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HYRJE  
i. Konteksti i punimit 
 

Sistemi bankar përfshin banka të mëdha ndërkombëtare e të vogla, dhe dështimi i një 
ose disa bankave, sikundër ka ndodhur, ka shkaktuar tronditje financiare.  
Kriza financiare e këtyre viteve, vuri në pah jo vetëm dobësitë në drejtimin e riskut 
dhe qeverisjes së bankave, por edhe nevojën për të përmirësuar cilësinë e auditimit.  

Rrënimi në Shtator 2008 i Lehman Brothers Holding, banka e investimeve e katërta 
për nga madhësia, konsiderohet si falimentimi më i madh i rregjistruar në historinë e 
Amerikës. Jo vetëm që ishte falimentimi më i madh, por ndodhi pasi drejtori 
ekzekutiv siguroi disa herë se financat e kompanisë ishin të shëndetshme, niveli i 
likuiditetit ishte i lartë, dhe niveli i levës i administrueshëm.  

Kjo ngjarje ngre shumë pyetje për audituesit. A kryen Komiteti i Auditimit një proces 
vlerësimi për cilësinë e audituesve? A kanë ata informacion mbi eksperiencën dhe 
njohuritë teknike të partnerëve, drejtuesve apo stafit më të specializuar? A merr ky 
Komitet ndonjë reagim objektiv nga drejtuesit apo Auditimi i Brendshëm? Është 
niveli i shërbimeve jo audituese një cënim i mundshëm i objektivitetit të audituesve të 
jashtëm dhe vullnetit të tyre për të ngritur problematika në Komitetin e Auditimit apo 
në Bordin Drejtues?  

Bankat mbijetojnë duke marrë risk. Bankat administrojnë volume të mëdha tepricash 
llogarie dhe depozitash, nëpërmjet tyre procesohen transaksione gjithashtu në volume 
të mëdha, ndaj aftësia e bankës për të identifikuar dhe drejtuar riskun, si dhe pasja e 
një sistemi të kontrollit të brendshëm është kritike. Në këtë kuadër, ku kriza financiare 
ende nuk është kapërcyer dhe në një realitet ku mashtrimi po godet bankat, Auditimi i 
Brendshëm përpos atij të Jashtëm konsiderohet i një rëndësie të jashtëzakonshme.  
Gjatë auditimit, duhet të mbahet parasysh që bankat kanë karakteristikat e 
mëposhtme, të cilat i dallojnë nga kompanitë e tjera tregtare:  

• Bankat administrojnë volume të mëdha vlerash monetare të cilat duhet të jenë 
të siguruara fizikisht. Sigurimi fizik i tyre në kanalet bankare klasike dhe 
alternative, dhe në transportim, synon në shmangien e keqpërdorimit apo 
vjedhjes. Për rrjedhojë, bankat hartojnë procedura operacionale, e po kështu 
vendosin limite, si dhe një sistem kontrolli; 

• Bankat operojnë me një nivel të lartë leve (portofol huadhënës), çka e përball 
bankën përkundrejt ngjarjeve ekonomike negative dhe rrit riskun e dështimit; 

• Bankat kanë ekskluzivitetin në sistemin e përplotësimit për sistemet e 
pagesave; 

• Fondet e bankave më së shumti rrjedhin nga depozitat. Një humbje e 
reputacionit të bankës ose besueshmërisë së saj mund të rezultojë deri në krizë 
likuiditeti (p.sh rasti i ndryshimit të ligjit për sigurimin e depozitave dhe 
nxjerrja për privatizim i Bankës së Kursimeve në vitin 2002, ndikoi në 



Vlera e shtuar e Auditimit të Brendshëm. Rasti i sistemit bankar në Shqipëri  

 
 Elsa Kristo                                               xii                                                    Temë disertacioni 
 

perceptimin e publikut shqiptar mbi sigurinë e depozitave të tyre dhe u 
shoqërua me tërheqje masive të depozitave);  

• Bankat kanë një varietet dhe volum të madh transaksionesh, qoftë në numër 
apo në vlerë. Kjo, domosdoshmërisht kërkon një sistem kontabël dhe një 
sistem informacioni për drejtim, të aftë për të kapur dhe pasqyruar të gjithë 
informacionin në këto transaksione; 

• Bankat  operojnë përmes një rrjeti të gjerë departamentesh dhe degësh të cilat 
janë dhe të shpërndara gjeografikisht. Decentralizimi i autoritetit duhet të 
shqyrtohet nëpërmjet një sistemi kontrolli të brendshëm; 

• Bankat operojnë brenda një kuadri rregullator, kuadër i cili shpesh ndikon në 
praktikat kontabël dhe të auditimit brenda industrisë. Mospërputhja me 
kërkesat rregullatore mund të sjellë problematika për bankën.  

Banka është një organizëm që njeh rritje të vazhdueshme, zhvillon produkte dhe 
shërbime të reja më komplekse duke përdorur infrastrukturën teknologjike më të 
sofistikuar, duke operuar në një mjedis financiar, ekonomik dhe rregullator dinamik. 
Të gjithë këto elementë, janë burim potencial risku operacional. Në këtë kontekst 
mund të identifikohen disa zona kur risqet operacionale shfaqen:  

• Rritja e automatizimit si rrjedhojë e zgjerimit të teknologjisë; 
• Shtimi / përhapja e produkteve të reja dhe komplekse; 
• Zgjerimi i transaksioneve nëpërmjet bankingut elektronik (e - banking) dhe 

bankingut telefonik (m - banking) të cilat kërkojnë aplikacione biznesi dhe 
përballin bankën ndaj risqeve të reja potenciale (p.sh. mashtrim të jashtëm dhe 
të brendshëm dhe problematika të sigurisë së sistemeve); 

• Nevoja për mirëmbajtje të vazhdueshme të kontrollit të brendshëm në një 
nivel të lartë; 

• Zhvillimi dhe përdorimi i teknikave të zvogëlimit të riskut, optimizimi i 
përballjes së bankës ndaj riskut të tregut dhe të kreditimit. 

Për të gjitha parashtrimet e mësipërme bankat duhet të kenë një kapital minimal që të 
mbulojnë riskun e kredisë, operacional dhe atë të tregut. Kapitali është një nga 
faktorët kyç që përcakton shëndetin financiar të një banke, ndaj bankat duhet të jenë 
të sigurta dhe t’i ofrojnë publikut dhe aksionerëve besimin se investimet e tyre janë të 
mbrojtura. Është e domosdoshme që një ekspert i pavarur si Audituesi i Jashtëm dhe 
një strukturë e brendshme e bankës po aq e pavarur si Auditimi i Brendshëm t’u 
ofrojnë këtë garanci të gjithë palëve të lidhura me bankën, përfshi këtu dhe Bordin 
Drejtues apo Drejtimin e lartë dhe të mesëm. 
Ky punim do të fokusohet në funksionimin e Auditimit të Brendshëm dhe vlerën e 
shtuar që krijon ai për kompanitë specifikisht bankat në strukturën e së cilave bën 
pjesë.  
Kreu I do të trajtojë hollësisht se çfarë përfaqëson Auditimi i Brendshëm, pse ka 
lindur nevoja e një funksioni të tillë dhe nga ndryshon prej kontrollit të brendshëm me 
të cilin shpeshherë e njehësojnë. Do të analizohen etapat në të cilat kalon procesi i 
Auditimit të Brendshëm dhe risqet që e shoqërojnë. Ky kapitull gjithashtu do të 
përqendrohet në fushat e Auditimit të Brendshëm bankar. Duke iu referuar 
karakteristikave të mësipërme që e dallojnë një bankë nga çdolloj kompanie tjetër, 
dhe fushat ku duhet të ushtrojë aktivitetin e tij Auditimi i Brendshëm janë krejt të 
veçanta. Kreu I do t’i referohet dhe autoritetit mbikëqyrës të bankave (Bankës së 
Shqipërisë), si dhe autoriteteve të tjera shtetërore të cilët nëpërmjet rregulloreve dhe 
ligjeve ndikojnë në aktivitetin e Auditimit të Brendshëm të bankave, si dhe vlerësojnë 
funksionimin e tij, nëse i ka përmbushur ose jo detyrat të cilat i atribuohen nga ligjet 
dhe rregulloret. 
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Kreu II  krahason ngjashmëritë dhe diferencat mes Auditimit të Brendshëm dhe atij të 
Jashtëm. Përpos detyrimit që rrjedh prej kuadrit rregullator të autoritetit mbikëqyrës 
(BSH), cilat janë arsyet që e bëjnë të domosdoshme ekzistencën e të dy tipeve të 
auditimit, cila është vlera që sjell secili prej tyre për një kompani, dhe a ka 
mbivendosje të tyre, apo njëri është zgjatim i tjetrit? Duke analizuar teoritë mbi 
lindjen e Auditimit të Jashtëm dhe të Brendshëm, pozicionimin e tyre përkundrejt 
kompanisë, objektivat dhe këndvështrimin e trajtimit të riskut, ky kapitull do të 
evidentojë rëndësinë e secilit lloj auditimi.  
Stabiliteti i sistemit bankar është një çështje me interes të përgjithshëm publik pasi 
bankat luajnë një rol të rëndësishëm në ekonomi, mbajnë kursimet e publikut dhe 
financojnë individët dhe zhvillimin e biznesit. Ndaj pasqyrat financiare të bankave 
janë subjekt i auditimit nga Audituesit e Jashtëm. Opinioni i audituesit të jashtëm 
ndihmon në promovimin e besimit në sistemin bankar, ndërkohë që detyra e Auditimit 
të Brendshëm është të japë një opinion sa i takon sistemit të brendshëm të kontrollit të 
kompanisë. Audituesit e brendshëm i kushtojnë një vëmendje specifike riskut 
operacional sepse këto janë risqe që rrjedhin prej mosfunksionimeve në proceset e 
ngritura apo dështimeve për të ndjekur proceset dhe procedurat e duhura.  
Një koncept më i ri është dhe ai i Auditimit të Brendshëm të Kontraktuar 
(outsourced). Auditimi i Brendshëm i Kontraktuar, jo i aplikueshëm në sektorin 
bankar shqiptar, do të jetë subjekt i këtij kreu gjithashtu.  
Kreu III sqaron pozicionin e Auditimit të Brendshëm dhe përgjegjësinë e tij 
përkundrejt identifikimit dhe parandalimit të mashtrimit. Bankat kanë rënë shpesh pré 
e mashtrimeve, kryer nga palët e treta si klientët, furnitorët, vlerësuesit e kolateraleve, 
etj, apo dhe atyre të kryera nga vetë punonjësit dhe drejtuesit. Pas çdo mashtrimi, i cili 
përgjithësisht zbulohet kryesisht nga ankesa e një klienti, nga raportimet anonime apo 
dhe krejt aksidentalisht, “faji” për mosidentifikimin apo identifikimin e vonuar, 
drejtohet nga Auditimi i Brendshëm duke e gjykuar përgjegjës dhe paragjykuar 
kontrollet e kryera në përgjithësi, apo dhe gjatë periudhës së auditimit. 
Është e pashmangshme që Auditimi i Brendshëm në ndonjë rast “të dështojë” në 
misionin e tij, për këtë arsye njihet dhe “risku i identifikimit”, risku që e shoqëron 
procesin e auditimit, përgjatë të cilit audituesi nuk arrin të mbledhë evidenca të 
mjaftueshme dhe të përshtatshme për të vlerësuar saktë dhe patur një konkluzion të 
drejtë.  
Por a është zbulimi i mashtrimit dhe parandalimi i tij detyrë parësore e auditimit, a ka 
ndonjë strukturë tjetër, e cila është përgjegjëse për forcimin dhe mbikëqyrjen e 
kontrollit të brendshëm, çka ndikon direkt në uljen e mundësive të ndodhjes së 
mashtrimit? Si ka ndryshuar në kohë pozicioni i audituesit përkundrejt mashtrimit?  
Nëse kontrolli i brendshëm, një proces i përditshëm në çdo hallkë të kompanisë  
dështon, a do të jetë në gjendje Auditimi i Brendshëm të arrijë të zbulojë në kohë 
mashtrimet? A është realisht e mundshme, në një realitet me një numër tepër të 
konsiderueshëm transaksionesh, klientësh, furnitorësh apo kundërpartish të 
analizohen një për një të gjitha sa u përmendën, për të arritur në konkluzionin nëse po 
kryhet apo jo një mashtrim.  
Ky kre do t’u japë përgjigje pyetjeve të mësipërme, duke analizuar përkufizimet e 
mashtrimit dhe duke u bazuar në standartet ndërkombëtare mbi auditimin të cilat 
rregullojnë profesionin e audituesit, si dhe duke iu referuar rezultateve të disa 
sondazheve globale mbi rastet e mashtrimeve të kryera. 
Kreu IV finalizon qëllimin e punimit. Së pari rishikohet literatura ekzistuese mbi 
Auditimin e Brendshëm, e cila kryesisht i referohet kritereve mbi bazën e të cilëve 
studiuesit masin vlerën e Auditimit të Brendshëm. Gjithashtu në këtë kapitull 
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studiohet funksionimi i Departamenteve / Divizioneve të Auditimit të Brendshëm në 
bankat që operojnë në Shqipëri, si dhe analizohet statistikisht perceptimi që kanë të 
audituarit (Drejtues të këtyre bankave) mbi Auditimin e Brendshëm. Vlera e shtuar e 
Auditimit të Brendshëm mbetet e pamohueshme, por gjithsesi e debatueshme, çka do 
të shtjellohet dhe vërtetohet në vijim. 
 

ii. Qëllimi dhe Objektivat e punimit  
 

Siç u përmend dhe më sipër qëllimi i këtij punimi është të studiojë dhe të vërtetojë 
vlerën e shtuar që sjell Auditimi i Brendshëm në çdo kompani dhe specifikisht në 
banka. Punimi synon të qartësojë dhe disa keqinterpretime mbi rolin e Auditimit të 
Brendshëm, duke dhënë qartësisht diferencat mes Auditimit të Brendshëm, të Jashtëm 
dhe sistemit të kontrollit të brendshëm. Gjithashtu punimi ka dhe një vlerë praktike 
bazuar në atë çka raporton. 
Objektivat që synohen të realizohen nëpërmjet këtij punimi janë: 

1. Identifikimi i diferencave mes Auditimit të Brendshëm dhe sistemit të 
Kontrollit të Brendshëm, dhe mes Auditimit të Brendshëm dhe atij të Jashtëm; 

2. Identifikimi i risqeve që shoqërojnë Auditimin e Brendshëm; 
3. Përcaktimi i përgjegjësisë së Auditimit të Brendshëm përkundrejt Mashtrimit; 
4. Funksionimi i Auditimit të Brendshëm në bankat e nivelit të dytë në Shqipëri; 
5. Analiza e perceptimit që kanë palët e audituara ndaj Auditimit të Brendshëm 

dhe identifikimi i dobësive dhe pikave të forta të tij, në funksion të asaj çka në 
fakt përbën vlerën që sjell Auditimi i Brendshëm në një kompani. 

 
iii. Metodologjia e punimit 
 

Filozofia e punimit do të jetë kryesisht interpretuese. Literatura vendase është e 
kufizuar sa i takon kërkimit shkencor mbi fushën e Auditimit të Brendshëm. 
Përgjithësisht ajo ekzistuese lëvron Auditimin e Brendshëm Publik apo auditimin në 
përgjithësi të kombinuar me kontabilitet. Ky punim shkon më tej duke iu referuar 
specifikisht analizës së Auditimit të Brendshëm në sektorin bankar, për të cilin deri 
më sot nuk është kryer ende ndonjë studim.  
Punimi do të bazohet mbi dy lloje përqasjesh. Përqasja deduktive do t’i referohet 
informacionit dytësor i cili përmbledh teoritë, kërkimet, studime ekzistuese mbi 
Auditimin e Brendshëm, Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit në përgjithësi dhe 
atij të Brendshëm në veçanti, Ligjeve dhe rregulloreve lokale për të nxjerrë 
konluzione mbi to, si dhe asaj induktive sa i përket mbledhjes dhe përpunimit të 
informacionit parësor siguruar nga anketimet. Për të arritur qëllimin e punimit është 
kryer një anketim në bankat e nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri mbi mënyrën se 
si perceptohet funksionimi, roli, rëndësia e Auditimit të Brendshëm në sektorin 
bankar dhe cilat janë sfidat dhe standartet që duhet të arrijë ky auditim në të ardhmen. 
Grupi i synuar i këtij anketimi ishin drejtues divizionesh, departamentesh dhe degësh 
që janë përballur së paku një herë me Auditimin e Brendshëm. Përgjigjet e këtij 
anketimi janë përpunuar dhe analizuar statistikisht nëpërmjet programit SPSS.  
 
 
 

iv. Kontributi shkencor dhe kufizimet 
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Ky punim është i ndërtuar në tre shtylla kryesore: në analizën teorike të funksionit dhe 
rolit të Auditimit të Brendshëm, në analizën e studimeve të derimëtanishme të kryera 
nga studiues dhe kërkues të huaj dhe në shtyllën e tretë, e cila është analiza e 
Auditimit të Brendshëm në sistemin bankar shqiptar dhe perceptimit që ekziston mbi 
të dhe vlerën e shtuar të tij. Për rrjedhojë: 

1. Ky punim do të shënojë përpjekjen e parë në fushën e studimeve mbi 
Auditimin e Brendshëm në sistemin bankar.  

2. Së dyti marrja në konsideratë e asaj çka të audituarit perceptojnë për 
Auditimin e Brendshëm është një e dhënë e vlefshme për t’u marrë parasysh 
nga Drejtues të Departamenteve të Auditimit të Brendshëm në banka, për të 
kryer ndryshimet e nevojshme në departamentet e tyre, qoftë në rritjen e 
profesionalizmit të audituesve të brendshëm ashtu dhe në funksionimin e 
departamentit, apo dhe në rëndësinë dhe cilësinë e detyrave / rekomandimeve 
që lihen në raportin e auditimit. Gjithashtu ky punim është dhe një nxitje në 
marrjen e masave për të përmirësuar procesin e auditimit dhe shtuar vërtet 
vlerë nëpërmjet këtij procesi, duke qenë dhe në përputhje me standartet 
ndërkombëtare të auditimit. 

3. Së treti, duke iu referuar si rezultateve të anketimit ashtu dhe anës teorike të 
studimit, Drejtuesit ekzekutivë të bankave duhet të sigurohen që jo vetëm 
Auditimi i Brendshëm, por dhe kontrolli i brendshëm të jetë në nivelet e 
duhura, pasi Auditimi i Brendshëm është linja e tretë e kontrollit dhe jo e para. 
Gjithashtu duhet investuar më shumë në trajnimet e audituesve për të rritur 
profesionalizmin e tyre dhe njohuritë e duhura në fushat që auditojnë, çka 
automatikisht ndikon në një buxhet më të lartë për Departamentet e Auditimit 
të Brendshëm. Dhe së fundmi duhet marrë në konsideratë kryerja e vlerësimit 
të cilësisë së Auditimit të Brendshëm nga vlerësues të jashtëm apo të 
brendshëm ashtu sikundër kërkohet nga IPPF. 

4. Së katërti, ky studim mund t’i shërbejë Bankës së Shqipërisë në marrjen 
parasysh të disa rekomandimeve për të azhornuar rregulloren mbi “Auditimin 
e Brendshëm Bankar” në mënyrë që të rritet efikasiteti i këtij funksioni në 
banka. 

 
Megjithë kontributin, studimi ka kufizimet e veta, të cilat lidhen dhe me anketimin e 
kryer në bankat shqiptare. Pavarësisht se numri i të anketuarve ishtë i lartë (160 të 
anketuar) të gjithë në pozicione drejtuese në banka, mund të rendisim disa kufizime si 
më poshtë: 

1. Anketimi u krye në gjysmën e bankave (8 nga 16) të cilat operojnë në 
Shqipëri, ndaj rezultati i anketimit mbi auditimin nuk mund të përgjithësohet 
në mënyrë absolute për të gjitha bankat. Ky ishte një nga problemet kryesore 
të këtij punimi pasi pranimi i këtij anketimi për disa banka konsiderohej si 
nxjerrje informacioni konfidencial. Gjithsesi bankat të cilat kanë qenë subjekt 
i anketimit zënë mbi 50% të totalit të aktiveve të sistemit bankar shqiptar. 

2. Funksionimi i Auditimit të Brendshëm varet shumë dhe nga struktura 
organizative e bankave, rrjeti (numri) i degëve, centralizimi ose jo i 
operacioneve nga dega në drejtori, nga përkatësia e grupit bankar pjesë e së 
cilit është banka, për rrjedhojë dhe përgjigjet e dhëna i referohen specifikave 
të secilës bankë dhe departamenteve respektive të auditimit, duke ndikuar në 
përzgjedhjen e përgjigjes dhe rritjen e deviacionit të përgjigjeve.  

3. Anketimi nuk ka marrë parasysh sa herë është audituar i anketuari përgjatë 
eksperiencës së tij në atë bankë. 
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4. Anketimi i është drejtuar vetëm drejtuesve të divizioneve, departamenteve, 
degëve dhe jo stafit të gjerë i cili ka kontakt direkt dhe më të shpeshtë me 
audituesit e brendshëm. Gjithsesi marrja parasysh e çdo punonjësi, do të 
konsumonte shumë kohë dhe do të ndërlikonte analizën pasi faktorë të tjerë 
duhet të merreshin në konsideratë.  

5. Të anketuarit nuk mund t’i shmangeshin subjektivizmit, historikut të tyre në 
marrëdhëniet me audituesit e brendshëm apo dhe përgjigjeve thjesht formale 
duke cënuar cilësinë dhe vërtetësinë e rezultatit mbi funksionimin e Auditimit 
të Brendshëm, megjithatë ky është një fakt i paevitueshëm. 

6. Nuk është marrë parasysh kualifikimi i audituesve të brendshëm në secilën 
bankë.  

7. Duke qenë përpjekja e parë për të analizuar Auditimin e Brendshëm bankar, 
një pjesë e rëndësishme e punimit i dedikohet diferencës me kontrollin e 
brendshëm dhe përgjegjësisë për zbulimin dhe parandalimin e mashtrimit, 
duke qenë se viteve të fundit këto dy çështje kanë qenë shumë të debatueshme 
brenda vetë sistemit bankar, për rrjedhojë fushat e auditimit bankar apo 
procesi i Auditimit të Brendshëm bankar (specifikisht kampionimi, 
problematikat, raportimi, etj) janë trajtuar por jo dhe aq shumë gjerësisht, për 
t’i lënë vend dhe analizës së rezultateve të anketimit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   



Vlera e shtuar e Auditimit të Brendshëm. Rasti i sistemit bankar në Shqipëri 
 

    Elsa Kristo                                                  1                                                   Temë disertacioni 

KREU 1: UNIVERSI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM  

1.1 Përkufizimi  

Ekzistojnë disa përkufizime mbi Auditimin e Brendshëm, por që të gjithë konvergojnë në 
të njëjtin konkluzion; se ai ndihmon kompaninë pjesë e të cilës është, në arritjen e 
objektivave duke i mundësuar një vlerësim të pavarur kryesisht mbi drejtimin e riskut dhe 
sistemin e kontrollit të brendshëm. 

• Auditimi1 i Brendshëm është një njësi e pavarur, që siguron arritjen e objektivave 
e ka rol konsultues, dhe që është krijuar të shtojë vlerë dhe të përmirësojë 
operacionet e kompanisë. Ai ndihmon kompaninë të përmbushë objektivat e saj, 
duke përdorur një model sistematik për vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit 
të drejtimit të riskut, kontrollit dhe proceseve qeverisëse.  

• Auditimi2 i Brendshëm është një katalizator për të përmirësuar qeverisjen e 
kompanisë, drejtimit të riskut dhe të kontrolleve, duke dhënë rekomandime brenda 
kompanisë bazuar në analizat dhe vlerësimet e të dhënave dhe të proceseve të 
biznesit.  

• Ekzaminimi, monitorimi dhe analiza e aktiviteteve të lidhura me operacionet e 
kompanisë, përfshirë dhe strukturën e biznesit, sjelljen e punonjësve dhe sistemet 
e informacionit. Auditimi3 i Brendshëm është krijuar për të rishikuar se çfarë 
kompania po bën për identifikimin e kërcënimeve potenciale që ndikojnë në 
shëndetin financiar dhe përfitueshmërinë e saj, si dhe të sugjerojë se si mund të 
reduktohet ky risk i shoqëruar me këto kërcënime në mënyrë që të minimizohen 
kostot. 

• Auditimi4 i Brendshëm është veprimtaria e pavarur që siguron drejtuesit dhe 
këshillon për veprimtarinë drejtuese, për përdorimin efektiv të fondeve dhe 
përmirësimin e veprimtarisë së subjekteve të audituara duke i ndihmuar ato në 
mënyrë sistematike dhe të programuar, për përmirësimin e përdorimin efektiv të 
fondeve dhe për të vlerësuar riskun, performancën, sistemet e kontrollit dhe ato të 
drejtimit. 

Auditmi i Brendshëm “klasik5”, me fokus tek kontabiliteti dhe performanca financiare, u 
zgjerua gradualisht dhe përfshiu gjithnjë e më tepër aspekte operative të kompanisë dhe u 
zhvillua në Auditimin e Brendshëm modern apo Auditimin Operacional. IIA (1978) e 
përkufizoi Auditimin e Brendshëm si “funksion vlerësimi i pavarur, i vendosur / krijuar 
brenda një kompanie për të shqyrtuar dhe vlerësuar aktivitetet e saj si shërbim ndaj 
kompanisë”. Kjo deklaratë gjithpërfshirëse reflekton mosvënien e theksit në ditët e sotme 
vetëm tek kontabiliteti dhe çështjet financiare, por dhe përfshirjen e të gjithë aktiviteteve 
të kompanisë në fokusin e Auditimit të Brendshëm. 

