	Kuptoni	nga	
ai	person	se	si	e	kanë	vlerësuar	raportin	për	përmbajtjen	dhe	prezantimin.	Sipas	atij	
diskutimi	shkruani	për	shënimet	 tuaja	studimore	se	çka	shihni	 tani	si	përparësi	dhe	
dobësi	të	atij	raporti.	Vlerësoni	përmbajtjen	dhe	prezantimin.

Pyetja nr. 34

Pyetja nr. 35
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1.	 Zyrtari	kryesor	i	departamentit	në	të	cilin	punoni	ka	kërkuar	nga	Kryesuesi	
i	Auditimit	të	Brendshëm	të	dorëzojë	një	raport	gjashtëmujor	të	aktiviteteve	
të	auditimit	 të	brendshëm.	Juve	u	kanë	pyetur	për	qëndrimin	 tuaj	në	 lidhje	
me	 formatin	 e	 këtij	 raporti.	Çfarë	 informatash	mendoni	 se	 duhet	 përfshirë	
dhe	jepni	arsyet	pse?	(nëse	nuk	jeni	i	sigurt,	shikoni	prapë	tek	procedurat	e	
raportimit	të	auditimit	të	brendshëm	me	lart.)

2.	 Çfarë	veprimesh	duhet	të	ndërmarrin	auditorët	për	të	siguruar	se	menaxhmenti	
merr	parasysh	rekomandimet	e	bëra	në	raportin	e	auditimit	të	brendshëm?

Nuk ka zgjidhje të këtij aktiviteti në fund të kësaj njësie studimore. Megjithatë, mbani 
përgjigjet tuaja me shkrim me materialin mësimor pasi që ato do të diskutohen gjatë 
seancave mësimore në klasë si pjesë e modulit të Bazave të Auditimit të Brendshëm.

Si	auditor	i	ri,	ju	do	të	rekomandonit	që	raporti	periodik	i	performancës	i	përpiluar	nga	
shërbimi	i	auditimit	të	brendshëm	duhet	të	përfshijë:

1.	 Shpjegimet	 e	 ndryshimeve	 të	 mëdha	 ndërmjet	 planeve	 dhe	 përmbushjes:	
Menaxhmenti	duhet	të	jetë	i	interesuar	në	faktorët	që	shkaktojnë	vonesa	apo	
parandalojnë	kryerjen	e	punës	audituese	në	tërësi;

2.	 Planet	për	 të	 siguruar	përmbushjen	e	 tërë	punës	 së	programuar	për	atë	vit.	
Kryesuesi	i	auditimit	të	brendshëm	duhet	të	japë	dëshmi	tek	menaxhmenti	që	
objektivat	do	të	arrihen;

3.	 Një	përmbledhje	e	ndryshimeve	në	personelin	e	auditorit	të	brendshëm	siç	janë	
ndryshimet	në	personelin	kyç,	arritja	e	përcaktimeve	profesionale,	përpjekjet	
për	të	përmirësuar	kompetencat	profesionale	dhe	qarkullimin	e	përgjithshëm	
brenda	departamentit	të	auditimit:	Vetë	menaxhmenti,	duhet	të	e	demonstrojë	
përmirësim	të	vazhdueshëm	në	zbatimin	e	kornizës	së	Kontrollit	të	Brendshëm	
të	Financave	Publike	(KBFP).	Edhe	pse	auditimi	i	brendshëm	nuk	është	pjesë	
e	sistemit	 të	kontrollit	 të	brendshëm	(duhet	 të	mbetet	 i	pavarur	në	punën	e	
tij,	mbani	mend),	 jep	 siguri	 për	menaxhmentin	 në	 operimin	 e	 kontrollit	 të	
brendshëm.	 Prandaj	 nëse	 burimet	 e	 auditimit,	 aftësitë	 dhe	 përvoja	 nuk	
rriten	për	të	lejuar	zgjerimin	e	shtyllave	të	KBFP-së	në	qendrën	shpenzuese	
buxhetore,	atëherë	menaxhmenti	duhet	të	identifikojë	këtë	për	të	ndërmarrë	
hapat	e	nevojshëm	për	të	përkrahur	shërbimin	e	auditimit	të	brendshëm;

