
  

 

Nxjerrja në Pah e Aspekteve që Kërkojnë Vëmendje në një Mjedis Auditimi                                                                  

në Zhvillim si Pasojë e Impaktit të COVID-19 

Zhvillimet globale të lidhura me pandeminë e COVID-19 kanë ndikuar gjithashtu edhe në punën e 

audituesvë. Pasiguria dhe paparashikueshmëria mund të krijojnë rreziqe të anomalisë materiale, të 

reja ose të intensifikuara. Gjatë planifikimit të auditimin, audituesi mund të mos i ketë marrë 

parasysh këto rreziqe ose mund t’i ketë konsideruar rreziqet e identifikuara në një mënyrë tjetër. 

Entitetet që po auditohen janë duke u përshtatur 

me një mjedis në ndryshim lidhur me biznesin dhe 

operacionet e tyre, përfshirë proceset e raportimit 

financiar, dhënien e informacionit shpjegues në 

shënime në pasqyrat financiare dhe aftësinë e tyre 

për të mbajtur operacionet në një të ardhme të 

afërt.  

Në mënyrë të ngjashme, audituesi duhet të 

përshtasë mënyrën sesi ai siguron evidencën e 

auditimit të nevojshme mbi të cilën të bazojë 

opinionin e auditimit, midis sfidave që lidhen, ndër 

të tjera, me aksesin në punonjës ose informacion, 

rishikimin e identifikimit dhe vlerësimit të rreziqeve 

të caktuara të anomalisë materiale, dhe ndryshimin 

e procedurave të planifikuara të auditimit ose 

kryerjen e procedurave të auditimit alternative ose shtesë, siç mund të jetë e përshtatshme. 

Audituesit mund të zbulojë gjithashtu se rrethanat aktuale krijojnë mundësi për t'i bërë gjërat 

ndryshe, për shembull, duke përdorur burime të reja të teknologjisë, ose duke përshtatur 

përdorimin e burimeve ekzistuese.  

Së fundmi, ndryshimet e tjera në mjedisin dhe raportimin financiar gjithashtu mund të ndikojnë në 

auditim, si për shembull ndryshimet në standardet e zbatueshme të raportimit financiar, ndryshimet 

në ligje ose rregullore, ose krijimi i transaksioneve të reja për entitetin siç është marrja e 

subvencioneve. 

Ndryshimi në mënyrën sesi dhe ku audituesit po kryejnë punën e tyre, mund të kërkojë që firmat të 

reagojnë ndaj mjedisit në ndryshim, për shembull duke marrë në konsideratë politikat e kontrollit të 

cilësisë dhe procedurat që lidhen me drejtimin dhe mbikëqyrjen e ekipeve të angazhimit dhe 

rishikimin e punës së tyre. Në nivel angazhimi, audituesit duhet të kenë një vigjilencë të shtuar për 

mundësitë e mashtrimit ose gabimit, përfshirë raportimin financiar mashtrues, duke patur parasysh 

ushtrimin skepticizmit profesional gjatë kryerjes së procedurave të auditimit.  

Tabelat e mëposhtme nxjerrin në pah disa nga aspektet më të rëndësishme që mund kërkojnë 

konsiderta të mëtejshme në hartimin dhe kryerjen e procedurave të auditimit për të siguruar 

evidencë auditimi të nevojshme, dhe për të raportuar në përputhje me rrethanat. 