                                                      
1 Sipas përkufizimit të Institutit të Audituesve të Brendshëm (IIA) 
2 Sipas përkufizimit të Wikipedia 
3 Sipas përkufizimit të Investopedia 
4 Fletorja zyrtare e RSH (2010) mbi Ligjin Nr.10318, Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 9720, datë  
  23.04.2007 “Për Auditimin e Brendshëm të Sektorit Publik”, fq 2 
5 Eden, D., Moriah, L., (1996) “Impact of Internal Audit on Bank Branch Performance”, fq 263 
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Qëllimi i Auditimit të Brendshëm është që të përcaktojë nëse drejtimi i riskut, kontrollit 
dhe proceseve është efektiv dhe i përshtatshëm, dhe si i tillë do të quhej nëse: 

• Risqet janë identifikuar dhe drejtuar siç duhet; 
• Informacioni thelbësor financiar, drejtues dhe operacional përgatitet saktë dhe 

është në dispozicion në kohë; 
• Veprimet e punonjësve dhe praktikat janë në përputhshmëri me politikat e 

përgjithshme, standartet, procedurat dhe ligjet / rregulloret në fuqi; 
• Burimet janë siguruar në mënyrë ekonomike, përdoren në mënyrë të frytshme dhe 

mbrohen në mënyrë të përshtatshme; 
• Programet, planet dhe synimet zbatohen dhe përfundohen; 
• Cilësia dhe përmirësimi i vazhdueshëm sigurohen nëpërmjet proceseve të 

kontrollit të kompanisë; 
• Legjislacioni themelor apo rregulloret mbikëqyrëse që ndikojnë në kompani 

njihen dhe adresohen siç duhen.  

1.2 Pse lind nevoja për Auditim të Brendshëm 

Auditimi6 i Brendshëm ka lindur si nevojë e drejuesve për të patur një mjet vlerësimi, jo 
vetëm të mjaftueshmërisë në punën e kryer për biznesin, por dhe për ndershmërinë e 
punonjësve. Rreth shekullit të 20-të, ngritja e një funksioni formal Auditimi të 
Brendshëm, të cilit përgjegjësitë e mësipërme mund t’i delegoheshin, u pa si përgjigjia 
më logjike. Funksioni i Auditimit të Brendshëm u bë përgjegjës për “mbledhjen dhe 
raportimin interpretativ të fakteve të përzgjedhura të biznesit” duke i mundësuar 
drejtuesve të ruajnë gjurmët e zhvillimeve domethënëse të biznesit, aktiviteteve dhe 
rezultateve nga transaksionet e larmishme dhe voluminoze (Mautz, 1964). Efekti 
grumbullues i kompleksitetit dhe volumit në rritje i transaksioneve, largësia e pronarëve / 
drejtuesve nga burimi i transaksioneve dhe nga ndonjë cënim i palëve që raportojnë, 
ekspertiza teknike dhe kontabël për të rishqyrtuar aktivitetet e biznesit në një mënyrë të 
kuptueshme, nevoja për një status organizativ që të sigurojë pavarësi dhe objektivitet, si 
dhe disiplinë proceduriale për të qenë “syri dhe veshi” i bordit, të gjitha këto kontribuan 
në krijimin e Auditimit të Brendshëm brenda kompanisë. Duke qenë fillimisht si një 
funksion i fokusuar më së shumti në parandalimin e mashtrimeve me pagat, me vjedhjen 
e vlerave monetare apo aktiveve të tjera, qëllimi i Auditimit të Brendshëm u zgjerua në 
verifikimin e pothuaj të gjithë transaksioneve financiare, e më vonë, gradualisht u 
zhvendos nga “auditim për bordin drejtues” me theks në “auditim të bordit drejtues” 
(Reeve, 1986).  
Ekzistojnë7 disa shpjegime se pse Auditimi i Brendshëm është i nevojshëm dhe mund të 
përmirësojë efektivitetin e kompanisë: 
Të mësuarit. Të qenit i audituar mund t’u mësojë punonjësve se si ta bëjnë punën e tyre 
më mirë. Audituesit e brendshëm analizojnë të dhëna dhe materiale të tjera, bëjnë pyetje 
dhe kërkojnë sqarime, nga të cilat të audituarit mund të mësojnë.  

                                                      
6 Ramamoorti, S., (2003) “Internal auditing: History, evolution, and prospects”, fq 3 
7 Eden, D., Moriah, L., (1996) “Impact of Internal Audit on Bank Branch Performance”, fq 264 
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Motivimi. Shumicës së njerëzve të qenit i testuar, i vlerësuar ose i monitoruar i duket i 
pakëndshëm. Dëshira për të patur rezultate të larta dhe shmangia e shpjegimeve për 
mospërputhjet, detyrat e papërfunduara, pasaktësirat, parregullsitë, pakujdesitë, sjelljet jo 
të përshtatshme, motivojnë përpjekjet për të përmirësuar performancën në pritje të 
auditimit. Kjo mund të përfshijë një kombinim të motivimit pozitiv për të audituarit në 
mënyrë që të ruajnë reputacionin e tyre të mirë dhe për t’u vlerësuar, si dhe motivimin 
për të shmangur rrezikun e sanksioneve pas një raporti jo të favorshëm. Për të forcuar më 
tej këtë motivim dhe për të korrur frytet e këtyre rezultateve pozitive, kjo është dhe 
arsyeja pse të audituarit njoftohen paraprakisht kur mbërrin një auditim.  
Parandalimi. Një arsye pse Auditimi i Brendshëm pranohet, është tendenca e disa 
punonjësve për të reduktuar pakënaqësinë si rezultat i pabarazisë që rrjedh nga ideja 
subjektive e të qenit më pak i paguar; ata marrin disa nga aktivet e kompanisë, duke i 
vjedhur ato (Greenberg 1990, 1993, Mars 1985). Fakti që po afrohet një auditim, pa 
dyshim që ndalon shumë njerëz të kryejnë këtë akt, që në një moment tjetër do të kishte 
qenë mënyrë tunduese për të rivendosur barazi; për shumicën, rreziku se mos 
identifikohen ka të ngjarë të kërcënojë mirëqenien e tyre më shumë sesa të duruarit të 
padrejtësisë. 
Përmirësimi i procesit. Përtej metodës “polic-hajdut”, Auditimi i Brendshëm mund të 
rrisë gjasat që detyrat të kryhen siç duhen. Synimet e mira dhe logjika e atyre që shpikën 
dhe zhvilluan rregullat e kompanisë dhe procedurat, nuk vlejnë nëse ato nuk zbatohen. 
Një objektiv madhor i Auditimit të Brendshëm është të zbulojë dhe të korrigjojë 
shmangiet nga mënyrat e përcaktuara që përdoren për të arritur objektivat e kompanisë. 
Auditimet e Brendshme mund të tregojnë gabime dhe pakujdesi që në fazat e para, 
përpara sesa dëmtimi që shkaktojnë këto gabime, të rritet dhe të dalë jashtë kontrollit e të 
jetë i pariparueshëm.  

1.3 Kontrolli i brendshëm përkundrejt Auditimit të Brendshëm 

Ekziston8 një keqkuptim mbi konceptin “kontroll” dhe “Auditim i Brendshëm” dhe po 
ashtu nuk është e qartë diferenca mes tyre, duke rritur dhe konfuzionin. Të dy janë 
mekanzima plotësues që shërbejnë si mjete me të cilat Drejtimi i lartë merr informacion 
dhe ruan ndikimin në atë çka ndodh në kompani.  
Për kontrollet e brendshme gjithashtu ekzistojnë disa përkufizime.  

• Kontrollet9 janë pjesë përbërëse e operacioneve të kompanisë dhe synojnë të 
tregojnë gabimet apo shmangiet nga standartet, kështu që mund të rregullohen 
menjëherë, duke evituar shmangie të mëtejshme.   

• Kontrolli i brendshëm përfshin politikat, procedurat, praktikat dhe strukturat e 
kompanisë të cilat sigurojnë që objektivat e biznesit të kompanisë do të arrihen 
dhe ngjarjet e padëshiruara të riskut do të parandalohen ose identifikohen dhe 
korrigjohen (Awe 2005).  

• Mayo (1988) e përkufizon kontrollin e brendshëm si masa të marra nga një 
kompani me qëllim që të mbrojë burimet e saj përkundrejt humbjeve e 
mashtrimeve, të sigurojë saktësinë dhe besueshmërinë e kontabilitetit dhe të 

                                                      
8 Eden, D., Moriah, L., (1996) “Impact of Internal Audit on Bank Branch Performance”, fq 263 
9 Eden, D., Moriah, L., (1996) “Impact of Internal Audit on Bank Branch Performance”, fq 263 
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dhënave operative, të sigurojë përputhshmërinë me politikat e kompanisë dhe të 
vlerësojë nivelin e rezultateve të të gjitha njësive të kompanisë. 

• Kontrolli10 i brendshëm është procesi i përcaktimit të politikave, i funksionimit, 
procedurave dhe organizimit të punës, për të ndihmuar dhe siguruar drejtimin, që 
programet të arrijnë rezultatet e synuara, duke përdorur burimet dhe aktivet, 
pronë publike, në përputhje me qëllimet dhe objektivat, që ato të jenë të mbrojtura 
nga shpenzimet e pajustifikuara, nga keqadministrimet e abuzimet e, që, për 
vendimarrjen, përftohen, raportohen, përdoren, e administrohen të dhëna të 
besueshme dhe bashkëkohore. 

• Sistemi11 i kontrollit të brendshëm përfshin: procesin e monitorimit dhe të 
vlerësimit të vazhdueshëm të mjaftueshmërisë dhe efektivitetit të politikave, të 
procedurave dhe mekanizmave të kontrollit brenda një banke dhe të cilësisë së 
operacioneve të veprimtarisë së saj; të kryera nga strukturat e administrimit, 
drejtimit dhe kontrollit të bankës, si dhe nga personat që kryejnë funksionet e 
kontrollit të brendshëm;  

Kontrollet e brendshme12 kategorizohen në 3 grupe:  
Parandaluese: Këto janë kontrollet që parashikojnë probleme potenciale përpara se të 
ndodhin. Ato gjithashtu parandalojnë gabime. Shembuj të kontrolleve parandaluese janë 
procedura të caktuara për autorizimin e transaksioneve, punësimin e personelit të 
kualifikuar, etj.  
Identifikuese: Këto kontrolle kryhen që të identifikojnë dhe raportojnë ndodhjen e ndonjë 
gabimi apo veprimi keqdashës. Shembuj të kontrolleve identifikuese përfshijnë 
raportimin periodik të shmangieve të gabimeve mbi nivelin e caktuar, etj.  
Korrigjuese: Këto kontrolle minimizojnë ndikimin e kërcënimit, identifikojnë shkakun e 
problemit dhe korrigjojnë gabimet që rrjedhin prej problemit. Gjithashtu ato korrigjojnë 
probleme të zbuluara nga kontrollet identifikuese dhe ndryshojnë sisteme procesuese në 
mënyrë që të minimizojnë ndodhjen e problemeve në të ardhmen. Shembull i kontrolleve 
korrigjuese janë p.sh. planet e kontigjencës. 
Kontrolli13 i brendshëm nuk është vetëm një procedurë apo politikë që kryhet në një 
moment të caktuar, por ai funksionon në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha nivelet e 
bankës. Një sistem efektiv i kontrollit të brendshëm është një komponent kritik i drejtimit 
të bankës dhe një themel i fortë për aktivitetet normale bankare. Një sistem i fortë 
kontrolli i brendshëm i mundëson bankës të arrijë objektivat, përfitueshmërinë afatgjatë 
të synuar dhe të mbajë një raportim financiar të besueshëm. Një sistem i tillë siguron që 
banka të veprojë në përputhje me ligjet dhe rregulloret, si dhe politikat, rregullat dhe 
procedurat e brendshme, të ulë riskun e humbjeve të papritura dhe të dëmtimit 
reputacional të bankës. Kur vlerësohet sistemi i kontrollit të brendshëm i një banke duhen 
mbajtur parasysh disa parime. Referoju Shtojcës 1. 
Objektivat kryesore të një procesi të kontrollit të brendshëm janë të kategorizuara si 
vijon:  

                                                      
10 Ligji Nr.9720, datë 23.04.2007 “Për Auditimin e Brendshëm të Sektorit Publik”, fq 2  
11 Banka e Shqipërisë (2008), Regullorja “Për sistemin e kontrollit të brendshëm në Bankat dhe degët e bankave të  
    huaja”, fq 3 
12 O. Olatunji (2009) “Impact of Internal Control System in Banking Sector in Nigeria”, fq 183 
13 Basel Committee on Banking Supervision (1998) “Framework for internal control systems in banking       

organisations”, fq 8 
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1. Mjaftueshmëria dhe efektiviteti i aktiviteteve të kryera (objektivi i rezultateve). 
Objektivi i performancës për kontrollet e brendshme i përket efektivitetit të 
bankës në përdorimin e aktiveve të saj dhe burimeve të tjera, si dhe mbrojtjen e 
bankës nga humbjet. Procesi i kontrollit të brendshëm kërkon të sigurojë që 
personeli në të gjithë kompaninë punon me qëllim që të arrijë synimet me 
integritet dhe pa kosto shtesë, apo duke vënë interesin e të tjerëve përpara interesit 
të bankës.  

2. Besueshmëria dhe dhënia në kohë e informacionit financiar (objektivi i 
informimit). Objektivi i informimit i referohet përpilimit në kohë të raporteve të 
besueshme dhe që janë të nevojshme në procesin vendimmarrës. Gjithashtu ky 
objektiv kërkon që aksionerëve, mbikëqyrësve, si dhe palëve të jashtme t’u 
raportohen pasqyra financiare apo çdo lloj informacioni financiar i besueshëm. 
Termi “i besueshëm” sa i përket pasqyrave financiare do të thotë që përpilimi dhe 
paraqitja e pasqyrave financiare është bërë drejt dhe i bazuar në parimet dhe 
rregullat e përcaktuara të kontabilitetit.  

3. Përputhshmëria me ligjet dhe rregullat në fuqi (objektivi i përputhshmërisë). 
Objektivi i përputhshmërisë siguron që biznesi i bankës kryhet në përputhje me 
ligjet dhe rregulloret në fuqi, kërkesat e autoriteteve mbikëqyrëse dhe politikave 
dhe procedurave të bankës. Ky objektiv duhet të arrihet që të mbrohet reputacioni 
i bankës.  

Një element themelor i një sistemi kontrolli të brendshëm është njohja nga të gjithë 
punonjësit e nevojës për të kryer përgjegjësitë e tyre efektivisht dhe t’u komunikojë 
niveleve të përshtatshme të drejtimit ndonjë problem në operacione, mospërputhje me 
kodin e sjelljes, ose dhunim politikash apo veprimeve të kundraligjshme që vërehen. Kjo 
mund të arrihet më së miri kur procedurat operacionale të shkruara janë në dispozicion të 
personelit.  
Qartësisht kontrolli i brendshëm është një aktivitet i përditshëm dhe efektiviteti apo 
vlefshmëria e tij duhet të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Monitorimi14 i risqeve 
kryesore duhet të jetë pjesë e aktiviteteve ditore të bankës si dhe e vlerësimeve periodike 
si nga linja e biznesit ashtu dhe nga Auditimi i Brendshëm. Monitorimet e vazhdueshme 
kanë avantazhin që identifikojnë dhe korrigjojnë më shpejt problematika në sistemin e 
kontrollit të brendshëm. 
Nga përkufizimi i kontrollit15 të brendshëm derivojnë këto qëndrime: 

• Kontrolli i brendshëm është një proces që nuk përfaqëson një entitet ose një 
ngjarje, por një tërësi procedurash sipas të cilave aktivitetet e bankës duhen kryer, 
çka domethënë që kontrolli i brendshëm duhet kuptuar si një proces jo si një 
kontroll i kryer në terren nga inspektues.  

• Kontrolli i brendshëm e siguron Bordin Drejtues në një nivel të arsyeshëm, por pa 
i dhënë siguri totale, kjo për arsye të kufizimeve “të brendshme”, të cilat i 
referohen gabimeve në gjykime, gabimeve njerëzore të qëllimshme ose jo, ose 
dhe gabimeve teknike, injorimit të kontrolleve, etj.  

Një sistem kontrolli i përshtatshëm kontribuon në uljen e mundësive për gabime, dhe në 
identifikimin dhe eleminimin e shpejtë të tyre. Pra një sistem kontrolli i brendshëm i 
frytshëm do të thotë që banka të funksionojë në baza të sigurta.  

                                                      
14 Basel Committee (1998) “Framework for Internal Control Systems in Banking”, Principle 10, fq 20 
15 National Bank of the Republic of Macedonia (2005) “Supervisory Circular No.1”, fq 4 - 25 
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Bordi Drejtues është për funksionimin dhe stabilitetin financiar të bankës. Sa i takon 
përmbushjes së detyrimeve ndaj aksionerëve (interesin e të cilëve përfaqësojnë), 
depozituesve dhe kreditorëve, Bordi është përgjegjës për ngritjen e një strategjie biznesi, 
planeve të përshtatshme dhe politikave për funksionimin e bankës.  
Sistemi i kontrollit të brendshëm është një reflektim i menjëhershëm i strukturës 
hierarkike të bankës sipas linjës: Aksioner (Asambleja e Bankës) – Bordi Drejtues – 
Drejtimi i mesëm – personeli. Në të kundërt të linjave të përgjegjësisë, linja e kontrollit 
fillon nga personeli, i cili kryen kontrollin i pari, i ndjekur nga drejtimi i mesëm, aktiviteti 
i të cilit ndiqet nga Drejtuesit Ekzekutiv, e më pas Bordi Drejtues monitoron nëse janë 
arritur objektivat e vëna, dhe së fundmi aksionerët monitorojnë nëse Bordi Drejtues 
mbron interesat e tyre si pronarë. 
Bordi Drejtues duhet të shmangë politika dhe procedura, të cilat në mënyrë të 
paqëllimshme mund të nxisin punonjësit të kryejnë aktivitete të papërshtatshme, ose 
veprime mashtrimi, të pandershme apo dhe jo etike. Shembuj të këtyre gjasave janë: 
presioni për përmbushjen e objektivave aspak reale ose vendosje e afateve të paarritshme 
për përmbushjen e detyrave, pavarësisht cilësisë dhe efekteve që rrjedhin nga realizimi i 
këtyre detyrave; shpërndarja jo proporcionale e detyrave duke shkaktuar konflikt interesi; 
mungesa e kontrollit dhe paefektshmëria e cila ndikon në fshehjen e mosekzekutimit të 
detyrave siç duhet; si dhe ndëshkim jo domethënës për sjellje të papërshtatshme.  
Një sistem kontrolli i frytshëm identifikon dhe monitoron në mënyrë të vazhdueshme 
risqet materiale që kanë një ndikim negativ në përmbushjen e objektivave të bankës. Parë 
nga aspekti i kontrollit të brendshëm, vlerësimi i riskut ka të bëjë me identifikimin, 
matjen dhe analizën e të gjithë risqeve me të cilat përballet banka. Risqet mund te 
ndodhin prej faktorëve të jashtëm ose të brendshëm, risqe që mund të kontrollohen nga 
banka ose që nuk mund të jenë nën ndikimin e bankës. Procesi i vlerësimit të riskut merr 
parasysh faktorë të brendshëm (kompleksitetin e bankës, ndryshimet organizative, 
transferimet e stafit, cilësinë e punonjësve, aksesin e punonjësve tek fondet, Komitet 
Auditimi jo i frytshëm) dhe faktorë të jashtëm (ndryshimet në kushtet ekonomike, 
industria, përparimet teknologjike, politikat monetare, rregulloret, kurset e këmbimit, 
likuiditeti) që kanë ndikim negativ në përmbushjen e objektivave të vëna nga banka. Ky 
proces ndryshon nga procesi i drejtimit të riskut, i cili është më tepër i fokusuar në 
vlerësimin e strategjive të biznesit drejtuar tek reduktimi i riskut.  
Një sistem kontrolli i frytshëm do të thotë që të krijohet një strukturë e përshtatshme 
kontrolli që përcakton / përkufizon të gjitha aktivitetet e kontrollit për të gjitha nivelet e 
biznesit, dhe që përfshijnë: 

• Aktivitete kontrolli nga drejtuesit e lartë – të cilët kërkojnë rregullisht 
informacione mbi mënyrën si operon banka dhe përmbushjen e objektivave, psh 
gjendja financiare krahasuar me buxhetin, etj.  

• Aktivitete kontrolli në nivel departamenti, njësie, aktiviteti dhe funksioni. 
Drejtuesit në nivele departamentale kryejnë aktivitete kontrolli me baza ditore, 
javore apo mujore me raporte standarte apo të kërkuara me kritere. Këto kontrolle 
janë më të detajuara dhe më të shpeshta se ato të kërkuara nga Bordi Drejtues.  

• Kontrolle fizike – këto kontrolle kryesisht fokusohen në kufizimin e aksesit mbi 
mjete të trupëzuara, ashtu dhe mbi gjendjen e mjeteve monetare dhe sigurisë. 
Ndërsa mbrojtja e mjeteve të patrupëzuara reduktohet në mbrojtjen e të dhënave 
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të tyre si psh duke kufizuar aksesin në të dhënat kontabël, përdorimi i 
passwordeve nga stafi i autorizuar, etj.  

• Pajtueshmëri me limitet e përcaktuara – vendosja e limiteve për përballjen ndaj 
risqeve dhe kontrolli nëse këto limite janë respektuar.  

• Aprovimi dhe autorizimi – kërkesa për aprovim dhe autorizim lindi nga nevoja 
për të siguruar që transaksionet janë ekzekutuar korrekt, apo për të dhënë një nivel 
përgjegjësie.  

• Verifikimi dhe rakordimi – verifikimi i transaksioneve, aktiviteteve dhe të gjitha 
procedurave që rrjedhin nga aplikimi i modelit të drejtimit të risqeve, paraqet një 
aktivitet kontrolli. Apo krahasimi mes një llogarie analitike dhe asaj sintetike janë 
pjesë e kontrollit.  

Aktivitetet e kontrollit duhet të dizenjohen në mënyrë të tillë që të mundësojnë një 
përfshirje totale të të gjitha risqeve që identifikohen gjatë procesit të vlerësimit të riskut. 
Ato konsistojnë në dy faza: 1) hartimi i politikave dhe procedurave; 2) rishikimi i 
pajtueshmërisë me politikat dhe procedurat.  
Një sistem kontrolli i frytshëm kërkon një ndarje detyrash duke shmangur konfliktin e 
interesit. Nëse lejohen të kryhen detyra që janë në konflikt interesi krijohet mundësi për 
manipulim, duke patur fitim personal dhe duke fshehur humbje. Ndaj disa detyra duhet të 
shpërndahen në disa punonjës në mënyrë që të shmanget risku i manipulimit.  
Një kontroll i brendshëm i frytshëm do të thotë gjithashtu pasja e një informacioni të 
plotë mbi funksionimin financiar dhe operacional të bankës, si dhe rishikimin nëse banka 
funksionon në përputhje me kuadrin ligjor dhe standartet. Informacioni duhet të jetë i 
vlefshëm, i saktë, në dispozicion dhe në kohë. Sistemi i informacionit duhet të përfshijë 
të gjitha aktivitetet e bankës, si dhe sistemet që kanë dhe përdorin të dhëna elektronike. 
Këto sisteme duhet të jenë të sigurta dhe të mbështetura nga plane për vazhdimësinë e 
proceseve të biznesit. Vendimmarrja ndikohet nga informacioni i pasaktë dhe i 
papërshtatshëm që mundësohen nga një sistem informacioni i dobët dhe i pakontrolluar. 
Mungesa e një sistemi të përshtatshëm kontrolli mbi sistemin e informacionit, mund t’i 
shkaktojë bankës humbje të të dhënave dhe programeve. 
Funksioni16 i Auditimit të Brendshëm është një pjesë e rëndësishme e monitorimit të 
vazhdueshëm të sistemit të kontrollit të brendshëm sepse paraqet një vlerësim të pavarur 
të mjaftueshmërisë dhe përputhjes me politikat dhe procedurat. Është e domosdoshme që 
Auditimi i Brendshëm të jetë i pavarur nga funksionimi i përditshëm i bankës dhe të ketë 
akses në të gjitha aktivitetet e kryera nga banka përfshirë degët dhe filialet. Shpeshtësia 
dhe shtrirja e Auditimit të Brendshëm mbi testimin e kontrollit të brendshëm të bankës 
duhet të kryhet në përputhje me natyrën, kompleksitetin dhe risqet e aktiviteteve të 
kompanisë (bankës).  
Funksioni17 i Auditimit të Brendshëm duhet të vlerësojë në mënyrë të pavarur 
efektivitetin dhe mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm, drejtimit të riskut dhe 
qeverisjes së sistemeve dhe proceseve të krijuara nga njësitë e biznesit dhe funksioneve 
mbështetëse dhe të garantojë këto sisteme dhe procese. Auditimi i Brendshëm i një banke 
duhet të mbajë parasysh disa parime. Referoju Shtojcës 2. 