Pyetja nr. 36

Zgjidhja për pyetjen nr. 36
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4.	 Një	krahasim	i	kostos	operative	aktuale	me	ato	të	buxhetuara	për	periudhën:	
Menaxhimi	i	mirë	financiar	duhet	të	demonstrohet	nga	mbajtësit	e	buxhetit,	në	
veçanti	në	sektorin	publik	nga	ata	të	shpenzimit	të	parasë	së	tatimpaguesve;

5.	 Fushat	e	mbuluara	nga	auditimi:	Kërkohet	një	bilanc	i	mbulimit	të	të	gjitha	
fushave	 të	 auditueshme	 në	 një	 organizatë.	 Gjatë	 planifikimit,	 vlerësimi	
i	 rrezikut	do	 të	përcaktojë	 se	 cilat	 janë	 fushat	që	u	 jepet	prioritet	 i	 veçantë	
për	hetim	auditues;	megjithatë,	nëse	një	fushë	me	rrezik	të	ulët	vazhdimisht	
tejkalohet	gjatë	procesit	 të	planifikimit	të	angazhimit,	ekziston	mundësia	që	
rezultati	i	rrezikut	të	saj	të	rritet	në	rezultate	katastrofike	dhe	në	vijim	rreziku	
bëhet	një	çështje	serioze	për	menaxhmentin;

6.	 Numri	 i	 raporteve	 të	 lëshuara	 nga	 auditimi	 i	 brendshëm:	 ky	 numër	merret	
si	një	tregues	i	produktivitetit	por	nuk	merr	parasysh	cilësinë	e	raporteve	të	
nxjerra	(përpiluara);

7.	 Natyra	dhe	lënda	e	komunikimeve	tjera	me	menaxhmentin.	Përveç	kopjeve	të	
raporteve	të	auditimit,	kryesuesi	i	auditimit	të	brendshëm	do	të	angazhohet	me	
menaxhmentin	në	mënyra	tjera;

8.	 Një	përmbledhje	e	kthimeve	dhe	kursimeve	si	rezultat	i	aktivitetit	auditues.	Sa	
e	ka	kursyer	auditimi	organizatën	si	rezultat	i	analizave	dhe	rekomandimeve	
përmes	auditimeve	e	hetimeve	të	performancës	operacionale,	mashtrimit	dhe	
parregullsive,	dhe	hetimet	në	këtë	rast	mund	të	prezantohen	si	vlerë	monetare	
(mund	 t’i	 referohet	 për	 demonstrim	 të	 vlerës	 së	 shtuar	 që	 jep	 auditimi	 i	
brendshëm	për	organizatën);

9.	 Të	gjitha	rekomandimet	e	rëndësishme	i	bëhen	menaxhmentit.	Një	udhëzim	
i	 përafërt	 në	 cilësi;	 thellësia	 e	 përfshirjes	 dhe	 materialiteti	 i	 veprimeve	 të	
propozuara	 korrigjuese	 mund	 të	 demonstrojë	 se	 sa	 auditori	 i	 brendshëm	
kupton	sistemet,	proceset	dhe	njerëzit	që	i	auditon;

10.	Veprimet	korrigjuese	të	ndërmarra	në	konstatimet	e	rëndësishme	të	auditimit	
të	 raportuara.	 Sa	më	 shumë	 që	 pranohen	 dhe	 zbatohen	 rekomandimet	 nga	
menaxhmenti,	aq	më	mirë	organizata	duhet	të	jetë	në	gjendje	të	arrijë	objektivat	
e	veta	(sigurisht,	sa	më	i	lartë	ky	numër,	aq	më	pak	efektiv	dhe	efikas	është	vet	
menaxhmenti	para	auditimit	të	brendshëm	që	kryen	vlerësimin	–	ndoshta	jo	
një	masë	shumë	e	mirëpritur	për	raportin	periodik	të	kryesuesit	të	auditimit	të	
brendshëm!);