 



 

SNA-të Përkatëse                   Çështje të Veçanta për të Marrë në Konsideratë  
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Identifikimi dhe 

vlerësimi i 

rreziqeve të 

anomalisë 

materiale 

SNA 315              

(i rishikuar) 

• Impakti që ka mbi metodën e planifikuar të auditimit rreziku i ri ose i 

rishikuar që është krijuar si pasojë e COVID-19 

• Rishikimi i mundhshëm i vlerësimeve të bëra të rrezikut 

• Impakti i ndryshimit të njohjes dhe kuptimit që ka audituesi për sistemin 

e kontrollit të brendshëm të entitetit, përfshirë: 

o Mjedisin e kontrollit 

o Ndryshimet në mbështetjen e planifikuar në kontrolle për të 

përcaktaur reagimin ndaj rrezikut të identifikuar të anomalisë 

materiale 

 

 

Reagimet e 

Audituesit ndaj 

Rreziqeve të 

Vlerësuara 

(SNA 330)             

• Ndryshimet e nevojshme në përgjigjet e planifikuara që vijnë nga 

impakti i zhvillimeve në mjedis, siç është aftësia për të siguruar evidencë 

auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme  (p.sh., aksesi  ose 

pjesëmarrja në numërimin e inventarit mund të jetë e pamundur dhe për 

të cilën mund të nevojiten procedura alternative.) 

 

• Fokusim më të madh në: 

o Procesin e mbylljes së pasqyrave financiare (në veçanti hyrjet në ditar 

dhe rregullimet e tjera të bëra). 

o Vlerësimin e audituesit për paraqitjen e përgjithshme të pasqyrave 

financiare, përfshirë marrjen në konsideratë nëse informacioni i 

përshtatshëm është përshirë në shënimet shpjeguese.  

o Konkluzionin e audituesit nëse është siguruar evidenca e auditimit e 

nevojshme. 

SNA 540             

(i rishikuar) 

Auditimi i 

Çmuarjeve 

Kontabël              

Fokusim më të madh në: 

o Ndryshimet në faktorët rregullatorë që mund të ndikojnë çmuarjet 

kontabël (p.sh., nisma që synojnë zgjidhje të qëndrueshme për 

debitorët e shqetësuar në kontekstin e përhapjes së epidemisë). 

o Nëse hipotezat janë të përshtatshme për rrethanat dhe në kontekstin e 

kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar (psh. parashikimet e 

flukseve të parasë, normat e skontimit, etj.). 

o Nëse të dhënat që përdoren nga entiteti janë të përshtatshme dhe të 

besueshme. 

o Efektet e ndryshimit të faktorëve të rrezikut të vetvetishëm, në veçanti 

pasiguria.  

 



 

SNA-të Përkatëse   Çështje të Veçanta për të Marrë në Konsideratë 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Përgjegjësitë e 

audituesit në 

lidhje me 

ngjarjet e 

mëvonshme 

(SNA 560)              

• Marrja në konsideratë që shtyrja e afatit të caktuar të raportimit rrit 

periudhën (dhe si rrjedhojë rreziqet e lidhura) për ngjarjet që ndodhin 

ndërmjet datës së pasqyrave financiare dhe datës së raportit të audituesit. 

• Identifikimi i çfarëdo ngjarje të mëvonshme materiale në lidhje me  COVID-

19, dhe nëse ato janë adresuar në mënyrë të duhur ose shpjeguar në 

shënimet në pasqyrat financiare në përputhje me kuadrin e raportimit 

fianciar. 

Përgjegjësitë e 

audituesit në 

lidhje me 

vijmësinë 

SNA 570                     

(i rishikuar) 

              

• Impakti i COVID-19 (d.m.th., nëse ka ndikuar apo pritet që të ndikojë në 

mënyrë materiale) në vlerësimin e audituesit për vlerësimin  e drejtimit mbi 

vijimësinë. 

• Rishqyrtimi i përshtatshmërisë së përdorimit të bazës së vijimësisë për 

përgatitjen e pasqyrave financiare, ose modifikimin e raportit të audituesit 

sipas nevojës. 

• Nëse është e aplikueshme, rivlerësimi i procedurave të planifikuara të 

audituesit të grupit në lidhje me punën e audituesve të entitetit të 

kontrolluar, siç është aftësia e audituesit të grupit të rishikojë në mënyrë të 

duhur (ose të përfshihet në) punën e audituesve të entitetit të kontrolluar, 

d.m.th., nëse duhet të merren në konsideratë procedura alternative, dhe 

impakti mbi mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë e evidencës së 

auditimit mbi të cilat të bazohet opinioni i auditimit të grupit. 