                                                      
16 Basel Committee (1998) “Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations”, Parimi 11, fq 21 
17 Basel Committee (2012) “The Internal Audit function in Banks”, Parimi 13, fq 12 - 13 
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Marrëdhënia mes një njësie biznesi në bankë, funksioneve mbështetëse dhe funksionit të 
Auditimit të Brendshëm mund të shpjegohen me modelin tre linjësh të mbrojtjes. Njësitë 
e biznesit janë linja e parë e mbrojtjes. Ato marrin riskun brenda limiteve të lejuara të 
riskut të biznesit të tyre dhe janë përgjegjës për identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin e 
risqeve të biznesit të tyre. Linja e dytë e mbrojtjes përfshin funksionet mbështetëse si 
Drejtimi i Riskut, Përputhshmëria, Departamenti Ligjor, Burimet Njerëzore, Financa, 
Operacionet dhe Teknologjia. Secili nga këto funksione, në bashkëpunim të ngushtë me 
njësitë e biznesit, sigurojnë që risqet në njësitë e biznesit janë identifikuar dhe drejtuar siç 
duhet.  
Kontrollet që dështojnë në një linjë teorikisht duhet të identifikohen nga linja tjetër e 
mbrojtjes. Sidoqoftë, përgjegjësia për kontrollet e brendshme nuk transferohet nga një 
linjë në tjetrën.  
Tabela 1.1 - Linjat e kontrollit në bankë 

Linjat e mbrojtjes Shembujt Modelet 

Linja e parë Njësitë që përballen direkt me 
klientin 

Bazuar në transaksione (në 
vazhdimësi) 

Linja e dytë Drejtimi i Riskut, Ligjori, 
Përputhshmëria, Burimet 
Njerëzore, Financa, 
Operacionet & Teknologjia 

Bazuar në risk (në 
vazhdimësi dhe periodikisht) 
 

Linja e tretë Auditimi i Brendshëm Bazuar në risk (periodikisht) 
 Burimi: Komiteti Bazelit (2012) 
 
Sipas IIA18 2013, “Modeli trelinjësh i mbrojtjes” bën dallimin mes tre grupeve të 
përfshira në drejtimin efektiv të riskut:  

• Funksionet që i mbajnë dhe drejtojnë risqet 
• Funksionet që mbikëqyrin risqet 
• Funksionet që japin një siguri në mënyrë të pavarur 

Si linja e parë e mbrojtjes, drejtuesit operacionalë mbajnë dhe drejtojnë risqet, si dhe janë 
përgjegjës për zbatimin e masave korrigjuese për mangësi të proceseve dhe kontrolleve.  
Drejtuesit operacionalë janë përgjegjës për mbajtjen e një sistemi kontrolli efektiv dhe 
për të ekzekutuar çdo ditë procedura të kontrollit dhe riskut. Ata identifikojnë, vlerësojnë, 
kontrollojnë dhe zvogëlojnë risqet, duke zbatuar politikat dhe procedurat e brendshme 
dhe duke siguruar që aktivitetet që kryhen janë në përputhje me qëllimet dhe objektivat e 
kompanisë. Sipas një strukture përgjegjësie kaskadë, drejtuesit e mesëm dizenjojnë 
procedura të detajuara që shërbejnë si kontrolle dhe mbikëqyrin ekzekutimin e këtyre 
procedurave nga punonjësit.  
Drejtuesit operacionalë shërbejnë si linja e parë e mbrojtjes sepse kontrollet janë 
dizenjuar në sisteme dhe procese nën mbikëqyrjen e tyre. Duhet të ketë një kontroll 
mbikëqyrës që të sigurojë përputhshmërinë dhe të evidentojë thyerjen e kontrolleve, 
procese të papërshtatshme apo ngjarje të papritura.  

                                                      
18  IIA position paper, (2013) “The three lines of defense in effective risk management and control”, fq 3 - 7  

 



Vlera e shtuar e Auditimit të Brendshëm. Rasti i sistemit bankar në Shqipëri 
 

    Elsa Kristo                                                  9                                                   Temë disertacioni 

Zakonisht një linjë mbrojtje nuk është e mjaftueshme. Ndaj Drejtimi i lartë vendos disa 
funksione të përputhshmërisë apo të drejtimit të riskut, në mënyrë që të ndihmojë dhe 
monitorojë kontrollet e linjës së parë të mbrojtjes.  
Këto funksione ndryshojnë nga një kompani apo industri në tjetrën, gjithsesi funksionet 
tipike në linjën e dytë të mbrojtjes përfshijnë: 

• Drejtimin operacional që ka pronësinë dhe përgjegjësinë për identifikimin, 
vlerësimin, kontrollin, zvogëlimin dhe raportimin  e risqeve që hasen gjatë 
rrjedhës së aktiviteteve bankare.  

• Funksionin e drejtimit të riskut, i cili lehtëson dhe monitoron zbatimin e 
praktikave efektive të drejtimit të riskut nga drejtimi operacional. Ai asiston 
drejtuesit operacionalë në përkufizimin e ekspozimit të riskut, ndërsa funksioni i 
përputhshmërisë monitoron riskun e mospërputhjes me ligjet, rregulloret dhe 
standartet. Këto funksione janë gjithashtu funksione kontrollesh të cilat sigurojnë 
që politikat dhe procedurat në lidhje me marrjen e riskut janë forcuar. Funksione 
të tjera monitorimi mund të përfshijnë dhe Departamentin e Burimeve Njerëzore 
apo Departamentin Ligjor. Sipas Institutit të Audituesve të Brendshëm “Drejtimi i 
Riskut të Kompanisë” është një proces i strukturuar dhe i vazhdueshëm brenda 
kompanisë për të identifikuar, vlerësuar, përgjigjur dhe për të raportuar 
mundësitë dhe kërcënimet që ndikojnë në arritjen e objektivave. Përgjegjësia e 
këtij procesi është e Bordit Drejtues. Ndërsa Auditimi i Brendshëm siguron që 
risqet më kryesore të biznesit drejtohen siç duhet dhe drejtimi i riskut dhe kuadri i 
kontrollit të brendshëm operon në mënyrë efektive. Një funksion (apo komitet) i 
drejtimit të riskut thjeshton dhe kqyr zbatimin e një drejtimi risku efektiv nga 
drejtuesit operacionalë dhe ndihmon mbajtësit e riskut në përcaktimin e një 
ekspozimi risku dhe raportimin e një informacioni që lidhet me riskun në krejt 
kompaninë.  

• Funksionin e përputhshmërisë, i cili vëzhgon risqe specifike si mospajtueshmëria 
me ligjet dhe rregulloret në fuqi.  

• Një funksion që monitoron risqet financiare dhe çështje raportimi financiar. 
Çdonjë nga këto funksione ka një farë pavarësie nga linja e parë e mbrojtjes, por si 
funksione drejtuese ato mund të ndërhyjnë direkt në modifikimin dhe zhvillimin e 
sistemit të kontrollit të brendshëm dhe riskut.  
Përgjegjësitë e këtyre funksioneve mund të variojnë, por kryesisht ato përfshijnë:  

• Mundësimin e kuadrit të drejtimit të riskut;  
• Identifikimin e çështjeve të njohura apo emergjente; 
• Identifikimin e zhvendosjes së oreksit të riskut të kompanisë; 
• Asistimin e drejtuesve në zhvillimin e proceseve dhe kontrolleve për të drejtuar 

risqe dhe problematika; 
• Trajnime mbi proceset e drejtimit të riskut; 
• Ndihmën dhe vëzhgimin e zbatimit efektiv të praktikave të drejtimit të riskut nga 

drejtuesit operacionalë; 
• Vënien në dijeni të drejtuesve operacionalë për çështje emergjente dhe 

ndryshimin e rregulloreve apo skenarëve të riskut; 
• Vëzhgimin e mjaftueshmërisë dhe efektivitetit të kontrollit të brendshëm, 

saktësisë dhe tërësisë së raportimit, përputhshmërinë me ligjet dhe rregullat, dhe 
korrigjimin në kohë të problemeve. 
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Auditimi i Brendshëm i jep sigurinë Drejtimit të lartë mbi efektivitetin e qeverisjes, 
drejtimit të riskut dhe sistemit të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë dhe mënyrën se 
si linja e parë dhe e dytë e mbrojtjes arrijnë objektivat e drejtimit dhe kontrollit të riskut. 
Kjo siguri që i raportohet Drejtimit të lartë zakonisht mbulon:  

• Frytshmërinë dhe efektivitetin e operacioneve; ruajtjen e aktiveve, besueshmërinë 
dhe integritetin e proceseve raportuese; përputhshmërinë me ligjet, rregulloret, 
politikat, procedurat dhe kontratat. 

• Të gjithë elementët e drejtimit të riskut dhe kuadrit të kontrollit të brendshëm, të 
cilët përfshijnë: ambjentin e kontrollit të brendshëm; të gjithë elementët e një 
kuadri të drejtimit të riskut (si psh. identifikimi i riskut, vlerësimi i riskut dhe 
përgjigjia); informimi dhe komunikimi, si dhe vëzhgimi. 

• Të gjithë entitetin, divizionet, njësitë operacionale dhe funksionet siç mund të jenë 
Shitjet, Marketingu, Siguria, Prokurimet, Teknologjia e Informacionit, etj. 

Një auditues pavarësisht cilën fushë auditon, duhet të ketë parasysh në vlerësimin e 
sistemit të kontrollit të brendshëm, katër statuset e këtij kontrolli, si vijojnë:  

• Një sistem i brendshëm kontrolli i përshtatshëm dhe efektiv; 
• Një sistem kontrolli i brendshëm më së shumti i përshtatshëm dhe efektiv, dhe që 

nuk ka patur probleme madhore; 
• Një sistem i brendshëm kontrolli pjesërisht i përshtatshëm dhe i frytshëm, por që 

ka patur probleme; 
• Një sistem i brendshëm kontrolli joekzistent ose jo funksional. 

Për të kryer një vlerësim të tillë kontrolli (referoju Shtojcës 3), audituesit duhet t’u japin 
përgjigje pyetjeve lidhur me: 

1. Drejtimin e përgjithshëm dhe kulturën e kontrollit 
2. Aktivitetin e kontrollit dhe ndarjes së detyrave 
3. Informimin dhe komunikimin 
4. Aktiviteteve monitoruese dhe korrigjimin e mangësive / gabimeve 
5. Sistemeve, Organizimit, TI-së dhe ndryshimeve 

 
Një krahasim mes Auditimit të Brendshëm dhe Kontrollit të Brendshëm duke iu referuar 
statusit brenda kompanisë, objektivave dhe aktivitetit, ilustrohet si vijon: 
 
Tabela 1.2 - Auditimi i Brendshëm përkundrejt Kontrollit të Brendshëm 

Kriteri Auditimi i Brendshëm Kontrolli i brendshëm 
Statusi  Është një funksion Është një proces i vazhdueshëm 
Objektivat Të sigurojë që politikat dhe 

procedurat  respektohen në të 
gjitha nivelet. 
Të rishikojë politikat, proceset dhe 
mekanizmat në mënyrë të tillë që 
ato të jenë të mjaftueshme dhe 
përshtatshme. 
 

Objektivat e performancës 
(frytshmëria dhe mjaftueshmëria 
e të gjitha aktiviteteve). 
Objektivat e informacionit 
(legjitimiteti, integriteti dhe 
furnizimi me informacionin e 
nevojshëm që kërkohet nga 
Drejtimi). 
Objektivat e konformitetit 
(konform rregulloreve që 
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Burimi: Socol 2011 

1.4 Etapat e procesit të Auditimit të Brendshëm 

Auditimi i Brendshëm është një proces që kalon disa etapa duke filluar me planifikimin 
vjetor të auditimit deri në ndjekjen e detyrave të lëna gjatë auditimit. 

1.4.1 Planifikimi  

Auditimi19 i Brendshëm nuk duhet të fokusohet në të gjithë universin e auditimit, por në 
aspektet më të rëndësishme që ndihmojnë kompaninë të arrijë objektivat, duke ofruar 
siguri që sistemet e kontrolleve, qeverisja dhe drejtimi i risqeve janë në nivelin e duhur. 
Aspekti kryesor i planit të punës së auditimit është analiza e risqeve, që do të thotë jo 
vetëm identifikimi i risqeve që ndesh biznesi, por dhe marrja në konsideratë e kontrolleve 
që janë ngritur për t’i drejtuar ato.  
Drejtuesi i Auditimit të Brendshëm është përgjegjës për zhvillimin e një plani bazuar në 
risk, duke marrë parasysh kuadrin e drejtimit të riskut të kompanisë, duke përfshirë 
nivelin e pranueshmërisë së riskut nga Drejtuesit për aktivitete të ndryshme apo pjesë të 
kompanisë.  
Hartimi i planit vjetor të auditimit kalon nëpër disa hapa:   

• Identifikohen objektivat e kompanisë; Plani i Auditimit të Brendshëm duhet të 
jetë në të njëjtën linjë më drejtimin strategjik të kompanisë (bankës), në mënyrë 
që auditimi të njohë qëllimet, objektivat dhe prioritetet e saj; Psh. strategjitë e 
bankës: Kursim kostosh, rritje të ardhurash nga zgjerimi i kredidhënies, etj; 

                                                      
19 Bello. H., (2014) “Revista Bankieri”, fq 25 - 26 
 

zbatohen, apo dhe politikave dhe 
procedurave të brendshme). 

Aktiviteti Siguron që politikat dhe procedurat 
respektohen në të gjitha nivelet:  
Rishikon politikat, proceset dhe 
mekanizmat e kontrollit që 
ekzistojnë; 
Analizon cilësinë e të gjitha 
kontrolleve që kryhen në kuadër të 
frytshmërisë dhe mjaftueshmërisë 
së tyre; 
Jep rekomandime për sistemin e 
brendshëm të kontrollit; 
Përdor një metodologji për 
identifikimin e riskut; 
Kryen auditime të aktivitetit të 
brendshëm dhe atij që kontraktohet 
nga jashtë (outsourced). 

Aktivitetet e kontrollit 
përfshijnë: 
Kontrolle që synojnë të kqyrin 
aksesin  e personelit në arkë; 
Analizimin e limiteve të 
detyrueshme për ekspozimin 
ndaj riskut dhe ndjekjen e 
zgjidhjes së situatave të cilat nuk 
janë në përputhje; 
Aprovimet dhe autorizimet në 
rastin e operacioneve që kryhen 
mbi shuma të caktuara; 
Inspektimin e parimit të katër 
syve, ndarjes së funksioneve, 
kontrollit të kryqëzuar, etj; 
Inspektimin e transaksioneve dhe 
rakordimeve.  
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• Merren parasysh të gjitha ndryshimet në legjislacion apo faktorë të jashtëm – 
autoritetet mbikëqyrëse, kushtet makroekonomike të vendit, si dhe pritshmëritë 
nga grupet e jashtme të interesit; 

• Audituesit krijojnë një pamje të qartë dhe kuptojnë sistemet e kompanisë, 
strukturën dhe operacionet e saj: 

! Zbatimi i sistemeve të reja 
! Zhvillimi i produkteve të reja 
! Stafi (numri, lëvizjet) 
! Integriteti i stafit 
! Eksperienca dhe arsimimi i stafit 

• Identifikojnë, vlerësojnë dhe rendisin risqet me të cilat kompania (banka) 
përballet; 

• Përcaktohen objektivat e Auditimit të Brendshëm; 
• Merren parasysh ndryshimet në strukturë – përcaktohen entitetet që do të 

auditohen. Psh. Auditimi i Brendshëm auditon jo vetëm bankën, pjesë e strukturës 
organizative e së cilës është, por dhe një kompani lizingu apo pensionesh, 
investimesh të cilat janë pjesë e të njëjtit grup financiar. Për këtë midis kompanive 
dhe divizionit të auditimit të bankës ekzistojnë marrëveshje respektive për një 
shërbim të kontraktuar auditimi; 

• Merren në konsideratë shqetesimet dhe pritshmëritë e Drejtuesve të lartë; 
• Identifikohen fushat e auditimit sipas produkteve, funksioneve dhe sistemeve 

kryesore. P.sh Auditimi duhet të mbulojë të gjitha njësitë e bankës. Sipas 
rregullores së Bankës së Shqipërisë mbi Auditimin e Brendshëm çdo fushë 
auditimi duhet audituar së paku një herë në dy vjet. Një auditim mund të përfshijë 
më tepër se një fushë auditimi, si p.sh kur një proces prek disa njësi organizative 
të bankës. Ndërsa degët e rrjetit të bankës (si njësi organizative të bankës dhe ato) 
ndahen në fusha auditimi në varësi të përmasave të degës, operacioneve, etj. Më 
të detajuara fushat e auditimit janë ato të pasqyruara në Shtojcën 4. 

• Përcaktohen kriteret e riskut dhe peshat specifike. Mund të përdoren disa kritere. 
Dy prej të cilëve janë të domosdoshëm siç janë koha kur është kryer auditimi i 
fundit dhe rezultatet e auditimit të fundit. Një kriter tjetër i rëndësishëm është 
frytshmëria e sistemit të kontrollit të brendshëm.  
Sistemi i kontrolleve të brendshme: 

! Kontrolli dhe monitorimi nga drejtuesit 
! Ndarja e detyrave (parimi 4 syve) 

  Të tjerë faktorë që mund të merren paraysh janë: 
! Ankesa të furnitorëve që kanë marrë pjesë në tendera, etj 
! Raporte investigimesh, sistemimesh 

Për rrjetin e degëve,  mund përdoren dhe kritere sasiore si:  
! Ecuria e degës, arritja e objektivave 
! Totali i aktiveve & pasiveve (llogari, depozita) 
! Numri i klientëve 
! Ankesa të klientëve 
! Raporte investigimesh, sistemimesh për transaksione të kryera në degë 

• Si hap i fundit është përcaktimi i planit përfundimtar bazuar në renditjen e 
fushave të auditimit sipas riskut, por duke marrë parasysh kapacitetin (dmth 
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numrin e punonjësve në dispozicion), eksperiencën e audituesve, auditimeve 
specifike që mund të kërkohen gjatë vitit dhe që janë të paplanifikuara, si dhe 
proceset e ndjekjes së detyrave të lëna (Follow Up-it), etj.  

1.4.2 Ekzekutimi i auditimit 

Përgjithësisht për auditimet e planifikuara tek të audituarit dërgohet një program auditimi 
ku prezantohet në mënyrë konçize dhe informuese fokusi i grupit të auditimit.  
Për fushën, procesin apo degën që do auditohet audituesit kanë kryer fazën e përgatitjes e 
cila i shërben për të pasur një njohje të asaj çka do auditohet duke marrë parasysh: 
strukturën organizative, stafin dhe eksperiencën e tij, procedurat operacionale të fushës, 
problematikat që mund të kenë rezultuar, sistemet apo aplikacionet me të cilat punohet, si 
dhe prodhohen raporte specifike për monitorimin e aktivitetit.  
Në fazën në terren (në fushën e auditimit) audituesit kontrollojnë nga afër si funksionon 
dhe a funksionon sistemi i kontrollit, a janë procedurat operacionale të përshtatshme dhe 
zbatohen nga stafi, a kanë proceset ndonjë problematikë. Intervistimet me të audituarit 
janë themelore në të kuptuarit qartë të fushës që auditohet dhe po ashtu dhe 
dokumentacioni respektiv që mbështet çdo transaksion.  
Faza e analizës / investigimit të një auditimi përfundon me ditën e fundit të auditimit në 
terren. Të gjitha materialet dhe dokumentat të cilat nuk i janë dorëzuar grupit të auditimit 
deri në atë ditë konsiderohen si të padisponueshme. Vendimi për të pranuar ose jo 
dokumenta dhe materiale pas kësaj dite qëndron në gjykimin e grupit të auditimit. 
Gjithsesi kjo konsiderohet mangësi. 

1.4.3 Metodat e përzgjedhjes së kampionit për t’u audituar 

Auditimi i Brendshëm ka të drejtën të inspektojë çdo lloj dokumenti sa i përket 
operacioneve, përfshirë dhe raportime të detyrueshme për qëllime taksimi, raportet e 
audituesve të jashtëm, raportet e autoriteteve mbikëqyrëse, etj. Gjithashtu mund të 
kontrollojë çdo aktiv ose objekt të çfarëdolloji si p.sh kasaforta, sirtare, etj. Kjo 
nënkupton dhe një akses tek të gjitha të dhënat elektronike kudoqofshin të ruajtura ato.  
Plani i punës së auditimit duhet të përcaktojë objektivat e testimit dhe sa verifikime do të 
kryejë. Një auditues duhet të vendosë nësë do zbatojë metoda përzgjedhëse statistikore 
ose jo. Përgjithësisht përdoren metoda jostatistikore për popullsi të vogël ku kontrollet e 
brendshme janë efektive dhe nuk është shumë e përshtatshme nga pikëpamja e kostove të 
përdoren metoda statistikore. Metodat statistikore përdoren kur duhet një shkallë 
besueshmërie dhe preçizioni në mënyrë që karakteristikat e kampionit të jenë 
domethënëse për krejt popullsinë.  
Të përzgjidhet20 kampioni në mënyrë statistikore do të thotë të dilet në një konkluzion për 
një “popullatë” duke u nisur vetëm nga një pjesë e vogël e saj. Por sa përfaqësuese është 
ky kampion i përzgjedhur? Gjithmonë egziston mundësia që kampioni të mos përfaqësojë 
popullatën dhe për këtë arsye duhet koncepti i “Konfidencës”. Psh një nivel konfidence 
95% do të thotë se ekziston risku që 5 raste nga 100 të përgjedhura mund të mos jenë 
përfaqësuese dhe mund të shpien në konkluzion të gabuar. Në formula statistikore 
përqindja e nivelit të konfidencës konvertohet në një numër (Z – faktor). Një koncept 
tjetër sa i takon përzgjedhjes së kampionit është dhe “preçizioni” pra intervali ku 
                                                      
20 JPG Consulting (2014) – CIA TM Review Course. Part 1 - Internal Audit Basics 
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karakteristikat reale të popullsisë duhet të bien brenda një niveli konfidence. Preçizioni 
që do të zgjidhet është diferenca mes “gabimit maksimal të tolerueshëm” që audituesi 
përcakton dhe “gabimit të pritshëm” që rrjedh nga eksperienca apo nga testime 
paraprake.  
Kampioni që duhet të përzgjidhet me një nivel të caktuar konfidence (K) dhe preçizion 
(P) do llogaritej  = K2 * gabimin e mundshëm * (1 – gabimin e mundshëm) / P2 
Nëse krahasojmë përzgjedhjen statistikore apo logjike nuk mund të themi nëse njëra 
metodë është më e mirë se tjetra, megjithatë nëpërmjet metodës statistikore është e 
mundur të matet niveli i konfidencës që karakteristikat e një popullate të konçidojnë me 
kampionin e përzgjedhur me një interval të caktuar preçizioni. 
Nuk ka rregulla të prera për përzgjedhjen  e kampionit, për më tepër varet dhe nga fusha 
që auditohet.  

1.4.4 Finalizimi i auditimit – Hartimi dhe rakordimi i projekt (draft) raportit 

Audituesit e brendshëm nxjerrin një raport në përfundim të çdo auditimi ku përmbledhin 
gjetjet e tyre, detyrat dhe përgjigjet apo planet e masave që duhet të ndërmerren. Sipas 
një skeme pune të auditimit, Bordi Drejtues merr vetëm raportin final të auditimit pasi 
projekt (draft) raporti është rakorduar me palët e audituara.  
Raportet e auditimit i tregojnë Bordit nëse një departament, divizion ose aktivitet është në 
përputhje me politikat, procedurat, si dhe ligjet apo rregullat e aplikueshme, nëse proceset 
dhe kontrollet e brendshme janë efektive, dhe cilat janë masat korrigjuese që një kompani 
(bankë) duhet të marrë. Audituesit duhet duhet t’i komunikojnë gjetjet dhe detyrat palëve. 
Struktura e përgjithshme e një raporti auditimi duhet të përmbajë: 

1. Qëllimin dhe objektivat e auditimit, si dhe disa të dhëna të përgjithshme 
• Një listë shpërndarjeje (kujt i drejtohen çështjet e auditimit) 
• Informacione të përgjithshme (periudha e auditimit, grupi i auditimit, etj) 
• Qëllimi dhe objektivat e auditimit 
• Lista e punonjësve të intervistuar 
• Hyrje e përgjithshme / përshkrim i entitetit të audituar 
• Struktura organizative (duke përfshirë pozicionin e njësisë së audituar 

brenda bankës, numrin e punonjësve në çdo departament) 
• Referime për dokumentacionin që mbështet gjetjet gjatë auditimit; 

2. Nëndarjet sipas aktivitetit të audituar, përzgjedhja e kampionit (dokumentacioni 
apo të dhënat e audituara), problemet e përgjithshme që kanë dalë prej kësaj 
përzgjedhje, masat që duhen marrë, si dhe anekset me detaje që mund të 
shoqërojnë gjetjet e identifikuara.  

3. Gjetjet duhen përmendur duke i renditur nga ajo që ka prioritetin më të lartë. Çdo 
gjetje e auditimit brenda në raport duhet të përmbajë 5 elementë, të cilat në 
anglisht konsiderohen si “ 5 C-të”:  

• Kushtet (Condition): Cili është problemi i identifikuar? 
• Kriteret (Criteria): Cili është standarti që nuk është respektuar? Standarti 

mund të jetë p.sh një politikë e kompanisë. 
• Shkaku (Cause): Pse ndodhi problemi?  
• Pasoja (Consequence): Cili është risku / pasoja negative (ose alternativa e 

munguar)? 
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• Masat korrigjuese (Corrective actions): Çfarë duhet Drejtuesit të bëjnë në 
lidhje me këtë gjetje? Çfarë është rënë dakord të kryhet dhe kur? 

4. Nëse do të jetë pjesë e auditimit dhe procesi i ndjekjes së detyrave të mëparshme 
(Follow up) lënë nga auditimi, një përmbledhje e përmbushjes (dmth zbatimit ose 
mbylljes) së çështjeve të identifikuara në raportet e mëparshme, duhet të paraqitet 
në raport. 

 
Të gjitha raportet e auditimit duhet të jenë në të njëjtën linjë me standartet e vendosura 
nga Instituti Ndërkombëtar i Audituesve te Brendshëm. Raportet duhet të jenë objektive, 
të qarta, konçize, konstruktive dhe në kohë, çka do të thotë: 

! Objektive - të faktuara, të paanshme, pa shtrembërime dhe paragjykime 
! Të qarta - lehtësisht të kuptueshme dhe logjike 
! Konçize - të shmangin detajet e panevojshme 
! Konstruktive - të ndihmojnë të audituarin dhe kompaninë dhe t’a 

adresojnë atë drejt përmirësimeve 
! Në kohë – raportet duhet të nxirren pa u vonuar, në mënyrë që të merren 

veprime të menjëhershme dhe efektive 
Masat dhe konstatimet në raport klasifikohen në varësi të rëndësisë së tyre dhe 
emergjencës në marrjen e veprimeve korrigjuese : 
“Të menjëhershme” në rast se: 

• Një çështje apo risk urgjent, kërkon një zgjidhje të menjëhershme 
• Ka mospërputhje me kërkesat ligjore me pasojë materiale 
• Ka keqfunksionim ose mangësi në sistemin e brendshëm të kontrollit me pasoja 

materiale 
• Ka çështje të tjera të konsideruara serioze nga audituesit 

“Që duhen përmbushur brenda një afati të caktuar”: 
• Çështje të rëndësishme të cilat kanë nevojë për zgjidhje por nuk janë aq 

kërcënuese sa të mësipërmet. 
Në një raport auditimi mund të paraqiten dhe rekomandime apo komente të cilat janë 
specifike dhe ndryshojnë nga dy kategoritë e përmendura, pasi:  

• Rekomandimi është një sugjerim nga auditimi, por nuk mund të konsiderohet si 
një detyrim. I audituari vendos nëse duhet ose jo ta zbatojë këtë rekomandim.  