11.	Komentet	 në	 koordinimin	 e	 punës	 së	 auditimit	 të	 brendshëm	 me	 atë	 të	
auditorëve	të	jashtëm:	Njëra	prej	dobive	të	punës	së	përbashkët	është	shmangia	
e	dyfishimit	që	mund	të	nënkuptojë	mënjanim	të	kostos	dhe	kjo	mund	të	sjellë	
tek	një	ekonomi	dhe	efikasitet	më	i	mirë.	Menaxhmenti	gjithnjë	do	të	mirëpresë	
idetë	në	lidhje	me	kursimin	e	parasë;
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12.	Planet	 e	 së	 ardhmes	 për	 departamentin.	 Ngjashëm	 me	 pikën	 3	 më	 lart,	
menaxhmenti	 do	 të	 fokusohet	 në	 zhvillimin	 e	 suksesshëm	 të	KBFP-së	 në	
organizatën	e	 tyre.	Prandaj	planet	e	auditorit	 të	brendshëm	për	veten	do	të	
jenë	me	interes	në	këtë	aspekt.	Megjithatë	idetë	e	kryesuesit	për	zgjerim	të	
departamentit	mund	të	jenë	përtej	buxhetit	në	dispozicion,	kështu	që	të	dihet	
me	kohë	se	cilat	janë	planet	e	shërbimit	të	auditimit	të	brendshëm	mund	të	
lejohen	pritje	të	menaxhohen	për	të	qenë	në	vijë	me	burimet	e	së	ardhmes;

13.	Një	opinion	i	përgjithshëm	për	nivelin	e	kontrollit	të	brendshëm	në	organizatën	
e	 bazuar	 në	 punën	 audituese	 të	 kryer	 deri	më	 tani:	Dhënia	 e	mendimit	 të	
auditimit	 të	 brendshëm	 është	 buka	 dhe	 gjalpi	 i	 shërbimit.	 Përmes	 këtij	
opinioni,	kryesuesi	i	tregon	menaxhmentit	se	sa	rehat	është	ai	me	menaxhimin	
e	 rrezikut,	 kontrollet	 e	brendshme	dhe	qeverisjen	në	organizatë.	Nëse	nuk	
preferohet	 ndonjë	 opinion	 nga	 auditori,	 atëherë	 ata	 janë	 duke	 dështuar	 në	
detyrat	e	tyre	profesionale;

Auditorët	mund	të	përmirësojnë	shanset	e	menaxhmentit	duke	ndjekur	rekomandimet	
e	tyre	me:

•	 Ofrim	të	ndihmës	konstruktive	e	praktike	në	rekomandimet	e	veta	më	shumë	
sesa	 vetëm	 kritika	 ndaj	 performancës	 së	 menaxhmentit	 (mundohuni	 të	
imagjinoni	perceptimin	e	menaxhmentit	për	problemet	që	ata	përballin);

•	 Theksimi	i	pasojave	negative	për	organizatën	nëse	nuk	zbatohen	rekomandimet	
(jo	në	mënyrë	kërcënuese	mirëpo	në	aspektin	e	rrezikut	që	kanoset);

•	 Diskutimi	i	rekomandimeve	paraprakisht	me	të	gjithë	menaxherët	e	ndikuar,	
jo	vetëm	me	menaxhmentin	e	lartë,	dhe	pajtimi	me	ta	për	rrjedhën	e	veprimeve	
dhe	afatin	kohor	të	zbatimit	të	rekomandimeve;