Auditimet e 

grupit 

(SNA 600)              



 

SNA-të Përkatëse                                      Çështje të Veçanta për të Marrë në Konsideratë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çështje të tjera për të qenë vigjilent 

• Nxjerrja në pah e aspekteve që këkrojnë vëmendje gjatë auditimit të çmuarjeve kontabël në një 

mjedis në zhvillim e sipër si pasojë e  impaktit të COVID-19. 

• Nxjerrja në pah e çështjeve për të marrë në konsideratë që lidhen me vijimësinë në mjesdisin aktual 

në zhvillim si pasojë e impaktit të COVID-19. 

• Nxjerrja në pah e çështjeve për të marrë në konsideratë në lidhje me raportimin e audituesit në 

mjedisin aktual në zhvillim si pasojë e impaktit të COVID-19. 

• Nxjerrja në pah e çështjeve për marrë në konsideratë për audituesit e sektorit publik në mjedisin 

aktual në zhvillim si pasojë e impaktit të COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formimi i një 

opinioni dhe 

raportimi mbi 

pasqyrat 

financiare 

(përfshirë 

çështjet 

kryesore të 

auditimit)     

(SNA 700                

(i rishikuar) dhe  

SNA 701)        

Inforamacionet

e Tjera 

SNA 720                       

(i rishikuar)            

• Çfarëdolloj inkoherence midis informacionit të dhënë nga entiteti në 

raportin e tij vjetor dhe në pasqyrat financiare, në lidhje me impkatin e 

zhvillimeve që vijnë si pasojë e COVID-19. 

• Kur është e aplikueshme, çështjet e reja kryesore të auditimit që duhet të 

përfshihen në raportin e audituesit (p.sh., çështje që shkojnë në atë nivel që 

kërkon vëmendje të konsiderueshme nga audituesi për shkak të impaktit të 

COVID-19). 

• Fokusimi në çështje për qenë në gjendje për të arritur në një konkluzion, 

përfshirë nëse të gjitha aspektet kryesore të auditimit janë adresuar si 

duhet, siç janë: 

• Zonat që mund të kërkojnë nga drejtimi dhënien e evidencës së 

mëtejshme për shkak të natyrës në ndryshim të shpejtë të kësaj 

çështje. 

• Pasiguritë e reja të krijuara si rezultat i COVID-19, p.sh., a janë bërë 

ndryshime të përshtatshme për të njohur çdo pasiguri të rritur në 

llogaritjen e çmuarjeve kontabël (përfshirë llogaritjet e 

zhvlerësimit); 

• Impakti  i ligjeve ose rregulloreve të reja ose të ndryshuara në 

pasqyrat financiare. 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit Referuar në këtë Publikim 

SNA 315 (i rishikuar), Identifikimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalisë Material e Nëpërmjet Njohjes së Entitetit dhe Mjedisit të Tij 

SNA 330, Reagimet e Audituesit ndaj Rreziqeve të Vlerësuara 

SNA 540 (i rishikuar), Auditimi i Çmuarjeve Kontabël dhe Informacionet Përkatëse Shpjeguese 

SNA 560, Ngjarjet e Mëvonshme 

SNA 570 (Rishikuar), Vijimësia 

SNA 600, Konsiderata të Veçanta – Auditimi i PF të Grupit (duke përfshirë Punën e Audituesit të Entitetit të Kontrolluar) 

SNA 700 (i rishikuar), Formimi i një Opinioni dhe Raportimi mbi Pasqyrat Financiare 

SNA 701, Komunikimi i Çështjeve Kryesore të Auditimit në Raportin e Audituesit të Pavarur  

SNA 720 (i rishikuar), Përgjegjësitë e Audituesit Lidhur me Informacionet e Tjera në Dokumentet që Përmbajnë PF e Audituara 
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