• Komenti është: 1) Një risk potencial zgjidhja e të cilit aktualisht nuk është e 
mundur, por risku apo ekspozimi ndaj këtij risku duhet të nënvizohet dhe 2) Një 
gabim i identifikuar ku zgjidhja nuk është më e vlefshme për t’u sugjeruar (pasi 
mund të jetë zgjidhur) 

Një version paraprak i projekt raportit i dërgohet të audituarve, të cilët duhet të kthejnë 
komente në formë të shkruar. Si parim i përgjithshëm një raport auditimi përmban vetëm 
gjykimin e audituesve. Në rast se do të ketë konflikt opinionesh, pasi gjatë periudhës së 
rakordimit me palët e audituara mund të ketë komente kontradiktore, ato duhet të 
përfshihen në raport. Autoriteti për të marrë një vendim final në konflikte të tilla mbetet 
tek Bordi Drejtues. Kjo metodë siguron që opinioni i audituesve të jetë qartësisht i 
dallueshëm nga opinioni i të audituarve dhe të sigurojë që raporti mos keqinterpretohet.  
Një raport i përfunduar duhet të vihet në vëmendje të Bordit të Drejtorëve dhe të trajtohet 
në mbledhjen e bordit.  
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Raportet e auditimit (qoftë kopje të nënshkruara, qoftë ato në formë elektronike) duhet të 
arkivohen sipas procedurave në fuqi të arkivimit.  

1.4.5 Dokumentat mbështetëse të një procesi auditimi 

Te gjitha gjetjet bazohen në “evidencat e auditimit”, të cilat mund të jenë në formën e: 
• Kopjeve të dokumentave të audituara; 
• Printimeve nga sistemet informatike ose raporte; 
• Proces verbaleve të takimeve, intervistave me stafin, etj 

Dokumentat mbështetëse duhet të japin një informacion të mjaftueshëm që auditimi është 
kryer në mënyrën e duhur. 
Informacioni që duhet të mundësohet nga dokumentacioni mbështetës i gjetjeve të 
auditimit duhet të jetë i mjaftueshëm, kompetent, përkatësor dhe i duhuri për të 
mundësuar një bazë reale për gjetjet dhe sugjerimet e auditimit.  
Informacion i mjaftueshëm do të thotë që është i faktueshëm, i përshtatshëm, bindës, të 
cilit po t’i referohej një person tjetër do të arrinte në të njëjtin konkluzion që ka mbërritur 
dhe audituesi.  
Informacion kompetent është i besueshëm dhe i arritshëm nëpërmjet përdorimit të 
teknikave audituese. 
Informacion përkatësor mbështet gjetjet e auditimit dhe masat e propozuara prej tij në 
pajtueshmëri me objektivat e auditimit. 
Informacion i nevojshëm do të thotë që ndihmon kompaninë për të arritur objektivat. 
Dokumenta të cilat mbështesin gjetjet gjatë auditimit ose ndonjë informacion tjetër të 
marrë gjatë auditimit nuk i vihen në dispozicion Bordit. Megjithatë ky rregull nuk 
aplikohet nëse kanoset ndonjë risk i pashmangshëm. 

1.4.6 Ndjekja në vazhdimësi e detyrave të lëna nga auditimi (Follow Up-i) 

Ndjekja e eleminimit të mangësive të identifikuara apo përmbushjes së detyrave të lëna 
gjatë auditimeve është një nga kompetencat bazë të auditimit. Në mënyrë që kjo 
kompetencë të ekzekutohet duhet që një proces i veçantë (“Follow Up – i”) të kryhet. 
Procesi i ndjekjes së konstatimeve (Follow Up - i) mund të kryhet pas datës së lënë për 
zbatim ose në formën e një procesi ndjekjeje të planifikuar. Të audituarit kanë për detyrë 
që të raportojnë tek Auditimi i Brendshëm për çdo përmbushje të masave të lëna nga 
auditimi. Ndjekja e konstatimeve kryhet duke marrë parasysh dhe gradën e tyre, çka do të 
thotë që për masat e menjëhershme dhe masat e tjera procesi i ndjekjes nëse janë 
përmbushur ose jo kërkesat e auditimit është i detyrueshëm, ndërsa për rekomandimet ky 
proces është fakultativ. Për mënyrën se si ky Follow Up-i kryhet në bankat në Shqipëri 
referojuni seksionit 4.1. 

1.4.7 Auditime specifike, investigime dhe përfshirja e auditimit në aktivitete të tjera 

Një auditim specifik mund të kërkohet nga Anëtarët e Bordit, ose me iniciativë të vetë 
grupit të auditimit, mbi bazën e informacionit specifik (risku i mashtrimit, risku 
kërcënues i pashmangshëm, etj).  
Të gjithë audituesit e brendshëm veprojnë në mënyrë ekskluzive në çështje auditimi. Kur 
ata përfshihen p.sh. në ndonjë projekt, parimi i ekskluzivitetit nuk duhet të shmanget, çka 
do të thotë që shkalla e përfshirjes së audituesve në këto nivele përcaktohet nga vetë 
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Departamenti i Auditimit. Në rastin e aktiviteteve që nuk lidhen me auditimin, 
përgjegjësia për të audituar rezultatet nuk përjashtohet. 
Sa vjen e më shumë rritet përgjegjësia e audituesve të brendshëm për të ofruar në një farë 
mase këshilla biznesi ose këshilla për produkte / shërbime të reja. Ata mund të ndihmojnë 
bankën të krijojnë politika, procedura dhe praktika të reja, si dhe të rishikohen ato 
ekzistueset. Këto tipe të shërbimit këshillues përmirësojnë kontrollin. Po në mënyrë që të 
ruhet pavarësia dhe objektiviteti i duhur, audituesit e brendshëm nuk duhet asnjëherë të 
aprovojnë, dizenjojnë ose të zbatojnë politika apo procedura që rezultojnë nga aktiviteti i 
tyre këshillues apo konsultues. Audituesi i brendshëm nuk duhet të përfshihet në 
aktivitete vlerësuese apo fuksione të tjera drejtuese. Funksioni i Auditimit të Brendshëm 
nuk duhet të përfshihet në zbatimin e masave për kontrollin e brendshëm. Megjithatë 
pavarësia e Auditimit të Brendshëm nuk mund të ndalojë drejtuesit të kërkojnë prej tij 
sugjerime në lidhje më çështje që lidhen me risqe dhe kontrollin e brendshëm.  

1.5 Risku që shoqëron procesin e auditimit 

Risku sikundër, në çdo proces shoqëron dhe procesin e Auditimit (të jashtëm dhe të 
brendshëm). Në mënyrë që të krijohet një ide e qartë në vijim do trajtohet risku me të 
cilin përballet një biznes si risk më i shtrirë e më pas si lidhet ky risk me Auditimin e 
Jashtëm për t’u fokusuar më pas në Auditimin e Brendshëm.  

1.5.1 Risku i biznesit dhe Auditimit (të jashtëm dhe brendshëm) 

Risku i Biznesit është i pranishëm dhe atëherë kur audituesit janë krejtësisht në përputhje 
me standartet e auditimit dhe kanë dhënë gjykimin e duhur. Sipas SA21 315 risku i 
biznesit identifikohet si risku që rrjedh prej kushteve, ngjarjeve, rrethanave, veprimeve 
dhe mosveprimeve që mund të ndikojnë negativisht në aftësinë e një kompanie për të 
arritur objektivat dhe ekzekutuar strategjitë e saj, ose nga vendosja e objektivave dhe 
strategjive të papërshtatshme apo më thjesht kur një kompani dështon të arrijë objektivat 
e saj.  
Ndërsa Risku i auditimit ka të bëjë me pranueshmërinë që ka audituesi për nivelin e 
pasigurisë gjatë kryerjes së funksionit të auditimit: pasiguri për kompetencat mbi 
evidencat, mbi efektivitetin e strukturës së kontrollit të brendshëm, gjithashtu dhe nëse 
pasqyrat financiare  kanë shprehur realitetin (kjo e fundit specifike për Auditimin e 
Jashtëm).  
Audituesit duhet:  

• Të kenë një njohuri të kontabilitetit dhe sistemit të kontrollit të brendshëm të 
mjaftueshëm që të planifikojnë auditimin; si dhe 

• Të përdorin gjykimin profesional për të vlerësuar komponentët e riskut të 
auditimit dhe të kenë procedura që të ulin këtë risk në nivele të pranueshme.  

Risku i Auditimit të Jashtëm i adresohet riskut që shoqëron opinione të pakualifikuara të 
auditimit mbi pasqyrat financiare të klientit të cilat përmbajnë gabime materiale ose kur 
audituesi mund të japë një gjykim të papërshtatshëm të pasqyrave financiare. Risku i 
auditimit është një funksion i gabimeve materiale dhe riskut të identifikimit (Sennetti, 
1990). 

                                                      
21 Standard on Auditing - Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the  
    entity and its environment 
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Audituesit e jashtëm janë kritikuar në vitet e fundit si rrjedhojë e skandaleve financiare në 
klientë të cilat ata kanë audituar. Janë kritikuar sepse nuk kanë bërë mjaftueshëm në 
rastet kur drejtuesit kanë përdorur standarte kontabiliteti në mënyrë që të drejtojnë në një 
risk biznesi më të lartë. Po kështu nuk kanë sjellë në vëmendje të investitorëve 
mundësinë që disa aktivitete biznesi mund të rezultojnë në kthime më të ulta se ato të 
pritura, si rrjedhojë e rënies në tregun ekonomik (Lorsch, Berlowitz & Zelleke, 2002).  
Përhapja22 e modelit të riskut të auditimit pas mesit të viteve 1980, ndikoi në praktikat e 
auditimit duke u mundësuar audituesve një model të cilit t’i referoheshin për të zvogëluar 
riskun e tejkalimit apo injorimit të riskut të pranishëm në një kompani dhe në operacionet 
e saj.  
Auditimi duhet të jetë i dizenjuar që të kufizojë riskun e auditimit në një nivel të ulët. 
Modeli i Riskut të Auditimit zvogëlon riskun e audituesve që të arrijnë në konkluzionin e 
gabuar që asnjë gabim material nuk ekziston në tre komponentët kryesorë:  
Risku i brendshëm – efekti (ndikimi) mbi gjendjen (balancën) e një llogarie apo klase 
transaksionesh nga gabime të cilat mund të jenë materiale, por edhe pse procedurat 
përkatëse ekzistojnë, nuk mund të parandalohet. Në këtë kategori risku përfshihet:  

• Integriteti i drejtuesve 
• Njohuritë dhe eksperienca e drejtuesve, dhe ndryshimet në personel, psh. 

punonjës pa eksperiencë mund të përpilojnë pasqyrat financiare 
• Presion i pazakontë tek drejtuesit, si p.sh afate të shkurtra raportimi, pritshmëri 

nga tregu të cilat bëhen predispozitë për të ndikuar në pasqyrat financiare 
• Natyra e biznesit, kompleksiteti i strukturës së kapitalit, shpërndarja gjeografike 
• Faktorë të cilët ndikojnë në industrinë ku operon kompania 

Faktorët e mësipërm ndikojnë në nivelin e riskut të brendshëm. Domosdosmërisht 
audituesit duhet t’i kushtojnë rëndësi këtyre faktorëve.  
Risku i kontrollit - Risku që një gabim mund të ndodhë në një gjendje (balancë) llogarie 
ose klasë transaksionesh dhe që mund të jetë material, por që nuk mund të parandalohet 
ose identifikohet në kohë nga sistemi i brendshëm i kontrollit. Është e qartë se duke mos 
testuar 100% të transaksioneve apo balancave, audituesi pranon një risk të caktuar.  
Sipas SAS23 300.4 audituesit, pasi kanë marrë njohjen e duhur me sistemin e 
kontabilitetit dhe kontrollit, duhet të mbështeten në vlerësimin e tyre për riskun e 
kontrollit, dhe duhet të kryejnë një vlerësim paraprak të riskut të kontrollit, si dhe duhet 
të planifikojnë testime për të mbështetur sigurinë e tyre. Në vijimësi sipas SAS 300.6, 
pasi kanë kryer këto teste, audituesit duhet të vlerësojnë nëse mund të mbështeten tek 
kontrollet paraprake të riskut të kontrollit.  
Risku i identifikimit – risku që procedura e auditimit e drejton nje auditues në 
konkluzionin që një gabim i cili mund të jetë material nuk ekziston, ndërkohë që ai 
ekziston. 
Modeli i auditimit të riskut ndihmon në përzgjedhjen e masës së testimit të nevojshëm në 
mënyrë që një auditim të jetë efektiv. Sepse testimi i detajuar kushton (pra shoqërohet me 
kosto), frytshmëria e auditimit mund të rritet duke bërë testime të tilla vetëm në masën e 
duhur që një auditim të jetë efektiv.  
Disa studime theksojnë se masa e përzgjedhjes shërben mjaftueshëm në mënyrë që të 
krijohet një gjykim mbi riskun. Megjithatë Porter (2000) ka nënvizuar se masa e 
                                                      
22 Ian Gray & Stuart Menson (2005) “The audit process”, third edition, fq 157- 175 
23 Statement of Auditing Standards – Audit Risk Assessments and Accounting and Internal Control Systems 
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përzgjedhjes për një auditim është efektive vetëm kur ka një risk të ulët ose kur gabimet 
tipike ka të ngjarë të jenë prezente. Ndërsa në situata kur ka mundësi për gabime me risk 
të lartë në raportet financiare, përzgjedhja statistikore do të rezultojë në një shans të ulët 
të identifikimit të gabimeve me risk të lartë.  
Duhet përmendur se Auditimi i Jashtëm shoqërohet dhe me riskun e angazhimit dhe atë të 
pavarësisë që lidhen ngushtësisht me njëri – tjetrin.  
Risku i angazhimit - Kur angazhimi i audituesve të jashtëm është afatgjatë, audituesit janë 
në dijeni të të gjithë faktorëve të riskut që mund të ndikojnë në riskun e auditimit, dhe 
janë në gjendje të modifikojnë procedurat e tyre të auditimit në mënyrë që të zvogëlojnë 
këtë risk. Në rastin e një angazhimi të ri, audituesit nuk kanë shumë njohuri të thella. Kjo 
mungesë njohurish, sidomos mbi riskun e brendshëm të kompanisë që do të auditohet, ka 
të ngjarë të rrisë riskun sidomos në ato raste kur audituesit nuk janë të ndërgjegjshëm mbi 
mangësitë e Drejtimit të kompanisë dhe të presionit jo të zakonshëm që ushtrohet po nga 
Drejtuesit. 
Përveç kësaj mungese të njohurive themelore, ekziston dhe një risk që kërcënon procesin 
tenderues. Tenderimi i auditimit (të jashtëm) ka marrë rëndësi vitet e fundit, por dhe është 
shoqëruar me pagesa më të ulëta për kompaninë e auditimit. Drejtuesit e kompanive 
shohin pak vlerë tek procesi i auditimit e për rrjedhojë paguajnë komisione më të ulëta 
për këtë shërbim. Zvogëlimi i pagesës për kompaninë audituese rezulton në një shpërblim 
modest për punën e kryer nga audituesit. Gjatë këtyre viteve puna e kryer nga auditimi 
është zvogëluar duke çuar potencialisht në mos identifikimin e riskut të kontrollit. Po 
kështu është zvogëluar dhe masa e përzgjedhjes së kampionit dhe testimeve thelbësore në 
tërësi, çka rrit riskun e auditimit. Faktorë të tjerë risku që rrjedhin prej pagesës së ulët të 
auditimit është se audituesit bëhen më të vetëdijshëm për shërbime jo audituese duke 
kërcënuar në këtë mënyrë pavarësinë e tyre. Kjo mund të shpjerë tek dyshimi që 
audituesit mund të mos kenë vullnetin të raportojnë problematika në pasqyrat financiare, 
në rast se ata i konstatojnë, sepse kjo mund të vendosë në rrezik të ardhurat e tyre prej 
shërbimeve jo audituese.  
Risku i pavarësisë - Ky është risku që dhe pse procedurat e auditimit kanë evidentuar 
problematika apo keqraportime si rrjedhojë e të cilave pasqyrat financiare nuk japin një 
pamje të vërtetë dhe të drejtë, audituesi mund të dështojë të raportojë këtë fakt, si 
rrjedhojë e mungesës së pavarësisë. Ky risk lidhet ngushtë me riskun e angazhimit sepse 
presioni i riskut të angazhimit mund t’u shkaktojë audituesve të jenë më pak ngulmues në 
mbledhjen dhe vlerësimin e evidencave. Risku i pavarësisë është një risk që shoqëron dhe 
Auditimin e Brendshëm sidomos në ato raste kur Departamenti i Auditimit të Brendshëm 
është në varësi direkte të njërit prej drejtuesve ekzekutivë dhe për më tepër kur 
departamente që auditohen prej tij, përcaktojnë pagën dhe shpërblimet e audituesve të 
brendshëm.  
Përmbledhtazi në figurën 1.1 dhe tabelën 1.3 paraqitet risku i biznesit dhe risku i 
auditimit. Siç vërehet risku i auditimit është i njëjtë për të dy llojet e auditimeve (të 
jashtëm dhe të brendshëm), përjashtuar riskun e angazhimit, i cili i referohet vetëm 
Auditimit të Jashtëm.  
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Figura 1.1 - Risku i Biznesit dhe Auditimit (Burimi: Porter 2003)  

Figura24 e mësipërme tregon se midis përpjekjeve për përcaktimin e riskut të biznesit 
është kërcënimi i riskut të auditimit për të mos gjetur gabime materiale brenda pasqyrave 
financiare. Qëllimi është të reduktohet risku i auditimit në një nivel të pranueshëm duke 
përcaktuar riskun e biznesit që shoqëron kompaninë dhe operacionet e saj. Aftësia për të 
gjetur risqet e biznesit që janë prezent është pjesa e objektivave të gjera gjatë kryerjes së 
një auditimi, si p.sh. të identifikohet një mashtrim dhe shprehja e shqetësimit për atë çka 
mashtrimi paraqet, e gjithashtu duke këshilluar kompaninë për tipet e informacionit që 
duhet të përfshihen në raporte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Imad Kutum (2010) “The application of business risk audit methodology within non big 4 firms”, fq 26 
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Tabela 1.3 - Komponentët e riskut të biznesit dhe auditimit  

Risku i 
biznesit Risku i auditimit 

Risku që 
kompania do 
të dështojë 
në arritjen e 
objektivave 
të saj 

Risku që audituesit mund të japin një opinion të papërshtatshëm. 

Risku i 
angazhimit 

Risku i brendshëm Risku i 
kontrollit 

Risku i identifikimit Risku i 
pavarësisë 

Risku i 
entitetit 

Niveli i 
transaksioneve 
dhe balancave 

të llogarive 

Risku i 
përzgjedhjes 

së 
kampionit 

Risku i 
kontrollit të 

cilësisë 

Shembuj 
objektivash: 
Arritja e një 
niveli të 
caktuar 
përfitueshmë
rie; 
maksimizimi 
i pasurisë së 
aksionerëve; 
sigurimi i 
frytshmërisë 
dhe 
efektivitetit 
të 
operacioneve
; zënia e një 
pjesë të 
caktuar 
tregu; 
kënaqësia e 
klientit; 
mbajtja e një 
niveli të 
kënaqshëm 
likuiditeti; 
ruajtja e 
reputacionit. 

Risku që 
procesi i 
tenderimit ka 
detyruar 
audituesit të 
pranojnë një 
komision të 
ulët të  
palogjikshëm, 
duke kufizuar 
kohën e 
mjaftueshme 
për të kryer 
një auditim 
efektiv 
(cilësia e 
auditimit) dhe 
rritjen e 
presionit mbi 
pavarësinë. 
Një risk 
angazhimi 
është që 
audituesi 
mund të 
pranojë 
klientë që e 
kanë riskun e 
brendshëm 
tepër të lartë. 

Shembuj: 
Integriteti i 
Drejtimit; 
kompetenca 
dhe 
eksperienca 
e Drejtimit; 
presion i 
pazakontë 
mbi 
Drejtimin; 
natyra e 
entitetit të 
biznesit; 
natyra e 
industrisë; 
sistem 
kompjuterik 
kompleks. 

Shembuj: 
transaksione jo 
subjekt  i një 
procesi normal; 
kryerja e 
transaksioneve 
të pazakonta 
dhe komplekse; 
cilësia e 
sistemit 
kontabël. 

Faktorët që 
rrisin riskun 
e kontrollit: 
gabime 
njerëzore; 
lënia pas 
dore e 
kontrollit të 
brendshëm. 

Ky risk 
ekziston kur 
kampioni i 
përzgjedhur 
nuk është 
përfaqësues 
për 
popullatën 
dhe rezultatet 
keqinterpreto
hen – risku i 
gjykimit. 

Audituesi 
dështon në 
mbledhjen e 
evidencave 
të 
mjaftueshme 
dhe të 
përshtatshme 
të auditimit 
për të 
vlerësuar 
saktë. 

Risku që 
rrjedh edhe 
pse 
procedurat e 
auditimit 
kanë 
identifikuar 
keqraportim
e që 
ndikojnë në 
vërtetësinë 
dhe 
prezantimin 
e drejtë të 
pasqyrave 
financiare. 
Audituesi 
mund të 
mos t’a 
raportojë atë 
si rrjedhojë 
e mungesës 
së 
pavarësisë. 

   Burimi: Gray et.al 2005 

1.5.2 Risqet sipas çdo etape në të cilat kalon procesi i Auditimit të Brendshëm 

Më sipër i referoheshim riskut të biznesit dhe auditimit në përgjithësi, ndërsa në këtë 
seksion do trajtohet më specifikisht risku që shoqëron çdo hallkë të procesit të Auditimit 
të Brendshëm.  
Në mënyrë që risqet të minimizohen, zbatohen kontrolle parandaluese ose zbuluese. 
Drejtuesit e Departamenteve të Auditimit të Brendshëm, Burimet Njerëzore dhe Bordi 
Drejtues janë përgjegjës që këto kontrolle të jenë efektive, dhe të rrisin mundësitë që 
Auditimi i Brendshëm të bëjë një plan vjetor realist dhe që merr parasysh zonat më me 
risk, që audituesit e brendshëm të kenë kapacitetin e duhur për identifikimin e risqeve më 
kërcënuese, të raportojnë çdo risk të identifikuar dhe jo t’i fshehin si rrjedhojë e 
marrëdhënieve me të audituarit, që çdo rekomandim i lënë në raportet e auditimit të 
merret në konsideratë dhe të ndiqet nga drejtuesit e departamenteve dhe Drejtuesit 
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Ekzekutivë, deri në zbatimin e tij. Tabela 1.4 sqaron hapat e procesit të auditimit, risqeve 
respektive dhe metodave të kontrollit të këtij risku: 

1. Planifikimi vjetor i Auditimit – Në rast se audituesit nuk kanë aftësi planifikuese, 
për më tepër nuk marrin parasysh kriteret e duhura të riskut gjatë hartimit të një 
plani, atëherë zonat më me risk, me një sistem kontrolli të brendshëm të dobët do 
të mbeten të paaudituara, duke shtyrë në kohë identifikimin e gabimeve apo 
mashtrimeve të ndodhura dhe duke rritur humbjen me të cilën banka përballet.  

2. Ekzekutimi i auditimit – Risku që shoqëron këtë etapë është mosidentifikimi apo 
zbulimi i çështjeve të rëndësishme. Kjo mund të ndodhë për disa arsye siç mund 
të jenë: 1) përzgjedhja e gabuar e popullatës për rrjedhojë nuk identifikohet 
gabimi; 2) dhe pse popullata e përzgjedhur është përfaqësuese, audituesi nuk ka 
qenë në gjendje të identifikojë problematikën prej paaftësisë së tij apo 
neglizhencës së tij; 3) identifikohet një pjesë e problemit, por përsëri për shkak të 
paaftësisë së audituesit, shqyrtimi i problematikës nuk identifikon shkakun real 
dhe humbjet totale që shkaktohen; 4) drejtuesit dhe stafi që auditohet mundohen 
të fshehin situatat me risk apo të manipulojnë audituesit; 5) audituesi ka 
identifikuar problematikën por bie dakort me të audituarin mos ta raportojë për 
përfitime personale apo lidhje (konflikt interesi) me të audituarin.  

3. Hartimi i projekt raportit – Risku ekzistent në këtë hap është mosraportimi i 
çështjeve apo problematikave të identifikuara, raportimi i gabuar i problematikave 
ose jo në mënyrë konçize, të drejtpërdrejtë dhe të saktë, çka nuk do merrej në 
konsideratë për shqyrtim dhe për plane masash nga të audituarit, apo dhe adresimi 
gabim i problematikës duke mos ia drejtuar palës përgjegjëse. 

4. Raporti final – Gjatë periudhës së rakordimit mes audituesve dhe të audituarve 
ekziston risku që palët të keqinterpretojnë komentet e njëri – tjetrit duke mos 
reflektuar saktë në raportin final konkluzionet dhe duke vonuar planet përkatëse të 
masave. 