•	 Caktimi	i	takimeve	përcjellëse	me	menaxhmentin	për	të	diskutuar	progresin	
e	 bërë	 në	 arritjen	 e	 objektivave	në	 kohën	 e	 specifikuar	 pas	 përfundimit	 të	
auditimit.
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Jeni	 kryesues	 i	 auditimit	 të	 brendshëm	 dhe	 jeni	 duke	 diskutuar	 me	 kryesuesin	 e	
departamentit	që	është	audituar	për	konstatimet	e	auditimit	që	do	 të	përfshihen	në	
raportin	tuaj.	Janë	gjetur	dobësi	të	mëdha	por	kryesuesi	i	departamentit	mohon	se	ka	
ndonjë	problem.	Ai	thekson	se	ekipit	auditues	nuk	i	është	shpjeguar	mirë	dhe	nuk	ka	
dëshmi	për	të	mbështetur	pretendimet.	Si	do	të	përgjigjeshit	ju?

Kjo	situatë	nuk	është	e	pazakonshme	me	menaxherët	që	shpesh	sfidojnë	procesin	e	
auditimit	më	shumë	sesa	të	pranojnë	se	ka	pasur	ndonjë	problem	me	pjesën	e	 tyre	
të	organizimit.	Së	këndejmi,	është	thelbësore	që	të	ketë	gjurmë	të	auditimit	përmes	
punës	audituese	dhe	dëshmi	të	organizuara	dhe	prezantuara	mirë.	Një	përgjigje	tipike	
do	të	shpjegohej	përmes	rreshtave	në	vijim.

Në	këtë	 rast	 pika	fillestare	do	 të	 ishte	që	personeli	 të	 informohet	përmes	planit	 të	
angazhimit	i	cili	është	shkëmbyer	me	kryesuesin	e	departamentit.	Prandaj	ai	e	ka	ditur	
saktësisht	se	çfarë	kanë	bërë	dhe	nëse	ka	pasur	ndonjë	problem	me	të	atëherë	ai	do	të	
ishte	dashur	të	tregojë	me	kohë.

Tjetri	 do	 të	 ishte	 fakti	 se	 njësia	 e	 auditimit	 të	 brendshëm	 punon	 për	 të	 saktësuar	
standardet	e	cilësisë.	Për	këtë	auditimet	e	sistemeve,	objektivat	e	kontrollit	 të	 jenë	
caktuar	qartë	dhe	sistemi	aktual	të	jetë	dokumentuar.	Kjo	do	të	jetë	në	dosje	nëse	është	
e	nevojshme.	Informatat	janë	mbledhur	me	anë	të	intervistës	për	të	cilën	kanë	qenë	
shënimet	në	dosje.	Funksionimi	i	sistemit	ishte	testuar	nga	zgjedhja	e	një	mostre	të	
rastësishme	e	transaksionit	dhe	këto	gjithashtu	regjistrohen	në	dosje.

E	tërë	puna	është	objekt	i	shqyrtimit	për	të	kontrolluar	cilësinë	e	punës,	të	gjeturat	dhe	
konkluzionet	që	dalin	nga	ato.	Në	këtë	rast,	ju	personalisht	keni	shqyrtuar	dokumentet	
e	punës	(dhe	keni	vënë	inicialet	tuaja	dhe	shënuar	datën	në	secilën	faqe	të	dëshmive	të	
shqyrtimit	tuaj)	dhe	keni	qenë	i	kënaqur	me	konkluzionet	që	arrihen.

Me	vetëbesim	për	pozitën	tuaj,	ju	e	ftoni	atë	të	shikojë	në	dosje	me	ju	dhe	sugjeroni	
një	takim	me	Drejtorin	për	të	diskutuar	këto	çështje	më	tutje.

Pyetja nr. 37

Zgjidhja për pyetjen nr. 37
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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.
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Moduli – Shkathtësitë dhe teknikat 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	
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         Drejtor i NjQH              Ministër i Financave