5. Follow up -  Ekziston risku që çështje të rëndësishme të jenë kërcënuese për një 
kohë të gjatë pasi nuk janë marrë në konsideratë në mënyrë të menjëhershme (p.sh 
ndryshime procedurash, përmirësime procesesh); rekomandime të mbyllura në 
mënyrë mashtruese nga ana e të audituarve (sidomos raste që kanë të bëjnë me 
klientë); neglizhencë nga ana e audituesve duke mos e konsideruar aq të 
rëndësishëm procesin e follow up-it sa një auditim normal dhe duke mbyllur 
çështjen dhe pse nuk është përmbushur plotësisht. 
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Tabela 1.4 - Auditimi i Brendshëm – Risku dhe Matrica e Kontrollit 
 

Risqet kryesore Kontrolli 
Procesi Aktiviteti 

Emri Përshkrimi Emri Përshkrimi 

Plani 

Planifikimi 
vjetor  i 
planit të 
auditimeve 

Mungesë 
aftësish 
planifikuese 

Stafi nuk ka aftësi 
planifikuese për 
rrjedhojë risqe 
strategjike nuk janë 
përfshirë në planin 
vjetor 

Metodologjia  standarte 
e Auditimit 

Metodologjia  standarte e 
Auditimit dhe mjete që 
shmangin planifikimin e 
varfër 

Gjurmët e dokumentave 
mbështetëse 

Të dhënat rregjistrohen 
gjithmonë dhe në çdo kohë 
janë të disponueshme; 
dokumentat mbështetëse 
mbajnë çështje të rëndësishme 
në vëzhgim; Dokumentohen 
çështje të rëndësishme gjatë 
kryerjes së një auditimi 

Parimi i 4 syve 
Duhet gjithmonë të jenë së 
paku dy punonjës që kryejne 
auditimin   

Ekzekutimi i 
programit të 
auditimit 

Mosidentifikimi 
/ zbulimi i 
çështjeve të 
rëndësishme 

Gjatë auditimit, 
çështje të rëndësishme 
nuk janë marrë në 
konsideratë nga 
audituesi; audituesit 
nuk kanë aftësitë e 
duhura; çështjet i 
drejtohen personave të 
gabuara 

Duhet të ekzistojë një 
kontroll hierarkik, si dhe 
të garantohet cilësia  

Duhet të zbatohet Kodi i 
Etikës së Audituesve, dhe çdo 
auditues duhet të nënshkruajë 
një deklaratë. Audituesit 
duhet të deklarojnë dhe 
nënshkruajnë marrëdhëniet e 
tyre brenda banke 

Hartimi i 
projekt 
raportit të 
auditimit 

Mungesë e 
aftësive analitike 
për të 
identifikuar 
çështje / risqe 
gjatë procesit të 
auditimit; raporti 
nuk reflekton 
gjetjet 

Raporti nuk reflekton 
çështjet e 
identifikuara. Si 
rrjedhojë e 
marrëdhënieve të 
fshehura mes 
audituesit dhe të 
audituarve, risqet nuk 
shkruhen në raport 

Garantimi i cilësisë dhe 
rakordimi i brendshëm. 
Trajnim për audituesit 
dhe trajnime në vende 
pune (dmth në sektorë të 
ndryshëm të bankës). 
Drejtuesi i Auditimit 
duhet të sigurohet që 
grupi i auditimit 
përbëhet nga një staf  i 
aftë (auditues me 
eksperiencë) 

 Trajnime dhe rekrutim  stafi 
që përmbush kërkesat e 
profilit të punës; Rishikimi i 
projekt raportit dhe diskutim i 
brendshëm 

Raporti i 
auditimit i 
prezantohet 
Bordit 

Vonesa në 
përmbushjen e 
rekomandimeve 
të auditimit.  

Një raport auditimi me 
çështje / risqe, të cilat 
kërkojnë reagim dhe 
masa të menjëhershme 
nga Bordi Drejtues 
dhe drejtues të tjerë. 
Këto çështje mund të 
trajtohen me vonesë 
ose lënë mënjanë nga 
mungesa e fokusit. 
Ekziston risku që 
çështje të rëndësishme 
të jenë kërcënuese për 
një kohë të gjatë 

Një proces i ndjekjes së 
detyrave duhet të kryhet 
periodikisht 

Ndjekje me një periodicitet të 
caktuar  i çështjeve të hapura 

Rishikim i 
projekt 
raportit 

Keqinterpretim i 
situatave 

Gjetjet e audituesve 
keqinterpretohen nga 
të audituarit dhe 
anasjelltas 

Rakordim i jashtëm 
Rishikimi i projekt raportit 
dhe diskutimi me të audituarit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Performa
nca e 
punës së 
auditimit 
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1.6 Komiteti i Auditimit 

Auditimi i Brendshëm duhet të jetë një njësi e pavarur, si nga ana funksionale, ashtu 
dhe organizative, pra e shkëputur nga njësitë e tjera organizative. Në strukturën 
hierarkike, Auditimi i Brendshëm pozicionohet mbi njësitë operacionale (të cilat 
kryejnë funksione në operacionet ditore), dhe duhet të raportojë direkt në Bordin 
Drejtues dhe Komitetin e Auditimit. Kjo strukturë siguron pavarësinë e Auditimit të 
Brendshëm nga Drejtuesit ekzekutivë, drejtuesit e mesëm dhe të lartë, si dhe nga 
punonjësit e tjerë të kompanisë.  
Ekzistenca e një Komiteti Auditimi është zgjidhja për të tejkaluar vështirësitë që 
mund të rrjedhin në sigurimin dhe mirëmbajtjen e një sistemi të brendshëm kontrolli 
të përshtatshëm. Për arsye të një konflikti potencial interesi, nuk duhet që një anëtar i 
Komitetit të Auditimit të jetë i punësuar në Auditimin e Brendshëm apo atë të 
Jashtmin.  
Kompetencat25 bazë të Komitetit të Auditimit mund të përmblidhen si më poshtë: 

• Ky komitet luan një rol kyç në zbatimin e standarteve ndërkombëtare të 
kontabilitetit. Gjatë kryerjes së këtij funksioni, vendosen linja komunikimi 
mes Departamentit të Kontabilitetit dhe Departamentit të Auditimit të 
Brendshëm. Në rast se audituesit identifikojnë disa probleme dhe dobësi në të 
dhënat kontabël dhe në përputhje me politikat ekzistuese apo rregulloret në 
këtë fushë, ky komitet duhet të sigurojë që të merren masa korrigjuese; 

• Aprovon planit e auditimit; 
• Verifikon përputhshmërinë e bankës me legjislacionin; 
• Rishikon tenderat për audituesit e jashtëm dhe jep opinionin e tij; 
• Kërkon deklarata të shkruara nga audituesit e brendshëm për konflikte të 

mundshme interesi në përputhje me provigjionimet ligjore, si psh: 
marrëdhëniet midis bankës dhe audituesve, klientëve të mëdhenj dhe 
aksionerëve dhe vlerësimi i ndikimit potencial të këtyre marrëdhënieve në 
objektivitetin dhe pavarësinë e audituesve; 

• Vlerëson punën e audituesve të jashtëm, sa i takon përmbajtjes së auditimit të 
raporteve financiare dhe shkëmbimit të opinioneve të këtyre raporteve mes 
Drejtuesve ekzekutivë dhe audituesve të jashtëm; 

• Inkurajon komunikimin mes Bordit Drejtues, Auditimit të Brendshëm e të 
Jashtëm dhe Bankës Qendrore.  

Ndërsa Ligji 9662 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë” përcakton dhe disa 
kompetenca të tjera të Komitetit të Kontrollit (Auditimit): 

• Kontrollon dhe mbikëqyr zbatimin e procedurave kontabël dhe të kontrollit të 
brendshëm të bankës, duke përfshirë edhe procedurat e vendosura nga Banka e 
Shqipërisë, kontrollon llogaritë bankare dhe regjistrimet përkatëse; 

• Shqyrton raportet e kontrollit (auditimit) të brendshëm dhe monitoron 

trajtimin e përfundimeve të dala nga këto raporte; 
• Propozon ekspertin kontabël të autorizuar dhe realizon komunikimin ndërmjet 

tij dhe kontrollit të brendshëm të bankës; 
• Bën vlerësimin e situatës financiare të bankës, bazuar në raportin e ekspertit 

kontabël të autorizuar; 
• Kontrollon përputhshmërinë e veprimtarisë së bankës me aktet ligjore dhe 

nënligjore dhe njofton për përfundimet këshillin drejtues të bankës; 

                                                      
25 Basle Committee on Banking Supervision (2012) “Internal Audit functions in banks”, fq 21 
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• I jep mendim këshillit drejtues të bankës për të gjitha problemet që i kërkohen 
prej këtij të fundit; 

• Miraton raportet dhe deklaratat financiare të përgatitura nga banka, me qëllim 
publikimin e tyre. 

1.7 Fushat e Auditimit Bankar 

Prej 1950 IIA26 njeh dy forma kryesore të Auditimit të Brendshëm, atë të Auditimit 
Financiar dhe Operacional. Zhvillimi27 i mëtejshëm i rolit të Auditimit të Brendshëm 
në fushën operacionale u shpreh në krijimin e auditimit të cilësisë (www.asq.org 
2007), auditimin e performancës (Arens 2007) dhe auditimin e përputhshmërisë 
(Anthony 1968, Arens 2007). 
Nisur nga specifikat e bankës dhe produkteve dhe shërbimeve që ajo ofron, ekzistojnë 
disa fusha auditimi që e dallojnë nga kompanitë e tjera, dhe disa fusha që janë të 
përbashkëta siç janë Burimet Njerëzore, Administrata, Prokurimet, Departamenti 
Ligjor, etj. Fusha të auditimit bankar mund të jenë dhe departamentet që merren me 
dizenjimin e produkteve apo shërbimeve, vetë produktet apo shërbimet psh portofoli i 
kredisë duke audituar krejt procesin e kredidhënies dhe që përfshin më shumë se një 
departament, apo dhe operacionet e thesarit. Në vijim po prezantojmë fushat më 
kryesore të Auditimit te Brendshëm bankar. 

 

1.7.1 Auditimi operacional 

Auditimi operacional28 përfshin rishikimin e procedurave, politikave, kontrolleve 
operacionale në mënyrë që të përcaktohet nëse drejtimi i riskut, kontrollet e 
brendshme dhe proceset e brendshme janë të përshtatshme dhe të mjaftueshme, duke 
qenë se një bankë mbështetet sidomos në teknologjinë e informacionit për 
rregjistrimin e transaksioneve, arkivimin e të dhënave elektronike, si dhe 
komunikimin. Auditimet operacionale mund të përfshijnë gjithashtu një rishikim të 
përputhshmërisë së aktiviteteve të departamenteve me procedurat dhe politikat e 
bankës.  

1.7.1.1 Auditimi i rrjetit bankar (aktiviteti ditor i degëve) 

Si nënkategori të Auditimit Operacional mund të përmendim auditimin e rrjetit 
bankar. Bankat kanë një rrjet të gjerë degësh që administrojnë si fondet e publikut, 
ashtu dhe disa nga aktivet e bankës. Gjithashtu duke qenë të shpërndara gjeografikisht 
në mënyrë që klientëve t’u shërbehet në kohë shumë transaksione kryhen në mënyrë 
të decentralizuar pra në degë pa pasur detyrimin për t’u procesuar apo autorizuar në 
mënyrë të centralizuar nga departamentet respektive në drejtori, për rrjedhojë dhe 
kontrolli i brendshëm i linjës së parë kryhet nga nivelet autorizuese të vetë degës. 
Bankat mund të kenë diferenca sa i takon aktivitetit (përfundim të transaksioneve në 
degë ose në drejtori në varësi të nivelit te centralizimit/ decentralizimit), gjithsesi 
depozitimet, tërheqjet e parave, pagesat, transfertat, hapja dhe mbyllja e llogarive, 
ndryshimi i të dhënave të klientit, thyerjet e depozitave, aplikimet për kredi me kufi, 
kredi konsumatore dhe hipotekore, kartat e kreditit,  debitit,  shërbimet elektronike, 

                                                      
26

 Ronald Wright (2009) “Internal Audit, Internal Control and Organizational Culture”, fq 53 - 54 
27 Ronald Wright (2009) “Internal Audit, Internal Control and Organizational Culture”, fq 54 
28

 Comptroller of the Currency Administrator of National Banks (2003) “Internal & External Audits”, fq 8 - 10   
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investimet në tregun parësor dhe dytësor të bonove /obligacioneve të thesarit apo 
investime të tjera, e kanë fillesën në degë.  
Në këtë kuadër përveç linjës së dytë të kontrollit pra Departamenteve mbështëse, 
Auditimi i Brendshëm i rrjetit bankar merr një rëndësi të jashtëzakonshme për Bordin 
Drejtues të bankës, për arsye se stafi i degëve ka një akses gati të pakufizuar në 
aktivet e bankës (gjendjen e parave në kasafortë / ATM) dhe në llogaritë e klientëve. 
Për rrjedhojë ata janë potencialisht më afër kryerjes së një mashtrimi, sidomos kur 
është në bashkëpunim, pasi pothuaj çdo aktivitet kërkon një rol që ekzekuton dhe një 
rol që autorizon (parimi i 4-syve). Një auditim i jep garanci Bordit ose e paralajmëron 
pas vlerësimit që kryen mbi sistemin e kontrollit të brendshëm në degë, nëse ky 
kontroll është i mjaftueshëm ose jo, është formal apo kontroll që realisht evidenton në 
kohë dhe shmang gabimet operacionale apo mashtrimet, që niveli autorizues e jep 
autorizimin pas verifikimit të detyrueshëm të të dhënave të klientëve, që aksesi në 
kasaforta apo brenda ambjenteve të bankës, nuk mund të kryhet nga një person i 
vetëm duke shmangur çdo mundësi për përvetësim fondesh, etj. Auditimi i 
Brendshëm verifikon nëse çdo aktivitet kryhet në përputhje me procedurat 
operacionale të bankës dhe rregulloreve te Bankës së Shqipërisë, vlerëson nëse stafi 
është i mirëinformuar mbi këto procedura dhe nëse këto procedura janë të 
mjaftueshme, të përshtatshme dhe të zbatueshme, në mënyrë që të mbulojnë plotësisht 
çdo aktivitet të degës, duke siguruar zbatimin e parimit të 4-syve.  

1.7.2 Auditimi i sistemit të informacionit dhe kontrollit 

Auditimi financiar rishikon pasqyrat financiare të bankës, një llogari specifike apo 
një grup llogarish në pasqyrat financiare. Qëllimi i këtij auditimi është të përcaktojë 
nëse pasqyrat financiare paraqesin drejt pozicionin financiar, rezultatet e 
operacioneve, flukset e vlerave monetare në një datë të caktuar.  
Funksioni i financës (i cili përfshin vlerësimin, modelimin, kontrollin financiar) është 
përgjegjës për integritetin dhe saktësinë e të dhënave financiare dhe raportimit të tyre. 
Aspektet kyçe të aktiviteteve të Financës (p.sh. të ardhurat dhe shpenzimet, 
vlerësimet, rezervat, etj) kanë ndikim në nivelin e burimeve të kapitalit të një banke, 
për rrjedhojë kontrollet të cilat i shoqërojnë duhet të jenë të plota dhe të zbatuara në 
mënyrë të njëtrajtshme në risqet e biznesit. Është e rëndësishme që këto kontrolle të 
jenë subjekt i rishikimit periodik të Auditimit të Brendshëm, duke përdorur burime 
dhe ekspertizë që mundëson një vlerësim efektiv të praktikave bankare.  
Auditimi i Brendshëm duhet të përfshijë në qëllimin e tij edhe:  

• Organizimin e funksionit të financës; 
• Mjaftueshmërinë dhe integritetin e të dhënave financiare dhe sistemeve të 

financës dhe proceseve për identifikimin e plotë, matjen dhe raportimin e të 
dhënave kyçe si të ardhurat dhe shpenzimet, vlerësimin e instrumentave 
financiare, provigjioneve, etj; 

• Aprovimin e modeleve të vlerësimit përfshirë dhe pavarësinë dhe 
besueshmërinë e burimeve të të dhënave përdorur në këto modele; 

• Kontrollin e bilancit duke përfshirë dhe rakordime apo dhe verifikimin e 
rregullimeve (axhustimeve) që kryhen, raportime për në Bankën e Shqipërisë, 
raportime që kryhen për efekt tatimesh apo në destinacione të tjera, duke 
verifikuar vërtetësinë e këtyre raportimeve. 

1.7.3 Auditimi i përputhshmërisë  

Auditimet rregullatore dhe të përputhshmërisë përcaktojnë nëse një bankë vepron në 
përputhje me ligjet dhe rregulloret që aplikohen. Ligjet e përputhshmërisë, rregullat 
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dhe standartet përfshijnë legjislacionin dhe rregulloret e nxjerra nga ligjvënësit dhe 
organi mbikëqyrës, konventa të tregut ku operon banka, si dhe kodin e brendshëm të 
sjelljes që aplikohet ndaj stafit të bankës. Ky auditim teston përputhshmërinë me 
privatësinë e klientit dhe ligjin që i mbron ata, luftën kundër pastrimit të parasë dhe 
ndalimit të terrorrizmit. Ky auditim duhet t’i adresohet të gjithë produkteve dhe 
shërbimeve, të gjitha aspekteve të operacioneve dhe departamenteve, website-ve të 
internetit të bankës, bankingut elektronik si dhe degëve të bankës.  
Aktivitetet e përputhshmërisë duhet të jenë subjekt i rishikimeve periodike të 
Auditimit të Brendshëm. Auditimi i funksioneve të përputhshmërisë duhet të bëjë një 
vlerësim se sa efektivisht përmbushen përgjegjësitë.  

1.7.4 Auditimi i Basel II 

Bazel II29 hyri në fuqi në 1 Janar 2008 në Bashkimin Europian dhe përmirëson 
ndjeshmërinë e kërkesës së bankës për kapital përkundrejt riskut, si rregullore e 
risqeve të proceseve në bankë. Akordi i Bazelit mbron depozituesit dhe aksionerët 
duke parashkruar disa rregulla për të matur mjaftueshmërinë e kapitalit, çka do të 
thotë zhvillimin e metodave që përcaktojnë kapitalin rregullator dhe përdorimin e tij 
në mënyrë të frytshme.  
Kuadri i Bazel II është një model treshtyllësh: 
Shtylla 1: Kërkesat për kapital minimal që mbulojnë riskun e kredisë, operacional dhe 
atë të tregut; Kapitali është një nga faktorët kyç që përcakton shëndetin financiar të 
një banke. Në industrinë bankare ekzistojnë tre tipe risqesh: 

• Risku i kredisë i cili shoqërohet me humbje si rrjedhojë e erozionit në cilësinë 
e kredidhënies; 

• Risku i tregut që lidhet me humbjen e shkaktuar nga ndryshimet në variablat e 
tregut; 

• Risku operacional që lidhet me humbje të cilat rezultojnë nga procese të 
papërshtatshme ose të dështuara, nga njerëzit ose ngjarjet e jashtme, si: 

- Lëvizjet e stafit, kompetencat (Risku i stafit) 
- Thyerjet e limiteve, pastrim i parave (Risku i proceseve) 
- Dështime të sistemeve dhe komunikimeve (Risku i sistemeve) 
- Mospajtueshmëri me ligjet (Risku ligjor dhe rregullator) 
- Humbje e reputacionit (Risk reputacional) 
- Ndryshime të paparashikuara (Risqet e ngjarjeve) 

• Risku i kontrollit i referohet risqeve që kontrollet janë të papërshtatshme për të 
identifikuar dobësitë. 

Shtylla 2: Mbikëqyrjen e procesit rishikues dhe të vlerësimit të mjaftueshmërisë së 
brendshme të kapitalit; Auditimi i vlerësimeve të riskut që kryen banka; 
Shtylla 3: Disiplina e tregut - kjo shtyllë ka për qëllim të plotësojë kërkesat minimale 
të kapitalit dhe procesin e rishikimit mbikëqyrës duke zhvilluar një sërë kërkesash për 
dhënie informacionesh shpjeguese të cilat do të lejojnë pjesëmarrësit e tregut për të 
vlerësuar mjaftueshmërinë e kapitalit të një institucioni. 
Bankat janë subjekt i kuadrit rregullator global për kapitalin dhe likuiditetin. Ky 
kuadër rregullues përfshin masa për të forcuar kapitalin rregullator 30 dhe likuiditetin.  
Auditimi i Brendshëm duhet të rishikojë proceset drejtuese për stres – testet për 
nivelin e kapitalit, duke marrë parasysh shpeshtësinë e këtyre testimeve, qëllimin e 

                                                      
29 Basel II është akordi i dytë që përfshin rekomandime në ligjin e bankave dhe rregulloreve që nxirren nga    
    Komiteti i Bazelit mbi mbikëqyrjen e bankave.  
30 Kapitali rregullator për mbulimin e riskut të kredisë 
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tyre (psh. monitorimin e brendshëm përkundrejt rregulloreve të vendosura), logjikën e 
skenarëve, hipotezat e përdorura, si dhe besueshmërinë e proceseve të përdorura.  
Gjithashtu, sistemet bankare dhe proceset për matjen dhe monitorimin e pozicionit të 
likuiditetit të bankës në lidhje me profilin e riskut, mjedisin e jashtëm, dhe kërkesat 
minimale rregullatore duhet të mbulohen nga auditimi. Bazel II është i orientuar drejt 
ndjeshmërisë nga risku. Risqe të lartë rrisin kërkesën për më tepër kapital.  
Koncepti31 i Bazel II ka lidhje më së pari me Drejtorinë Qëndrore të bankës, që dmth 
duhet të sigurohet një zbatim i kërkesave rregullatore, pra audituesit duhet të 
kontrollojnë llogaritjen e mjaftueshmërisë së kapitalit dhe ta çertifikojnë atë. Bazel II 
nuk lidhet vetëm me mjaftueshmërinë e kapitalit, por ka të bëjë dhe me krijimin e një 
strukture të shëndoshë në drejtimin e riskut. Pra përveç llogaritjes së mjaftueshmërisë 
së kapitalit, audituesit duhet të verifikojnë dhe drejtimin e riskut në degë. Në këtë 
mënyrë audituesit e degës vlerësojnë çdolloj çështjeje që ka lidhje me korrektësinë e 
të dhënave që përdoren për të llogaritur risqet e kredisë, të tregut dhe operacional. Pra 
është modeli i piramidës ku të dhënat nga degët konsolidohen në drejtori. Audituesit e 
degës duhet të vlerësojnë përshtatshmërinë dhe mjaftueshmërinë e udhëzimeve që u 
jepen degëve nga drejtoria dhe veprimtarinë e degës në përputhje me këto udhëzime. 
Çdo gabim në nivel dege ka një efekt kaskade në drejtori, sidomos në ato banka që 
kanë një rrjet të gjerë degësh.  

1.7.5 Auditimi i Teknologjisë dhe Sigurisë së Informacionit  

Auditimi i TI-së dhe SI-së synon të kontrollojë sigurinë e sistemit të informacionit, 
frytshmërinë dhe vlefshmërinë sipas elementeve të saj siç janë: të dhënat, 
aplikacionet, teknologjia, kapaciteti dhe burimet njerëzore, si dhe një vlerësim i 
kontrolleve të kompjuterave.  
Auditimi i Teknologjisë së Informacionit vlerëson kontrollet, saktësinë dhe 
integritetin e procesimit të të dhënave. Audituesi i TI-së zakonisht përfshin dy lloj 
auditimesh, atë të funksioneve të TI-së, si dhe rishikimin e funksioneve të TI-së si 
pjesë e auditimeve operacionale. Auditimi i TI-së duhet të mbulojë këto fusha:  

• Telekomunikimin 
• Sigurimin e informacionit 
• Vazhdimësinë e biznesit 
• Integritetin e të dhënave 
• Konfidencialitetin dhe ruajtjen e informacionit të klientit 

Auditimi i TI-së mund të përfshijë dhe një rishikim të kompjuterave, serverave, 
trasnsferimit elektronik të fondeve.  
Qëllimi i auditimit zakonisht vlerëson saktësinë dhe integritetin e informacionit 
auditomatik. Të gjitha kompanitë pavarësisht nga madhësia e tyre janë duke rritur 
nivelin e automatizimit. Rritja e varësisë nga sistemet elektronike të infomacionit 
kanë krijuar dhe nevojën për një lloj të ri audituesi, atë të Sistemeve të Informacionit. 
Audituesi i Sistemeve të Informacionit ka si qëllim të sigurojë që sistemet janë duke 
ruajtuar në nivelin e duhur integritetin e sistemeve dhe funksionimin e këtyre të fundit 
në mënyrë që qëllimet e kompanisë të zbatohen në mënyrë korrekte dhe të frytshme. 
Sistemet e informacionit përdoren përgjithësisht për të mbajtur të dhëna për klientët, 
skedarë, inventarë dhe të dhëna të transaksioneve. Një nga detyrat kryesore e 
Audituesit të Sistemeve të Informacionit është gjithashtu të kontrollojë proceset dhe 
procedurat e sigurisë së informacionit në tre dimensione:  

• Disponueshmëria e informacionit 
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• Konfidencialiteti i informacionit 
• Integriteti i informacionit 

Në këtë kontekst, është e rëndësishme që të sigurohet korrektësia dhe efektiviteti i 
përdorimit të teknologjisë së informacionit në një nivel të kënaqshëm të rezultatit 
(performancës) dhe cilësisë në mënyrë që kjo e fundit ta mbështesë biznesin në 
mënyrën e duhur dhe të mbrojë aktivet e informacionit të kompanisë në nivelin e 
kërkuar të riskut. Auditimet financiare mund të adresojnë dhe kontrolle bazë të 
teknologjisë, si dhe efektivitetin e këtyre kontrolleve në kuadër të kontrolleve 
financiare të sistemit.  
Kontroll i përgjithshëm mbi sistemin e informacionit përfshin gjithashtu një kontroll 
mbi përdoruesit (userat) në sistemin e informacionit dhe privilegjet (të drejtat) e tyre, 
mbrojtjen e të dhënave, etj. Ndërsa kontrollet aplikative i referohen sistemeve 
specifike të informacionit p.sh kontrolli mbi procesimin dhe ruajtjen e informacionit 
dhe korrektësisë së raportimit që gjenerohet nga sistemi i informacionit.  
Auditimi i Brendshëm duhet të sigurojë që ekziston një kontroll i brendshëm sidomos 
në të drejtat e përdoruesve (user-ave) në sisteme dhe aplikacione, pasi privilegje të 
tjera përveç të drejtave të përcaktuara mund të dëmtojnë një kompani nëpërmjet 
kryerjes së një mashtrimi. Gjithashtu rol të rëndësishëm merr ky auditim në kushtet 
kur banka ka zgjeruar produktet e saj nëpërmjet ofrimit të e-banking apo m-banking. 
Audituesi i brendshëm gjatë auditimeve të TI-së & SI-së duhet gjithashtu të sigurojë 
Bordin se në rast të ndërprerjes së operacioneve për shkak të faktorëve të rastit, të 
brendshëm apo të jashtëm, banka ka një plan mbështetës “back up”. 

1.7.6 Auditimi i sigurisë fizike  

Bankat administrojnë sasi të mëdha vlerash monetare dhe transportojnë fonde të 
konsiderueshme nga Drejtoria në degë dhe anasjelltas apo dhe në Bankën e 
Shqipërisë. Për këtë arsye bankat janë zbatuese të rregullores së Bankës së Shqipërisë 
mbi kërkesat minimale të sigurisë për ambjentet në të cilat ushtrohen veprimtaritë 
bankare.  
Auditimi i Brendshëm ka për detyrë të verifikojë dhe sigurojë Bordin Drejtues nëse 
banka është në përputhje me këtë rregullore dhe se përmbush kërkesat minimale të 
sigurisë. Për këtë arsye, audituesit e brendshëm verifikojnë: 

• Nëse funksionon sistemi i mbrojtjes pasive (butonat e panikut, sistemi i 
alarmit, etj); 

• Nëse ambjentet brenda degës së bankës, dhomës së përpunimit të parave dhe 
zonës që ndodhet ATM-ja janë të mbuluara me kamera; 

• Nëse ndarja e çelësave dhe kodeve të kasafortave, dhomës kasafortë apo derës 
së jashtme të degës sigurojnë parimin që fondet apo ambjentet e bankës nuk 
aksesohen vetëm nga një punonjës; 

• Nëse respektohen limitet e mbajtjes së vlerave monetare; 
• Nëse bankat kanë hapësirat e nevojshme dhe kushte të përshtatshme të 

temperaturës, dritës dhe lagështirës për mirëmbajtjen e dokumentacionit dhe të 
vlerave monetare; 

• Nëse transportimi i vlerave monetare realizohet në përputhje me kërkesat e 
parashikuara në ligjin nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për shërbimin e ruajtjes dhe 
të sigurisë fizike”. 

1.8 Autoritetet mbikëqyrëse dhe ndikimi i tyre mbi Auditimin e Brendshëm 
bankar 
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Auditimi i Brendshëm bankar vepron në përputhje me Rregulloren e Bankës Qendrore 
mbi Auditimin e Brendshëm, me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit por 
funksionon dhe brenda një kuadri ligjesh që i imponojnë kryerjen e disa detyrave dhe 
që lidhen me disa institucione shtetërore si MF, AMF, ASD, etj. Gjatë inspektimeve 
prej këtyre autoriteteve në banka, kryhet dhe një vlerësim i funksionit të Auditimit të 
Brendshëm.  

1.8.1 Banka e Shqipërisë 

Procesi32 i mbikëqyrjes së bankave në Republikën e Shqipërisë kryhet nga Banka 
Qendrore, e cila e përmbush këtë funksion nëpërmjet Departamentit të saj të 
Mbikëqyrjes. 
Procesi i mbikëqyrjes realizohet nëpërmjet inspektimit dhe verifikimit në vend të 
aktivitetit të bankës. Ky proces ka për qëllim vlerësimin e situatës së përgjithshme dhe 
risqeve të veçanta të bankës nëpërmjet vlerësimit të aktiviteteve të saj. Ky proces 
plotëson, qartëson dhe konsolidon informacionin e siguruar nëpërmjet analizës nga 
jashtë. Identifikimi i nevojës për inspektim është një proces, i cili përcaktohet nga 
elementet e mëposhtme: 

• Strategjia e mbikëqyrjes së bankës, e cila në vija të përgjithshme përcakton 
vlerësimin e përgjithshëm të bankës dhe shkallën e ekspozimit ndaj risqeve; 

• Riskun apo risqe të konstatuara dhe vlerësimit nëse ato mund të përbëjnë 
shqetësim mbikëqyrës për shkak të natyrës së tyre dhe/ose aftësisë së bankës 
për t’i administruar ato.  

Raporti i inspektimit C.A.M.E.L.S., i referohet treguesve të gjendjes së bankës, të 
cilët vlerësohen: 
- Capital adequacy - mjaftueshmëria e kapitalit, 
- Asset quality - cilësia e aktiveve, 
- Management - administrimi, 
- Earnings - të ardhurat, 
- Liquidity - likuiditeti, 
- Sensitivity to market risk - ndjeshmëria e bankës ndaj riskut të tregut. 
Çdo tregues renditet në një shkallë nga 1 në 5 dhe më pas kryhet renditja e gjendjes së 
përgjithshme financiare të bankës në të njëjtën shkallë. 
 
Tabela 1.5 - Vlerësimi Camels 

Vlerësimi 

CAMELS Cilësia e aktivitetit 

Niveli i riskut 

1 E fortë  I ulët 
2 E kënaqshme I pranueshëm 
3 Mesatare Mesatar 
4 E dobët  I konsiderueshëm 
5 Keq I plotë / lartë 

 Burimi: Banka e Shqipërisë 
 
Mbikëqyrja e bazuar në risk është një proces i fokusuar në identifikimin, matjen, 
vlerësimin dhe analizën e fushave, të operacioneve, të transaksioneve dhe të sjelljes 
me risk të lartë të një banke. Nëpërmjet këtij procesi synohet të evidentohet profili i 
riskut të bankës bazuar në një vlerësim të kujdesshëm nëpërmjet një programi për të 
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 Banka e Shqipërisë (2009) – Strategjia e zhvillimit të mbikëqyrjes bankare për periudhën afatmesme 2009-2014 
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realizuar një proces efektiv mbikëqyrës të vazhdueshëm me një shtrirje kohore jo më 
pak se një vit. Mbikëqyrja e bazuar në risk fokusohet në identifikimin, vlerësimin dhe 
monitorimin e fushave me risk të lartë dhe të bankave në tërësi që shkojnë përtej 
parashikimeve. Këto parashikime janë realizuar nga procesi rregullues dhe 
mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në përmbushjen e funksionit të saj si autoritet 
mbikëqyrës, nëpërmjet një tërësie kriteresh sasiore (objektive) dhe cilësore 
(subjektive), si dhe një tërësie standardesh minimale.  
Në raportin e inspektimit jepet dhe një vlerësim i organizimit dhe frytshmërisë së 
Auditimit të Brendshëm dhe në rastet kur e gjykon të arsyeshme, grupi i inspektimit 
(BSH) mund të mbështetet në raportet e “njësisë së kontrollit të brendshëm33”, në 
kryerjen e funksioneve të saj mbikëqyrëse, apo cakton dhe detyra për Auditimin e 
Brendshëm. 
Raporti i Inspektimit nga BSH mbulon ato fusha që dhe Auditimi i Brendshëm i ka në 
fokusin e tij, ndaj dhe për të pasur një vlerësim të mirë nga BSH, Auditimi i 
Brendshëm gjendet në sfidën e mbulimit sa më të plotë të risqeve që merr parasysh 
Banka e Shqipërisë në sistemin e saj CAMELS. 

1.8.2 Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) 

Në zbatim të Nenit 6 “Kompensimi i depozitës së siguruar”, Nenit 9 “Të drejtat dhe 
detyrimet e Agjencisë dhe subjekteve të siguruara”, Neni 24 “Primi vjetor” dhe Neni 
30 “Informimi i publikut”, të ligjit 8873 datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” 
i ndryshuar, ASD kryen inspektime në bankat e siguruara.   
Objektivat e inspektimit të ASD-së, janë: 

1. Saktësia e llogaritjes së primit të sigurimit të depozitave 
2. Gadishmëria e sistemeve të TI-së për llogaritjen e detyrimit të ASD-së ndaj 

depozituesve në çdo kohë 
3. Saktësia dhe cilësia e të dhënave të depozituesve 
4. Informimi i stafit të bankës në shërbim të klientit, si dhe i depozituesve në 

lidhje me sigurimin dhe kompensimin e depozitave 
5. Informimi që i bën Banka ASD-së, mbi ndryshimet në veprimtarinë e saj 
6. Raportet e Auditimit të Brendshëm mbi zbatimin e ligjit “Për sigurinë e 

depozitave” 
Auditimit të Brendshëm të bankave i është lënë detyrë nga ASD-ja të realizojë 
verifikimin e saktësisë së llogaritjes së primit përpara pagesës së tij, ndaj për këtë 
arsye raporti i auditimit mbi llogaritjen e primit dhe përmbushjes së kërkesave të ligjit 
për ASD, është i detyrueshëm të kryhet çdo vit. Ndër detyrat e tjera të Auditimit në 
lidhje me kërkesat e ASD-së janë dhe verifikimi i mirëmbajtjes së të dhënave të 
depozituesve dhe i informimit të depozituesve në lidhje me sigurimin dhe 
kompensimin e depozitave.  
Ashtu sikundër inspektimi i Bankës së Shqipërisë dhe në raportin e verifikimit të 
bankës nga ASD-ja ka një seksion të vecantë ku autoriteti shprehet për Auditimin e 
Brendshëm dhe detyrave të përmbushura prej tij në kuadër të fushës që lidhet me 
inspektimin e tyre. 

1.8.3 Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPP) 

Si kërkesë e Ligjit 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit”, Neni 11 “Masat parandaluese të ndërmarra nga subjektet”, 
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pika (dh) ngarkohet Auditimi i Brendshëm i bankave për të kontrolluar 
përputhshmërinë me detyrimet e këtij ligji dhe të akteve përkatëse nënligjore.  
Gjithashtu sipas Pikës 8, të Udhëzimit Nr.28, datë 31.12.2012 të Ministrit të 
Financave, Auditimi i Brendshëm, duhet të marrë masat parandaluese për zbulimin 
dhe korrigjimin e mangësive të gjetura, si dhe përmirësimin e sistemeve të brendshme 
për zbulimin e transaksioneve dhe personave të dyshuar për pastrim parash ose 
financim të terrorizmit. Në këtë kuadër subjektet duhet të kryejnë kontrolle dhe 
analiza të funksionimit të sistemit parandalues, në përputhje me rregulloret dhe 
procedurat e hartuara dhe miratuara për këtë qëllim.  
Në rast se ndodhin ndryshime në marrëdhënien e biznesit të klientit (si pasojë e 
ndryshimeve organizative të klientit, shërbimeve apo produkteve të reja, 
marrëdhënieve të reja kontraktore apo të biznesit brenda ose jashtë vendit), Auditimi i 
Brendshëm i subjektit duhet, ndër të tjera, të vlerësojë monitorimin e vazhdueshëm të 
marrëdhënies së biznesit dhe të sigurojë që kjo marrëdhënie vijon të jetë në përputhje 
me profilin e ndryshuar të klientit. 
DPPP-ja nën varësinë e Ministrisë së Financës, mbikëqyr përputhshmërinë e 
veprimtarisë së subjekteve raportuese (përfshi dhe bankat) me kërkesat e akteve 
ligjore dhe nënligjore për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit përveçse nëpërmjet inspektimeve në vend, shqyrtimit të raporteve të 
vetkontrollit të dërguara nga subjektet ose përgjigjeve të ardhura prej tyre (mbi bazë 
kërkese paraprake) apo shqyrtimit të të dhënave që sigurohen nga burime të tjera, por 
edhe nëpërmjet verifikimeve në bazën e të dhënave nga ku vlerësohet cilësia e 
raportimeve nga subjektet.  
Përmbushja nga Auditimi i Brendshëm i detyrimit që buron prej ligjit, është nën 
kontroll të vazhdueshëm nga DPPP-ja nëpërmjet akteve të saj të inspektimit, apo dhe 
rekomandimeve nëpërmjet shkresave zyrtare drejtuar gjithë bankave në vend.  
Për rrjedhojë Departamenti i Auditimit të Brendshëm kryen kontrolle mbi 
përputhshmërinë me kërkesat e ligjit të veprimtarisë së klientëve kryesisht nëpër degë 
ku dhe kanë fillesën transaksionet. Në bazë të Nenit 27, Pika 7 e Ligjit 9917 
parashikohen masa administrative ndaj subjektit dhe punonjësit, administruesit apo 
drejtuesit të subjektit që ka kryer shkeljen. Për këtë arsye përveç Departamentit 
përgjegjës në bankë që merret me çështje të përputhshmërisë dhe luftës kundër 
pastrimit të parasë, duke marrë parasysh kërkesat dhe penalizimet e Ligjit, Auditimi 
Brendshëm ka një rol shumë të rëndësishëm.  

1.8.4 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) 

Ka banka, të cilat nëpërmjet nje kontrate shërbimi ofrojnë Auditimin e tyre të 
Brendshëm për të audituar aktivitetin e një Fondi Investimi, si institucion pjesë e të 
njëjtit grup financiar. Detyrat e Auditimit të Brendshëm përcaktohen nga Ligji 10198, 
i datës 10.12.2009 dhe monitorohen nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. 
Sipas këtij ligji Auditimit i Brendshëm ka këto funksione: 

• Kontrollon nëse shoqëria administruese është e organizuar në mënyrë të tillë 
që të nxisë administrimin efektiv dhe të kujdesshëm të biznesit, si dhe 
monitoron këshillin për përmbushjen e kësaj cilësie administrimi; 

• Kontrollon zbatimin e parimeve e të qeverisjes së shoqërive, përcaktimin e 
politikave dhe të strategjive për respektimin e këtyre parimeve, si dhe 
konstaton çdo vit zbatimin e këtyre politikave e strategjive. Parimet e 
qeverisjes së shoqërive duhet të përfshijnë standarde të sjelljes gjatë kryerjes 
së veprimtarisë tregtare dhe të sjelljes etike të drejtorëve, administratorëve dhe 
të çdo punonjësi tjetër, politika për transaksionet personale dhe praktika të 
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tjera transaksionesh me një natyrë, që i përmbahet parimit të trajtimit të njëjtë, 
pa kushte favorizuese; 

• Mbikëqyr veprimtarinë e shoqërisë administruese dhe jep orientime të 
përditshme, për të garantuar se ai subjekt përputhet me objektivat dhe politikat 
e miratuara nga këshilli i administrimit, si dhe me legjislacionin përkatës; 

• I bën rekomandime këshillit të administrimit për shqyrtim dhe miratim prej tij, 
për objektivat, strategjinë, planet e biznesit dhe politikat kryesore, që 
rregullojnë veprimtarinë e institucionit; 

• I jep këshillit të administrimit informacionin e nevojshëm e të hollësishëm, për 
t’i mundësuar shqyrtimin e objektivave, të strategjisë dhe të politikave të 
biznesit, si dhe mbajtjen nga administratorët të përgjegjësive për veprimtarinë 
e shoqërisë.  

Duke iu referuar kërkesave të mësipërme të ligjit shihet qartë që audituesit duhet të 
kenë një nivel të lartë profesionalizmi dhe njohurish për të përmbushur në mënyrë 
cilësore detyrat që iu caktohen me ligj.  

1.8.5 Drejtoria e Tatimeve 

Bankat janë gjithashtu subjekt i kontrollit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 
(Njësia e Tatimpaguesve të mëdhenj).  
Ky kontroll ka për qëllim saktësimin e rezultatit tatimor të bankës dhe zbatimin e 
kërkesave të Ligjit “Mbi kontabilitetin”. Kontrolli ka si objekt vetdeklarimet dhe 
llogaritjen e derdhjes së detyrimeve nga tatimpaguesi (Banka) në zbatim të kërkesave 
të ligjeve “Për tatimin mbi të ardhurat”, “Për TVSH”-në, “Për mbledhjen e 
kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”, “Për 
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, “Për dokumentimin dhe mbajtjen e 
llogarive për Tatimet”, si dhe “Për kontabilitetin dhe udhëzimet në zbatim të tyre”. 
Në këtë kuadër, problematikat e identifikuara në raport kontrollin e Tatimeve dhe 
detyrat e lëna në këtë raport, duhet të mbahen parasysh nga Auditimi i Brendshëm dhe 
auditohen sidomos gjatë auditimit të sistemit të informacionit dhe kontrollit (pra gjatë 
kontrollit të krejt operacioneve dhe raportimeve që kryhen nga Departamenti i 
Financës) apo dhe gjatë auditimit mbi aktivitetin e Departamentit të Burimeve 
Njerëzore. Evidentimi nga Auditimi i Brendshëm i problematikave në lidhje me 
tatimet, kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, shpenzimet dhe të 
ardhurat, si dhe rregullimi i tyre, i shmang bankës penalitete të cilat mund t’i 
ngarkohen pas inspektimit nga Inspektorët e Tatimeve. 

1.8.6 Audituesi i jashtëm 

Në bazë të Nenit 9, Pika 1 & 2 e rregullores së Bankës së Shqipërisë No.42, datë 
15.06.2011, “Për ekspertin kontabël të autorizuar të bankave dhe degëve të bankave të 
huaja” një ekspert kontabël i autorizuar duhet të auditojë në çdo vit financiar në baza 
individuale dhe/ose të konsoliduara llogaritë kontabël dhe raportet financiare të 
bankës sipas kërkesave të ligjit “Për auditimin ligjor”, ligjit “Për kontabilitetin”, ligjit 
“Për bankat”, standarteve ndërkombëtare të kontabilitetit, si dhe akteve të tjera 
nënligjore në fuqi. Një ndër qëllimet për të cilat Banka e Shqipërisë ngarkon 
audituesin e jashtëm të kryejë auditime, është dhe vlerësimi i funksioneve të sistemit 
të kontrollit të brendshëm. Në letrën e audituesve të jashtëm adresuar Drejtuesve të 
Bankës specifikohet që gjatë verifikimit të pasqyrave financiare ndër të tjera është 
konsideruar dhe efikasiteti i Auditimit të Brendshëm. Referojuni seksionit 2.3.3. 
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2 KREU 2: AUDITIMI I BRENDSHËM, AUDITIMI I JASHTËM DHE AI 
I  BRENDSHËM I KONTRAKTUAR 

2.1 Teoritë mbi ekzistencën e Auditimit të Jashtëm dhe pritshmëritë ndaj tij 

Ekzistojnë disa teori34 të cilat mund të shpjegojnë kërkesën për Auditim të Jashtëm. 
Disa prej tyre janë të mirënjohura dhe bazuar në kërkime shkencore, ndërsa disa të 
tjera janë të bazuara në perceptime.  
Teoria e policit - Ka qenë teoria më e përhapur e auditimit gjatë fillimit të shekullit të 
20-të. Sipas kësaj teorie, audituesi është përgjegjës për kërkimin, zbulimin dhe 
parandalimin e mashtrimit. Më pas fokusi kryesor i audituesit konsiderohej dhënia e 
sigurisë dhe verifikimi i vërtetësisë së pasqyrave financiare.  
Teoria e dhënies së besueshmërisë - sugjeron se funksioni parësor i auditimit është 
dhënia e besueshmërisë së pasqyrave financiare. Në këtë këndvështrim audituesit i 
shesin klientëve të tyre kredibilitetin. Pasqyrat financiare të audituara rrisin 
besueshmërinë tek përdoruesit e tyre.  
Teoria e pritshmërisë racionale - Kjo teori bazohet në kërkesën dhe ofertën për 
shërbime auditimi. Kërkesa për auditim është rrjedhojë direkte e pjesëmarrjes së 
palëve të treta në një kompani. Këto palë kërkojnë besim nga drejtuesit e kompanisë 
në këmbim të investimeve të tyre në një kompani. Besueshmëria realizohet përmes 
raporteve financiare periodike. Duke qenë se ky informacion mundësohet nga 
drejtuesit, të cilët mund të kryejnë modifikime, ndërkohë që palët e jashtme nuk kanë 
mjete direkte monitorimi, një auditim është i nevojshëm për të siguruar 
besueshmërinë e informacionit. Sa i përket ofertës për auditim, ajo lidhet me faktin se 
audituesi duhet të përpiqet të përmbushë pritshmëritë e publikut.  
Teoria pothuaj juridike - Sipas kësaj teorie audituesi shihet si një gjyqtar sa i takon 
procesit të shpërndarjes së informacionit financiar. Kjo teori nuk mbështetet pasi 
doktrina e preçedencës ose vazhdueshmërisë nuk është e garantuar në auditim.  
Teoria e agjentit - Sipas kësaj teorie audituesi përcaktohet në interes të të dyja palëve, 
si atyre të treta ashtu dhe të Drejtimit. Një kompani konsiderohet një rezultante e disa 
kontratave. Grupe të ndryshme pjesëmarrësish (punonjës, klientë, furnitorë, etj) japin 
kontributin e tyre në kompani përkundrejt një çmimi. Detyra e Drejtimit është të 
koordinojë këto grupe dhe kontrata, duke arritur optimumin prej tyre (si psh. çmime të 
larta për produktet e shërbimet e shitura, çmime të ulta për produktet, shërbimet e 
blera, çmime të larta të aksioneve, etj). Në këto marrëdhënie, Drejtimi është agjenti, i 
cili përpiqet të nxjerrë kontribute nga Palët (aksionerët, bankat, punonjësit). Këta 
pjesëmarrës përcaktojnë një agjent (drejtuesit) dhe i delegojnë autoritetin 
vendimmarrës. Në këtë mënyrë pjesëmarrësit e kompanisë besojnë se agjenti do të 
veprojë në më të mirën e interesit të tyre. Megjithatë si rezultat i asimetrisë së 
informacionit midis pjesëmarrësve dhe agjentit, pjesëmarrësit mund të kenë mungesë 
besimi e për rrjedhojë përdorin një “mjet” siç është auditimi për të rritur 
besueshmërinë.  
Duke qenë se Drejtimi është përgjegjës për raportimin e gjendjes financiare të 
kompanisë, është dhe në pozicionin që mund të sistemojë (ndryshojë) shifrat. Për 
rrjedhojë është gjithmonë i pranishëm një risk informacioni, kur ky informacion 
financiar i vihet në dispozicion pronarit. 

                                                      
34 Ittonen, K., (2010) “A theoretical examination of the role of auditing and the relevance of audit  reports”, fq 3-5;  
    Hayes, S. et.al.,  (2005) “Principles of auditing, an international perspective”, fq 4 
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Figura 2.1 - Palët e treta dhe kërkesa e tyre për informacion financiar (Burimi: 
Soltani 2007) 
 
Kontributi i një auditimi është i përcaktuar nga shanset që ka një auditues të 
identifikojë gabime në pasqyrat financiare (parregullsi të tjera si mashtrimi ose akte 
joligjore), si dhe vullnetin e audituesit të raportojë këto gabime edhe përkundër 
dëshirës së të audituarit (pavarësia e audituesit).  
Auditimi luan një rol të rëndësishëm në reduktimin e riskut të informacionit (Watts 
1986). Pa një auditim të jashtëm, informacionit kontabël që përdoret për të marrë 
vendime i mungon besueshmëria.  
Katër35 janë kriteret që krijojnë nevojën për të pasur një auditim të jashtëm: konflikti 
potencial ose real i interesit, pasojat e gabimeve, kompleksiteti dhe largësia.  
Kërkesa për auditim mund të lindë nga ekzistenca e konfliktit të interesit midis 
përgatitësit të informacionit dhe përdoruesit. Kjo situatë krijon mundësi për ndryshim 
informacioni, çka do të thotë që drejtuesi mund të zgjedhë metodën, shtrirjen dhe 
kohën e raportimit. Kjo mënyrë e bën cilësinë e informacionit të dyshimtë. Dy burime 
konflikti interesi mund të identifikohen, të cilat janë të qëllimshme dhe të 
pandërgjegjshme. Sipas të parit, Drejtimi mund të përgatisë informacion të modifikuar 
për qëllime personale. Pra drejtuesit modifikojnë informacionin për të arritur 
objektivat e vendosura nga aksionerët.  

                                                      
35 Komiteti i Shoqatës së Kontabilistëve Amerikanë (1973) - Mbi konceptet bazë të Auditimit 
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Përgatitja e pasqyrave financiare po bëhet më komplekse, e për rrjedhojë interpretimi 
i këtyre pasqyrave kërkon një njohje të mirë të kontabilitetit dhe praktikave 
raportuese, të drejtimit të biznesit, etj. Përdoruesit e kanë më të vështirë  të vlerësojnë 
cilësinë e pasqyrave financiare dhe të vlerësojnë sinjale. Kompleksiteti i procesit të 
raportimit mund të rrisë riskun e gabimeve të paqëllishme si rrjedhojë e mungesës së 
njohurive nga përpiluesi i pasqyrave. Për më tepër përdoruesi i pasqyrave mund të 
ketë njohuri të kuptojë raportet financiare, por më pak aftësi për të zbuluar gabime të 
qëllimshme ose jo. Prandaj audituesi rekrutohet qe t’i mundësojë përdoruesit një 
vlerësim të cilësisë së informacionit.  
Përdoruesit e pasqyrave financiare nuk kanë kontakt direkt me rregjistrat kontabël 
prej të cilave pasqyrat financiare janë përgatitur. Për më tepër edhe nëse do të kishin, 
si rrjedhojë e shtrëngesës së kohës dhe kostos, përdoruesit normalisht nuk do të kishin 
mundësi të kryenin një investigim të mirëfilltë. Si rrjedhojë e këtyre kufizimeve 
përdoruesit mund të besojnë në një palë të tretë (në kompaninë audituese) e cila merr 
pjesë në vlerësimin e cilësisë së informacionit financiar. 
Figura 2.2 jep një pamje se si marrëdhënia agjent - pronar krijon kërkesën për 
auditim. Asimetria e informacionit krijon një nevojë për një ndërmjetës të pavarur 
(audituesin) që të verifikojë dhe japë siguri për raportet financiare përgatitur nga 
Drejtuesit.  
 

 
Figura 2.2 - Marrëdhënia pronar - agjent që çon në lindjen e kërkesës për auditim 
(Burimi: Eilifsen et al. 2006)  
 
Pritshmëritë36 për një Auditim të Jashtëm janë: 

                                                      
36

 Rick Hayes (2005) “Principles of Auditing, an international perspective”, fq 5 
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• Dhënia e gjykimit mbi saktësinë dhe paraqitjen reale të gjendjes financiare të 
kompanisë; konsideruar dhe si “biznesi bazë” i audituesve të jashtëm. 

• Dhënia e një gjykimi mbi aftësinë e kompanisë për vazhdimësi. Nëse ka 
dyshime serioze mbi këtë aftësi, opinioni i audituesit duhet ta shprehë këtë 
dyshim.  

• Dhënia e një gjykimi mbi sistemin e brendshëm të kontrollit. Testimi dhe 
raportimi i cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm njihet si një nga 
çështjet më kryesore në auditim.  

• Dhënia e një gjykimi në mundësinë e ndodhjes së mashtrimit, çka përfshin 
identifikimin e mashtrimit. 

• Dhënia e një gjykimi mbi mundësinë e ndodhjes së akteve të jashtligjshme, që 
do të thotë ndikimin që mund të kenë këto akte në pasqyrat financiare, si dhe 
të përcaktohet pasoja e pasigurisë së gabimeve në pasqyrat financiare. 

2.2 Kërkesat ligjore për të dy tipet e auditimit 

Bankat janë subjekt i Auditimit të Jashtëm dhe të Brendshëm, detyrim ky i 
rregulloreve te Bankës së Shqipërisë respektivisht Rregullorja No.42, datë 15.06.2011 
“Për ekspertin kontabël të autorizuar të bankave dhe degëve të bankave të huaja”, si 
dhe Rregullorja No.24, datë 06.03.2008 “Mbi sistemin e kontrollit të brendshëm të 
bankave dhe degëve të bankave të huaja”.  

2.2.1 Eksperti kontabël i autorizuar (Auditimi i Jashtëm) 

Në bazë të Nenit 9, Pika 1 & 2 e rregullores së Bankës së Shqipërisë No.42 një 
ekspert kontabël i autorizuar duhet të auditojë në çdo vit financiar në baza individuale 
dhe / ose të konsoliduara llogaritë kontabël dhe raportet financiare të bankës sipas 
kërkesave të ligjit “Për auditimin ligjor”, ligjit “Për kontabilitetin”, ligjit “Për bankat”, 
standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, si dhe akteve të tjera nënligjore në fuqi.  
Audituesi i jashtëm kryen auditimin për qëllime të Bankës së Shqipërisë, çka përfshin: 

• auditimin e pasqyrave dhe raporteve financiare sipas përcaktimeve të 
metodologjisë së raportimit dhe përmbajtjes së raporteve financiare, të 
përcaktuara me akt nënligjor të Bankës së Shqipërisë;  

• vlerësimin e përputhshmërisë me rregullat e administrimit të riskut;  
• vlerësimin e funksioneve të sistemit të kontrollit të brendshëm;  
• vlerësimin e gjendjes dhe administrimit të sistemeve të informacionit.  

Në lidhje me vlerësimin e funksioneve të sistemit të kontrollit të brendshëm nga 
audituesi i jashtëm, Banka e Shqipërisë, specifikon sa më poshtë: 

1. banka ka ngritur një sistem kontrolli të brendshëm të sigurt dhe të frytshëm, në 
përputhje me përcaktimet e ligjit “Për bankat” dhe aktet nënligjore në zbatim 
të tij;  

2. banka ka krijuar njësinë e kontrollit të brendshëm, si njësi të pavarur nga 
pikëpamja funksionale dhe organizative nga njësitë e tjera organizative të 
bankës, të cilat kontrollon;  

3. banka ka krijuar sistem kontrolli të brendshëm të përshtatshëm për të 
shmangur konfliktin e interesave;  

4. banka ka siguruar një numër të mjaftueshëm personeli, me kualifikime të 
duhura profesionale dhe përvojë, për funksionimin e sistemit të kontrollit të 
brendshëm, në mënyrë proporcionale me madhësinë, llojin, vëllimin dhe 
kompleksitetin e veprimtarive të saj;  

5. njësia e kontrollit të brendshëm funksionon në përputhje me përcaktimet e 
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ligjit “Për bankat” dhe aktet nënligjore të miratuara në zbatim të tij, si dhe 
nëse planet vjetore të punës së kësaj njësie janë të përshtatshme dhe/ose të 
mjaftueshme.  

2.2.2 Auditimi i Brendshëm 

Rregullorja në fuqi e vitit 2008 ka zëvendësuar rregulloren e  vitit 1999, sipas të cilës 
Njësia e Kontrollit të brendshëm (Auditimi i Brendshëm), si pjesë e sistemit të 
kontrollit të brendshëm ka për qëllim të sigurojë një kontroll efektiv të zbatimit të 
politikave, të rregulloreve dhe të procedurave të miratuara nga Këshilli Drejtues, të 
sigurojë saktësinë e informacionit dhe efektivitetin e masave parandaluese ndaj 
risqeve me të cilat përballet banka. 
Ky kontroll ka për qëllim: 

• Të verifikojë që respektohen në vazhdimësi kufijtë e vendosur nga kërkesat 
ligjore, nga kërkesat rregullative dhe nga politikat e brendshme të bankës në 
drejtimin e risqeve me të cilat banka përballet gjatë veprimtarisë të saj; 

• Të verifikojë ekzistencën fizike të aktiveve dhe procedurat për të minimizuar 
mundësinë e çdo humbjeje, mashtrimi apo keqpërdorimi;  

• Të sigurojë respektimin e detyrimeve ligjore dhe të vendimeve të këshillit 
drejtues në rastet e pakësimit të kapitalit dhe të shpërndarjes së dividentëve; 

• Të sigurojë respektimin e standardeve për raportet e mjaftueshmërisë së 
kapitalit, për likuiditetin, për risqet e mëdha, për pozicionet në valutë; 

• Të kontrollojë efektivitetin e zbatimit të politikave të bankës për mbrojtjen dhe 
për monitorimin e saktë të risqeve të tregut nga njësitë e ngarkuara me këtë 
detyrë; 

• Të verifikojë pozicionin financiar të bankës lidhur me llogarinë e rezultatit; 
• Të sigurojë zbatimin e Manualit të Kontabilitetit Bankar, përputhshmërinë e 

kontabilitetit me standardet ndërkombëtare, saktësinë e rregjistrimeve 
kontabël, kompletimin e tij, mundësinë e marrjes së informacionit të duhur 
dhe besueshmërinë e tij; 

• Të kontrollojë zbatimin e politikave të miratuara nga Këshilli Drejtues dhe nga 
drejtuesit e tjerë të bankës; 

• Të verifikojë që si realizimi i operacioneve bankare, ashtu dhe organizimi dhe 
procedurat e brendshme janë në përputhje me dispozitat ligjore dhe 
rregullatore në fuqi, si dhe me vendimet, urdhërat dhe udhëzimet e organeve 
drejtuese; 

• Të sigurojë korrigjimin e menjëhershëm të çdo shkeljeje të ligjit, duke 
informuar me shkrim këshillin drejtues dhe Bankën e Shqipërisë, për shkeljen 
si dhe për korrigjimin në përputhje me ligjin. 

• Të kontrollojë nëse transaksionet e kryera nga banka kanë efekt negativ mbi 
kufijtë rregullatorë të vendosur nga Banka e Shqipërisë si mjaftueshmëria e 
kapitalit, likuiditeti, risqet e mëdha, klasifikimi i kredive dhe llogaritja e 
fondeve rezervë etj, si dhe nëse janë në kundërshtim me ligjet fiskale të shtetit. 

Ndërsa sipas rregullores (2008) në fuqi “Mbi sistemin e kontrollit të brendshëm të 
bankave dhe degët e bankave të huaja”, Njësia e kontrollit të brendshëm (audituesi i 
brendshëm), në kryerjen e funksioneve të saj, kontrollon dhe vlerëson: 

• sistemet e informacionit dhe raportimit, duke përfshirë sistemin elektronik të 
informacionit dhe shërbimet elektronike bankare, sistemet e teknologjisë dhe 
informacionit dhe saktësinë e të dhënave; 
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• përputhshmërinë e veprimtarisë së bankës me ligjet dhe aktet nënligjore, 
zbatimin e politikave, të rregulloreve dhe procedurave të brendshme, si dhe 
realizimin e objektivave të vendosur nga organet drejtuese;  

• efiçencën dhe efektivitetin e përgjithshëm të veprimtarisë së bankës;  
• sistemet e administrimit të riskut të zbatuar nga banka, metodën e krijuar për 

monitorimin e përputhshmërisë me politikat e brendshme të kapitalit, si dhe 
normat mbikëqyrëse të vendosura nga Banka e Shqipërisë; 

• besueshmërinë dhe paraqitjen në kohë të raporteve të kërkuara nga Banka e 
Shqipërisë; 

• nëse aktivet e bankës janë të mbrojtura siç duhet nga mashtrimet dhe 
papërgjegjshmëria në përdorimin e tyre; 

• zbatimin e procedurave për ndjekjen e kontratave dhe angazhimeve të bankës 
nga njësitë përkatëse; 

• zbatimin e procedurave të pranimit (marrjes) në punë të punonjësve dhe 
kualifikimit të personelit; si dhe 

• përshtatshmërinë e përshkrimeve në manualet e punës me detyrat e 
përcaktuara. 

 
Zhvillimin në kohë të dy auditimeve mund ta paraqesim si vijon. 
 

      
Figura 2.3 - Zgjerimi i rolit të Auditimit të Jashtëm dhe të Brendshëm (Burimi: 
Rittenberg, L.E. & Covalevski, M. 1997) 

Duke konkluduar, vërejmë se Auditimi i Jashtëm konsiston më së shumti në auditimin 
e pasqyrave dhe raporteve financiare. Rolin e Auditimit të Jashtëm mbi vërtetësinë e 
pasqyrave financiare e evidentojnë pothuaj të gjitha teoritë evolutive mbi Auditimin e 
Jashtëm si një garanci që u jep ky auditim aksionerëve. Ndërsa Auditimi i Brendshëm 
(siç vërehet dhe nga figura mësipërme) ka një fokus shumë më të zgjeruar se ai 
financiar duke u shtrirë dhe në atë operacionale dhe fusha të tjera.  
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2.3 Hapat e procesit të Auditimit të Jashtëm 

2.3.1 Angazhimi  

Sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit (ISA 210) Audituesi i Jashtëm dhe 
klienti (banka në këtë rast) duhet të bien dakord mbi kushtet e angazhimit. Kushtet e 
angazhimit përfaqësojnë konsideratat mbi atë që duhet të bëhet (objektivat, qëllimi i 
auditimit), nga kush (punonjësit) dhe për sa (dmth pagesa). Kushtet për të cilat bihet 
në dakordësi parashtrohen në një leter angazhimi (Engagement Letter) për auditim ose 
në çdo lloj kontrate të përshtatshme.  
Përmbajtja e një letre angazhimi i referohet:  

1. Objektivave të auditimit;  
2. Përgjegjësisë së Drejtuesve për informacionin financiar; 
3. Qëllimin e auditimit, përfshirë dhe legjislacionin e aplikueshëm dhe 

rregulloret e grupit profesional në të cilin audituesi aderon; 
4. Çdo formë raporti ose komunikim tjetër mbi rezultatet e angazhimit; 
5. Faktin që si rrjedhojë e natyrës së testimit, kufizimeve që mund të ketë një 

auditim, së bashku me kufizimin në sistemin e kontrollit të brendshëm, ka një 
risk të pashmangshëm i cili mund të shkaktojë që dhe disa gabime materiale të 
mbeten te pazbuluara; 

6. Akses të pakufizuar mbi çdo lloj të dhëne, dokumenti apo informacioni që 
kërkohet gjatë auditimit. 

Audituesi i Brendshëm duke qenë në strukturën e përhershme të bankës, nuk 
nënshkruan një letër angazhimi. Detyrat e audituesve janë të paracaktuara në 
përshkrimet e tyre të punës (dokumentacion që gjendet pranë njësisë së Burimeve 
Njerëzore).  

2.3.2 Planifikimi dhe kryerja e auditimit 

Të planfikosh37 do të thotë të bësh një strategji të përgjithshme dhe një model të 
përafërt në lidhje me kohën dhe shtrirjen e auditimit.  
Themeli i një Auditimi të Jashtëm është të krijojë një këndvështrim mbi risqet e 
biznesit (Referoju Tabelës 2.1), duke përfshirë:  

• Tregun ku operohet; 
• Strategjinë e biznesit; 
• Aktivitetet kyçe që krijojnë vlera për sukses; 
• Drejtimin financiar për të monitoruar performancën e biznesit. 

 

Tabela 2.1 - Risqet kyçe të një kompanie 

                                                      
37

 Rick Hayes (2005) “Principles of auditing an international perspective”, fq 11 – 20 

Ngjarja / Risku 
Përgjigjia e Auditimit të 

Jashtëm 

Ndikimi potencial i 
krizës ekonomike 
globale 

Kriza ekonomike globale dhe specifikisht kriza 
financiare, ka të ngjarë të ndikojë bankën në 
disa fusha: 

• Likuiditet 
• Vlerën e investimeve dhe 

kolateraleve 
• Krijimin e hapësirave për mashtrime, 

rritjen e kostove të marrjes hua 

Auditimi i Jashtëm fokusohet 
në atë se si Drejtimi adreson 
këto çështje në baza ditore. 
Vlerëson aftësinë e Drejtimit 
të bankës nëpërmjet 
skenarëve të stresit (stress 
test). 
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Burimi: Autori (mbështetur në programet e punës së audituesve të jashtëm) 
 
Kur faza e planfikimit fillon, kryhet një vëzhgim më në thellësi i industrisë dhe i 
klientit.  
Merret informacion mbi industrinë. Është e rëndësishme të kuptohet industria e 
klientit pasi shumë industri kanë një rregull unik mbi kontabilitetin që audituesi duhet 
ta kuptojë dhe të vlerësojë pasqyrat financiare të klientit. Informacioni mbi industrinë 
mund të merret midis diskutimeve me audituesit e mëparshëm, auditues në angazhime 
të ngjashme, apo dhe kontakte me personelin e klientit.  
Merret informacion i përgjithshëm mbi klientin. Informacioni mbi klientin mund të 
merret duke parë relacionet e takimeve të komiteteve më të rëndësishme të 
kompanisë, nga raportet e brendshme financiare mbi periudhën aktuale dhe atë të 
mëparshme, si dhe dokumentat mbështetëse të auditimeve të viteve të mëparshme. 
Një burim tjetër informacioni janë dhe intervistat me Drejtimin e kompanisë, 
Komitetin e Auditimit, personelin dhe vizitat në terren. 
Analizohet pozicioni ligjor i kompanisë. Disa dokumenta ligjore duhet të mblidhen 
dhe ekzaminohen që në fazën e angazhimit.  
Njihet sistemi i kontabilitetit dhe sistemi i kontrollit të brendshëm. Standarti 
Ndërkombëtar i Auditimit (ISA 400) thekson se: Audituesi duhet të ketë një njohje të 
mjaftueshme të kontabilitetit dhe të sistemit të kontrollit të brendshëm, në mënyrë që 
të planifikojë auditimin dhe të zhvillojë një model auditimi efektiv. Sipas ISA 400 
sistemi i kontrollit të brendshëm përfshin: 
Kontrollin e mjedisit: 1) Funksionimi i bordit drejtues dhe komiteteve të tij; 2) 
filozofia e drejtimit dhe stili i operimit; 3) struktura organizative dhe metodat e 
përcaktimit të autoritetit dhe përgjegjësive dhe 4) drejtimi i sistemit të kontrollit të 
brendshëm duke përfshirë dhe funksionin e Auditimit të Brendshëm, politikat e 
personelit dhe procedurat e ndarjes së detyrave.  

Drejtimi i 
informacionit dhe 
sistemeve 

Një performancë e besueshme e sistemeve 
(aplikacioneve) është thelbësore për të arritur 
standartet e një shërbimi ndaj klientëve. 

Auditimi fokusohet në 
kontrollet manuale pasi janë 
zonat që përballen më shpesh 
me riskun. 

Risku i kredisë Një shok në ekonomi ose ndryshim i sjelljes së 
klientëve mund të prodhojë një risk në rritje të 
kredive të papaguara. 

Auditimi siguron që prirjet 
janë të reflektuara në modelet 
e provigjionimit. 

Risku i raportimit 
financiar 

Ndryshime të ardhshme në kërkesat për 
raportime financiare përball bankën 
përkundrejt një sfide të re. 

Do të theksohen çështjet më 
emergjente që do të ndikojnë 
në kompani dhe dizenjimi i 
zgjidhjeve të mundshme. 

Mashtrimi Risku i përballjes me mashtrimin duhet të 
vlerësohet. 

Audituesi i Jashtëm 
kontrollon përqasjen e bankës 
për parandalimin e mashtrimit 
dhe krahason kontrollet që 
kryhen në bankë me praktikat 
më të mira.  

Aktiviteti i 
operacioneve të 
thesarit 

Natyra e transaksioneve të thesarit do të thotë 
që ka një risk që përligj fokusin e auditimit. 

Audituesi i Jashtëm teston 
kontrollet të cilat zvogëlojnë 
risqet kyçe operacionale dhe 
financiare. Në mënyrë të 
pavarur Auditimi i Jashtëm 
kryen testime si p.sh 
konfirmime nga kundërpartitë 
dhe vlerësimi i instrumentave 
financiare.  
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Kontrolli i procedurave: ato politika dhe procedura të cilat Drejtimi duhet të ketë 
ngritur me qëllim arritjen e objektivave, si: 

1. raportimi, rishikimi dhe aprovimi i rakordimeve; 
2. kontrolli i saktësisë matematikore të të dhënave; 
3. kontrolli i aplikacioneve dhe mjedisit kompjuterik të sistemit të informacionit, 

si p.sh. të vendosë kontrolle mbi ndryshimin e programeve kompjuterike, apo 
akseseve në baza të dhënash; 

4. mirëmbajtja dhe rishikimi i bilanceve dhe pasqyrave financiare; 
5. aprovimi dhe kontrolli i dokumentacionit; 
6. krahasimi i të dhënave të brendshme me burime të jashtme informacioni; 
7. krahasimi i inventarëve fizike (gjendjes fizike të mjeteve monetare) me 

gjendjen në kontabilitet; 
8. kufizim i aksesit direkt ndaj mjeteve fizike dhe rregjistrimit të tyre në 

kontabilitet; 
9. krahasimi dhe analizimi i rezultateve financiare me shifrat e buxhetuara. 

Procedurat për të pasur një njohje mbi sistemin e kontabilitetit dhe kontrollit të 
brendshëm 
Gjatë fazës së planifikimit, ISA 400 sugjeron se audituesi duhet të kuptojë si sistemin 
e kontabilitetit, ashtu dhe atë të kontrollit të brendshëm, i cili bazohet mbi:  

1. Madhësinë dhe kompleksitetin e kompanisë dhe sistemet e saj kompjuterike; 
2. Konsideratat materiale; 
3. Tipet e kontrolleve të brendshme; 
4. Vlerësimin e audituesve. 

Një anë tjetër e njohjes së kontabilitetit dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm është 
dhe vlerësimi i mbështetjes së klientit mbi mjedisin e Sistemit Kompjuterik të 
Informacionit.  
Sa i përket njohjes dhe vlerësimit paraprak të funksionit të Auditimit të Brendshëm, 
kritere të rëndësishme janë: 

• Qëllimi i funksionit: Natyra dhe shtrirja e vlerësimeve të kryera nga 
Auditimi i Brendshëm; 

• Kompetencat teknike: nëse Auditimi i Brendshëm përbëhet nga 
punonjës që kanë aftësi të përshtatshme teknike si auditues; 

• Nëse Auditimi i Brendshëm është i mirëplanifikuar, kontrolluar dhe 
dokumentuar.  

Cikli i punës së Auditimit të Jashtëm konsiston në proceset e mëposhtme:  
1. Identifikimi i hershëm, diskutimi dhe zgjidhja e çështjeve. 

Kjo nënkupton që procesi është hartuar i tillë, që të sigurojë identifikimin dhe 
zgjidhjen e problemit më parë se mbyllja e vitit.  

2. Një trajektore auditimi që bazohet në kontroll dhe që fokusohet në zonat më me 
risk të kompanisë (bankës). Në këtë mënyrë bëhet një vlerësim i ambjentit të 
kontrollit nga maja në bazë duke siguruar që kultura e kontrollit e vendosur nga 
Drejtimi i lartë është i instaluar në aktivitetin ditor. Auditimi përfshin kontrollin 
që nga kontabilizimi i një transaksioni deri në bilancin përfundimtar. Për 
aplikacionet (sistemet) që kanë ndikim thelbësor në raportimet financiare, 
audituesit e Teknologjisë Informative testojnë dizenjimin dhe efektivitetin e 
operimit të kontrolleve automatike dhe funksioneve procesuese në mënyrë që të 
reduktohet risku i raportimit financiar. Gjithashtu ekzaminohet e drejta e akseseve 
të përdoruesve (usera-ve) në mënyrë që të sigurohet ndarja e detyrave. Auditimi i 
teknologjisë përfshin testime të infrastukturës. 
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3. Kontakte me Auditimin e Brendshëm. Dhe pse puna e audituesve te brendshëm 
nuk mund të zëvendësohet nga ajo e audituesve të jashtëm, Auditimi i Jashtëm e 
konsideron Auditimin e Brendshëm si një burim të rëndësishëm të planifikimit të 
punës së tyre, për të përcaktuar shtrirjen e auditimit. Audituesi i Jashtëm 
bashkëpunon me Auditimin e Brendshëm me qëllim që të sigurojë që burimet dhe 
përpjekjet e auditimit janë koordinuar dhe fokusuar në risqet kyçe të biznesit. Në 
mënyrë që të evitohet dublikimi i punës, një pjesë e kohës shpenzohet duke u 
kuptuar puna e Auditimit të Brendshëm. Në ato raste që është e mundur 
mbështetet në sisteme, kontrolle, dokumentime te hartës së riskut dhe 
informacionit tashmë të mbledhur nga Auditimi i Brendshëm. Meqenëse Auditimi 
i Brendshëm viziton pjesën më të madhe të biznesit çdo vit, Auditimi i Jashtëm 
përfiton paraprakisht nga puna e Auditimit të Brendshëm.  
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Figura 2.4 - Cikli i Auditimit të Jashtëm (Burim: Autori) 

2.3.3 Raporti i audituesve të jashtëm 

Në përfundim të auditimit, audituesit e jashtëm dalin me Raportin e pavarur të 
audituesve si dhe me një letër adresuar Drejtuesve - Management Letter. 
“Management Letter” prezanton një përmbledhje të gjetjeve kryesore të auditimit të 
kryer. Në të theksohet se auditimi më së pari bazohet në verifikimin e balancave në 
pasqyrat financiare përgatitur në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (IFRS) dhe rregulloreve te Bankës së Shqipërisë (SRU – Sistemi 
Raportues i Unifikuar) në mënyrë që të sigurojë se këto pasqyra nuk kanë ndonjë 
gabim material dhe janë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe kuadrin e 
raportimit financiar. Gjithashtu në raport theksohet së gjatë auditimit të pasqyrave 
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financiare, është marrë në konsideratë organizimi dhe efikasiteti i Auditimit të 
Brendshëm, cilësia dhe zbatimi i rregulloreve të brendshme të bankës mbi drejtimin e 
riskut, si dhe organizimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit. Gjithsesi 
audituesi i jashtëm thekson se çështjet e ngritura në raport të cilat lidhen me 
problematika të identifikuara, nuk mund të konsiderohen si një deklarim mbi të gjitha 
problematikat që mund të egzistojnë.  
Raportet e audituesit të jashtëm janë në përputhje dhe me kërkesën e mbikëqyrësit 
(Bankës së Shqipërisë), sipas të cilit eksperti kontabël shpreh opinionin e tij të qartë 
nëse pasqyrat financiare të audituara japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë të 
pozicionit dhe performancës financiare të bankës. Raporti gjithashtu duhet të 
përmbajë: 

• një vlerësim të veçantë mbi rregullsinë dhe saktësinë e raporteve financiare të 
bankës, të cilat paraqiten në Bankën e Shqipërisë; 

• përputhshmërinë me rregullat e administrimit të riskut,  
• mjaftueshmërinë e sistemeve të administrimit të riskut, të funksionit të 

përputhshmërisë dhe të sistemit të kontrollit të brendshëm; 
• gjendjen e sistemit të informacionit dhe të mjaftueshmërisë së sistemeve për 

administrimin e informacionit në bankë; 
• zbatimin e rekomandimeve të lëna nga eksperti kontabël i autorizuar për vitin 

e kaluar financiar. 
Ndërsa Raporti i pavarur i audituesve (Indipendent auditors’report) i drejtohet 
Aksionerëve dhe Drejtuesve të Bankës dhe prezanton pozicionin financiar të Bankës 
në fund të vitit. Sipas këtij raporti, Audituesi i Jashtëm shpreh opinionin e tij mbi 
pasqyrat financiare (bilanci, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, ndryshimet në 
kapital, pasqyra e flukseve monetare), merr në konsideratë kontrollin e brendshëm sa i 
përket paraqitjes korrekte të pasqyrave finaciare, si dhe të politikave kontabël.  

2.4 Bashkëpunimi Auditim i Jashtëm – Auditim i Brendshëm 

Edhe pse audituesit e jashtëm nuk janë pjesë e strukturës organizative të bankës apo të 
sistemit të saj të brendshëm të kontrollit, ata kanë një ndikim të rëndësishëm në 
cilësinë e kontrollit të brendshëm përgjatë aktivitetit të tyre të auditimit. Ndërkohë që 
qëllimi parësor i Audituesve të Jashtëm është që të japë një opinion mbi pasqyrat 
financiare, duhet të zgjedhë nëse mund të mbështetet në efikasitetin e sistemit të 
brendshëm të kontrollit të bankës. Për këtë arsye audituesit e jashtëm së pari njihen 
me sistemin e brendshëm të kontrollit, në mënyrë që të përcaktojnë natyrën dhe 
kohëzgjatjen e auditimit. Ajo çka është e përbashkët midis shteteve është se audituesit 
e jashtëm duhet të kenë një njohuri mbi procesin e kontrollit të brendshëm deri në 
masën që ndikon në saktësinë e pasqyrave financiare.  
Audituesi i Jashtëm duhet të këshillohet dhe të ketë mundësi referimi tek raportet e 
Auditimit të Brendshëm, si dhe të mbahet i informuar për çdo çështje thelbësore që 
mund të ndikojë punën e Auditimit të Jashtëm, dhe anasjelltas.  
Standarti Ndërkombëtar i Auditimit (ISA 610) “Mbi përdorimin e punës së audituesve 
të brendshëm” përcakton kërkesa specifike për të përcaktuar nëse puna e Auditimit të 
Brendshëm mund të përdoret nga Audituesit e Jashtëm, dhe nëse po, në cilat fusha 
dhe në çfarë mase. Audituesit e brendshëm duhet të jenë të vetëdijshëm se kur puna e 
tyre është përdorur nga audituesit e jashtëm, audituesi i jashtëm do të verifikojë nëse 
puna është ose jo e përshtatshme, duke vlerësuar pavarësinë e Auditimit të 
Brendshëm, politikat, procedurat, kompetencat, dhe nëse Auditimi i Brendshëm 
zbaton një qasje sistematike dhe të disiplinuar, duke përfshirë kontrollin e cilësisë. 
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Audituesit e jashtëm do të lexojnë raportin e Auditimit të Brendshëm në lidhje të 
drejtpërdrejtë me auditimin e tyre, dhe do të vlerësojnë nëse: 

• Puna e Auditimit të Brendshëm ka qenë e planifikuar, kryer, mbikëqyrur, 
shqyrtuar, dhe dokumentuar si duhet; 

• Konkluzionet janë të përshtatshme për rrethanat; 
• Raportet e Auditimit të Brendshëm janë në përputhje me rezultatet e punës së 

kryer. 
Natyra dhe shkalla e punës së Auditimit të Jashtëm do të jetë përgjegjëse për gjykimin 
mbi punën e Auditimit të Brendshëm, nivelit të kompetencave të stafit të Auditimit të 
Brendshëm dhe vlerësimit të riskut të anomalive materiale. 

2.5 Auditimi i Brendshëm i kontraktuar (outsourced) 

Mjaftueshmëria38 dhe rigoroziteti i punës së audituesve të brendshëm, dëmtohet direkt 
nëse pavarësia dhe objektiviteti cënohen. 
Të organizosh Auditimin e Brendshëm dhe vënë atë nën varësine e majës së Drejtimit, 
nuk është mjaftueshëm për të siguruar pavarësinë e këtij aktiviteti. Për një aktivitet 
objektiv, Auditimi i Brendshëm duhet të vlerësojë në një mënyrë neutrale, të jetë i 
paanshëm dhe pa paramendime. Për të eleminuar këtë problem, në planin global janë 
zhvilluar disa modele të reja për funksionin e Auditimit të Brendshëm. Ky model ka 
të bëjë me Auditimin e Brendshëm i cili krejtësisht ose pjesërisht ofrohet si shërbim 
nga jashtë, pra me kontratë. Arsyet kryesore për një Auditim të Brendshëm me 
kontratë shërbimi (outsourced audit) janë:  

• Të sigurohet aksesi i menjëhershëm i praktikave më të mira; 
• Të rritet niveli i sigurisë për risqet, me të njëjtat shpenzime ose me më pak 

shpenzime; 
• Të sigurohet një akses pa kufizime i specialistëve në këtë fushë; 
• Të sigurohet aksesi në investime i metodologjisë, burimeve njerëzore dhe 

teknologjisë. 
Pritshmëritë e Drejtimit të kompanisë (i cili është klienti në këtë rast) sa i takon 
Auditimit të Brendshëm me kontratë shërbimi janë:  

• Rritja e kontributit të Auditimit të Brendshëm në objektivat strategjike të 
kompanisë; 

• Këshilluesit e jashtëm kanë eksperiencë të vlefshme në fushën e auditimit; 
• Burime të specializuara, të përshtatshme për nevojat ekzistuese; 
• Përfitime më të mëdha dhe kosto më të ulta. 

 
Tabela 2.2 - Avantazhet dhe disavantazhet e Auditimit të Brendshëm të kontraktuar 
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 Pop Atanasiu (2005) - The outsourcing of internal audit – it is a solution in increasing the quality of internal  
    audit? fq 1398 - 1401 
 

Avantazhet Disavantazhet 
Nga këndvështrimi i specializimeve, 
përdorimi i këtij lloj auditimi mund të 
lehtësojë krijimin e një grupi auditimi 
me aftësi shumë të mira në fushën e 
auditimit, duke siguruar në këtë mënyrë 
akses në praktikat më të mira të fushës. 

Audituesit e kontraktuar nuk e njohin 
mjedisin dhe kulturën e kompanisë 
sikundër një auditues i brendshëm, dhe kjo 
mund ta vështirësojë aksesin në një sërë 
informacionesh, sepse audituesit e 
brendshëm dinë si dhe ku të kërkojnë. 

Niveli i objektivitetit është më i lartë Audituesi i kontraktuar do të kërkojë më 
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sepse nuk bashkëveprojnë për një kohë 
shumë të gjatë me punonjësit e 
kompanisë. 

tepër kohë në njohjen e proceseve dhe 
procedurave të kompanisë, përpara se të 
auditojë. Gjithashtu në ndonjë rast mund të 
mos jetë dhe koherent duke qenë se 
procedurat rifreskohen vazhdimisht, 
proceset mund të ndryshojnë apo 
automatizohen, etj. 

Si rrjedhojë e karakteristikave të 
kontratës me grupin e auditimit, ky grup 
do të ketë një mbështetje nga drejtuesit 
e kompanisë. 

Audituesi i kontraktuar, duke qenë jashtë 
kompanisë mund të pranohet në heshtje nga 
departamentet e audituara, duke e bërë më 
të vështirë bashkëpunimin i cili është 
shumë i vlefshëm sidomos në raste 
investigimesh, duke gjeneruar ndonjëherë 
konflikte.  

Eleminimi i kostove që gjenerohen nga 
rekrutimi dhe trajnimi i audituesve të 
përhershëm.  
Po kështu kostoja nga fikse për 
strukturën e brendshme shndërrohet në 
kosto të ndryshueshme për auditimin e 
kontraktuar.  

Disponueshmëria e auditimit të kontraktuar 
nuk është gjatë gjithë kohës, dhe në çdo 
moment. Sidomos ky fakt do të bëhet më i 
ndjeshëm kur Drejtimi i lartë do të kërkojë 
auditime speciale në rast të ekzistencës së 
dyshimeve apo në rast se zbulohet ndonjë 
mashtrim.  

Eleminimi i kostove te investimeve të 
supozuara në metodologji dhe 
teknologji. 

Pavarësisht klauzolave të kontratës që 
specifikojnë ruajtjen e konfidencialitetit të 
të dhënave ekziston risku i nxjerrjes së 
këtyre të dhënave, çka mund të dëmtojë 
reputacionin. 

Një auditim i kontraktuar është më i 
përshtatshëm për kompani të vogla. 
 
 

Një auditim i kontraktuar është krejt i 
papërshtatshëm për kompani të mëdha dhe 
institucione financiare. Madje në këto të 
fundit është kuadri mbikëqyrës rregullator 
që kërkon një Auditim të Brendshëm si 
pjesë e strukturës së kompanisë. Por dhe 
nëse do të ekzistonte një auditim i 
kontraktuar, nuk do të ishte vlerështues, dhe 
reduktimi i kostos nuk do të justifikonte 
mungesën e një procesi auditimi  të 
frytshëm. 

Lehtësisht i zëvendësueshëm në rast se 
rezultatet nga auditimi nuk arrihen. 

Drejtuesit krijojnë idenë se tashmë 
përgjegjësia kalon tek Auditimi i 
Brendshëm i kontraktuar. 

Përdorim më i mirë i burimeve 
njerëzore të Auditimit të Brendshëm, 
për arsye se Auditimi i Brendshëm 
ndryshe nga drejtimi i riskut nuk është 
një proces i vazhdueshëm.  

Mund të ndodhë që kompania që ofron 
Auditimin e Brendshëm të kontraktuar, të 
jetë kompania e auditimit të jashëm, çka 
krijon konflikt interesi. 

Shmanget koha joproduktive që 
harxhon stafi kur është i brendshëm si 
p.sh. intervali midis kryerjes së një 
auditimi dhe fillimit të një auditimi 
tjetër. 

Një problem që mund të lindë nga 
kontraktimi i Auditimit të Brendshëm, është 
se si do të matet performanca dhe 
frytshmëria e tij. 
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Burimi: Atanasiu Pop et.al 2005 dhe përshtatur nga autori  

2.6 Diferencat dhe ngjashmëritë mes Auditimit të Jashtëm dhe të Brendshëm  

Si një përmbledhje e teorive, historikut, detyrave dhe rregulloreve, të cilat u paraqitën 
më sipër mund të konkludojmë se ka diferenca mes Auditimit të Brendshëm dhe atij 
të Jashtëm, por ndërmjet të tjerash ka dhe ngjashmëri.  
Ngjshmëritë39 mund t’i rendisim si vijon: 

• Të dy profesionet udhëhiqen nga një tërësi standartesh, të cilat përfshijnë 
standarte profesionale dhe kodin e etikës; 

• Risku është elementi më i rëndësishëm në procesin e planifikimit për të dy 
audituesit; por dhe që shoqëron të dy proceset; 

• Për të dy profesionet pavarësia është shumë e rëndësishme; 
• Si audituesit e brendshëm dhe të jashtëm janë të përqendruar në 

mjaftueshmërinë e sistemeve të brendshme të kontrollit; 
• Të dy funksionet bazohen në lidhjen mes njëri - tjetrit (bashkëpunimi mes 

audituesve të brendshëm dhe të jashtëm); 
• Rezultatet e të dy funksioneve prezantohen në raporte auditimi. 

 
Tabela 2.3 - Diferencat mes Auditimit të Jashtëm dhe të Brendshëm 

                                                      
39 Atanasiu Pop et.al (2008) – The relationship between the internal and external audit, fq 5 - 7 

Një fleksibilitet më i madh në 
shpërndarjen e burimeve. 

Me një auditim të kontraktuar nuk do të 
mund të mbulohej çdo fushë auditimi. 

No. Kriteri Auditimi i Brendshëm Auditimi i Jashtëm 
1. Pozicioni  Auditimi i Brendshëm është 

pjesë e kompanisë (bankës). 
Objektivat e tij përcaktohen 
nga standartet profesionale 
dhe bordi drejtues. 

Auditimi i Jashtëm nuk 
është pjesë e kompanisë, por 
angazhohet prej saj. 
Objektivat e tij vendosen 
nga statuti dhe nga klienti 
(dmth Banka). 

2. Kujt i shërben I shërben nevojave të 
kompanisë / bankës (Bordit 
dhe drejtuesve).   

I shërben palëve të treta që 
kanë nevojë për një 
informacion të besueshëm. 

3. Objektivat Qëllimi i punës së audituesit 
të brendshëm shërben për të 
ndihmuar kompaninë 
(bankën) në përmbushjen e 
objektivave të saj, si dhe në 
përmirësimin e operacioneve, 
drejtimit të riskut, sistemeve 
të kontrolleve të brendshme, 
dhe procesit të qeverisjes. I 
angazhuar me të gjitha 
aspektet e kompanisë – si ato 
financiare dhe jo financiare, 
audituesi i brendshëm 
fokusohet në ngjarjet e 
ardhshme si rrjedhojë e 
shqyrtimit të vazhdueshëm të 

Misioni parësor i audituesit 
të jashtëm është që të 
mundësojë një opinion të 
pavarur mbi pasqyrat 
financiare të kompanisë 
(bankës). 
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vlerësimit të kontrolleve dhe 
proceseve. 

4. Pavarësia Auditimi i Brendshëm duhet 
të jetë i pavarur nga aktivitetet 
që auditohen. 

Auditimi i Jashtëm është i 
pavarur nga aktivitetet e 
klientit. 

5. Trajtimi i 
kontrollit të 
brendshëm 

Auditimi i Brendshëm kqyr të 
gjitha aspektet sa i takon 
sistemit të kontrollit të 
brendshëm në kompani 
(bankë). 

Auditimi i Jashtëm kqyr 
sistemin e brendshëm të 
kontrollit vetëm nga 
perspektiva materiale, e cila 
u lejon atyre të eleminojnë 
ato gabime që nuk janë 
domethënëse, sepse nuk 
kanë ndikim në rezultatet 
financiare. 

6. Ushtrimi i 
funksionit 

Auditimi i Brendshëm 
mbulon tërësinë e 
transaksioneve të kompanisë 
(bankës). 

Auditimi i Jashtëm mbulon 
ato operacione që 
kontribuojnë në rezultatet 
financiare të kompanisë dhe 
performancës së saj. 

7. Frekuenca  Auditimi i Brendshëm kryen 
auditime gjatë gjithë vitit në 
bazë të nivelit të riskut për 
çdo entitet të auditueshëm. 
Gjithashtu sipas rregullores 
No.24 të Bankës së Shqipërisë 
mbi “Sistemin e Kontrollit të 
brendshëm”,  të gjitha njësitë 
e bankës janë objekt kontrolli 
nga njësia e kontrollit të 
brendshëm të paktën çdo 
2(dy) vjet. 

Auditimi i Jashtëm është një 
aktivitet me frekuencë 
vjetore, normalisht në fund 
të vitit.  
Sipas rregullores së Bankës 
së Shqipërisë No.42 “Për 
ekspertin e autorizuar të 
bankave” theksohet se  
pasqyrat financiare të 
bankës auditohen çdo vit 
financiar nga eksperti 
kontabël i autorizuar.  
 

8. Struktura 
organizative  

Në Departamentin e auditimit 
të bankave jo gjithmonë pjesë 
e strukturës organizative është  
një auditues i specializuar për 
Teknologjinë e Informacionit. 

Në grupin e audituesve të 
jashtëm bën gjithmonë pjesë 
një auditues i specializuar 
për Teknologjinë e 
Informacionit. 

9. Shtrirja e 
auditimit 

Auditimi i Brendshëm 
mbulon të gjithë rrjetin e 
bankës nëpërmjet vizitave në 
të gjitha degët, përpos 
auditimit që kryhet në  të 
gjitha Departamentet / 
Divizionet e Drejtorisë së 
Përgjithshme. 

Auditimi i Jashtëm nuk 
mbulon aktivitetin e çdo 
dege apo Departamenti të 
bankës.  Me përzgjedhje 
disa degë mund të jenë 
subjekt i vizitave të 
Auditimit të Jashtëm, por 
më së shumti Auditimi i 
Jashtëm fokusohet në 
aktivitetin e Departamentit 
të Financës.  

10. Trajtimi i riskut 
për planifikimin 

Rëndësia e riskut për 
planifikimin e aktivitetit të 

Auditimi i Jashtëm e përdor 
informacionin mbi riskun 
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e auditimit Auditimit të Brendshëm është 
shumë e lartë, vlerësimi i 
riskut kombinohet me 
informacione si psh 
financiare, operacionale, etj. 

për përcaktimin e natyrës, 
periudhës kohore dhe 
procedurave të nevojshme të 
auditimit që duhet të kryhen 
në ambjentin e auditueshëm, 
duke marrë në konsideratë 
vetem aspektet financiare.  

11. Marrja në 
konsideratë e 
faktorëve të 
riskut 

Auditimi i Brendshëm merr 
në konsideratë faktorët e 
mëposhtëm të riskut: 

• Presionin nga 
drejtuesit për të arritur 
objektivat; 

• Kompetencat, 
mjaftueshmërinë dhe 
integritetin e 
personelit; 

• Madhësinë e aktiveve, 
likuiditetin, ose 
volumin e 
transaksioneve; 

• Kushtet ekonomike 
dhe financiare; 

• Kushtet konkurruese; 
• Ndikimin e klientëve, 

furnitorëve apo 
rregullave qeveritare; 

• Datën dhe rezultatet e 
auditimit të 
mëparshëm; 

• Gradën e shkallës së 
kompjuterizimit; 

• Shpërndarjen 
gjeografike të 
operacioneve; 

• Mjaftueshmërinë dhe 
efektivitetin e sistemit 
të brendshëm të 
kontrollit; 

• Ndryshimet 
organizative, 
operacionale, 
teknologjike ose 
ekonomike; 

• Gjykimin e drejtuesve; 
• Pranimin e gjetjeve të 

auditimit dhe marrjen 
e masave për 
korrigjim. 

Auditimi i Jashtëm merr në 
konsideratë faktorët e 
mëposhtëm të riskut: 

• Nëse qarkullimi i 
stafit, sidomos 
personelit me 
eksperiencë në 
kontabilitet, është i 
lartë; 

• Përfitueshmëria e 
kompanisë krahasuar 
me industrinë ku 
vepron, është jo e 
përshtatshme; 

• Kompania është e 
decentralizuar dhe 
nuk ka një 
monitorim të 
përshtatshëm; 

• Natyra, shkaku (nëse 
njihet) ose shuma e 
gabimit material të 
identifikuar në 
auditimin e 
periudhës së 
mëparshme është 
domethënëse; 

• Klienti është i ri dhe 
nuk ka histori të 
mëparshme auditimi, 
ose informacion të 
mjaftueshëm nga 
audituesi i 
mëparshëm. 
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Burimi: Pop, A.et al (2008) dhe përshtatur pjesërisht nga autori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

12. Risqet që 
shoqërojnë  

Referoju seksionit 1.5.1. & 
1.5.2. 

Përveç risqeve të 
përbashkëta, Auditimi i 
Jashtëm shoqërohet dhe nga 
risku i angazhimit. 

13. Trajtimi i 
mashtrimit 

Auditimi i Brendshëm është i 
preokupuar për mashtrimin në 
të gjitha aktivitetet e 
kompanisë (bankës). 

Auditimi i Jashtëm është i 
preokupuar kryesisht për 
mashtrimin në aktivitetin 
financiar. 

14. Vlerësimi i 
punës  

Puna e Auditimit të 
Brendshëm vlerësohet si nga 
audituesit e jashtëm, ashtu 
dhe nga organi mbikëqyrës i 
bankave gjatë ekzaminimit të 
bankave; Sipas standartit 
IPPF një ekzaminim i detajuar 
i punës së Auditimit të 
Brendshëm, kryhet dhe nga 
një Vlerësues i Jashtëm 
Cilësie.  

Puna e Auditimit të Jashtëm 
vlerësohet vetëm nga  
organi mbikëqyrës i 
bankave (Banka e 
Shqipërisë) gjatë proceseve 
të tyre të ekzaminimit të 
bankave. 
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3 KREU 3: PËRGJEGJËSIA DHE ROLI I AUDITIMIT NË 
IDENTIFIKIMIN DHE PARANDALIMIN E MASHTRIMIT 

3.1 Përkufizimi i mashtrimit  

Sipas përkufizimit të Institutit të Audituesve të Brendshëm, “mashtrim” konsiderohet 
çdo akt ilegal që karakterizohet nga gënjeshtra, fshehja, ose besimi i imponuar nga 
dhuna, për të përfituar mjete monetare, aktive që janë në pronësi të kompanisë, ose 
shërbime, apo qoftë për të siguruar përparësi personale dhe të biznesit. 
Mashtrimi specifikisht i referohet veprimeve që përfshijnë një skemë, ndryshe nga 
thjesht një vjedhje fizike e vlerave monetare. Ai kategorizohet në mashtrim të 
brendshëm, kur kryhet nga vetë punonjësit e kompanisë, ose nga bashkëpunimi i tyre 
me palët e treta për përfitimet e mësipërme, e duke u sjellë në emër të kompanisë. 
Ndërkaq po në kuadrin e mashtrimit ekziston dhe mashtrimi i jashtëm, kur ky kryhet 
nga palë jashtë kompanisë.  
Mashtrimi ndikon në shumë fusha duke përfshirë atë financiare, operacionale dhe 
psikologjike. Ndërkohë që humbja monetare është e konsiderueshme, ndikimi total i 
mashtrimit në kompani është më i madh, duke llogaritur humbjen e reputacionit, emrit 
të mirë dhe marrëdhënieve me klientët.  
Mashtrimi përgjithësisht ndodh kur individi/individët që e kryejnë identifikojnë 
mundësi (pra dobësi të sistemeve, mangësi në procedura dhe procese, etj) e 
kombinuar kjo me perceptimin që përfitimi e tejkalon riskun që mashtrimi mund të 
zbulohet. Për rrjedhojë lufta ndaj mashtrimit së pari duhet të sigurojë që mundësitë 
për ndodhjen e mashtrimit të zvogëlohen dhe së dyti të krijohet kultura që “mashtruesi 
potencial” të besojë që do të zbulohet e që avantazhi i përfituar nga mashtrimi do të 
jetë i pavlerë.  
Identifikimi i mashtrimit dhe gabimeve ka qenë funksioni më i rëndësishëm i 
auditimit në fillimet e tij, por si rrjedhojë e rritjes së madhësisë së kompanive, ndarjes 
së pronësisë nga drejtimi (aksioner – drejtues), modeli i vjetër i auditimit në 
garantimin e transaksioneve për të provuar saktësinë e tyre dhe ndershmërinë e 
drejtuesve, tashmë është shndërruar në një auditim që përqendrohet në vlerësimin e 
integritetit dhe kompetencave të drejtimit, efektivitetin e kontrollit të brendshëm, 
përdorimin e procedurave analitike, duke ngushtuar punën e auditimit në fushat me 
risk të lartë, të cilat janë identifikuar gjatë procesit të planifikimit. Duke kryer një 
vlerësim të mundësisë së ndodhjes së mashtrimit, Auditimi i Brendshëm i paraqet 
kompanisë se sa e pregatitur është dhe si i drejton risqet e mashtrimit, ndërkaq është 
detyrë e drejtuesve që të identifikojnë kontrollet kyçe që parandalojnë ndodhjen e 
mashtrimit në çdo fushë biznesi dhe të kuptojnë sa të frytshme janë këto kontrolle.  
Mashtrimi mund të ndodhë sepse përgjegjësia për parandalimin e tij nuk është një 
detyrë e caktuar specifikisht ndaj një njësie. Duke qenë se pandershmëria pranohet si 
e paevitueshme, shume raste mashtrimesh kalojnë lehtësisht pa u ndëshkuar, sepse 
siguria ndaj mashtrimit konsiderohet e kushtueshme.  
Studiues të ndryshëm kanë analizuar dhe krijuar një listë ngjarjesh të cilat sinjalizojnë 
se një mashtrim mund të ndodhë. Konditat e mëposhtme dhe në realitetin shqiptar 
kanë qenë paralajmëruese të një skeme mashtrimi. 

• Një kontroll i brendshëm i dobët; 
• Dështim i vazhdueshëm në sistemin e brendshëm të kontrollit; 
• Monitorime jo efikase të operacioneve të cilat lejojnë tejkalimin e kontrolleve, 

apo ku dobësitë në operacione nuk korrigjohen; 



Vlera e shtuar e Auditimit të Brendshëm. Rasti i sistemit bankar në Shqipëri 

Elsa Kristo                                                         52                                                      Temë disertacioni 
 

• Sisteme të cilat në dizenjimin e tyre, janë të papërshtatshëm dhe që nuk japin 
garanci në parandalimin apo identifikimin e gabimeve; 

• Transaksione komplekse apo të pazakonta;  
• Kompleksiteti i strukturave i cili duket se nuk është i garantuar; 
• Personel që nuk merr leje; 
• Lëvizje të shpeshta të personelit. 

Duke u fokusuar në mashtrimet që kanë ndodhur në banka, faktorë të tjerë janë ata që 
rrisin mundësinë për mashtrim (Izedonomi 2000): 

• Kur autoriteti qëndron në pak njerëz brenda bankës; 
• Kur drejtuesit dështojnë të zbatojnë detyrat e lëna nga audituesit mbi 

kontrollin e brendshëm; 
• Kur ka një lëvizje të lartë stafi në funksione kyçe të kontabilitetit; 
• Kur është e pamundur të marrësh nga drejtuesit e lartë dhe stafi shpjegime 

gjatë një auditimi; 
• Kur komisionet paguar këshilluesve ligjorë nuk janë në përpjestim me 

shërbimin e marrë; 
• Kur transaksione që kanë ndodhur gjatë një viti anulohen pas fundit të vitit.  

Ndërsa sipas Raji (1997) faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në riskun e mashtrimit 
janë: 

• Eksperienca: Një punonjës duke përfituar nga aftësia e tij e dukshme të punojë 
me minimumin e mbikëqyrjes si rrjedhojë e eksperiencës, ka të ngjarë që këtë 
situatë ta degradojë në kryerjen e një mashtrimi. 

• Staf i pamjaftueshëm: Si kërkesë e bankave për të reduktuar kostot, mund të 
ndodhë që disa funksione thelbësore të përqendrohen tek një punonjës, çka do 
të krijonte mundësi për ndodhjen e mashtrimit, si mungesë e kontrollit / 
mbikëqyrjes. 

Mashtrimet, sidomos në kohë krize ekonomike dhe identiteti tentojnë të ndodhin më 
shpesh. Pavarësisht masave parandaluese që çdo kompani ndërmerr, ka gjithmonë 
problematika në kontrollin e brendshëm, jo gjithmonë procedurat / politikat ekzistuese 
janë të mjaftueshme ndaj dhe kanë nevojë për përmirësim, dhe gjithmonë ka persona, 
të cilët vetëm apo në bashkëpunim apo dhe duke përfituar nga mirëbesimi i kolegëve, 
do të tundohen dhe gjejnë mundësinë për të kryer mashtrimin. Jo gjithmonë mashtrimi 
zbulohet nëpërmjet kontrolleve aq më tepër nëse ka bashkëpunim, dhe siç praktika ka 
treguar, mashtrimi përgjithësisht zbulohet nëse punonjës (në anonimat) apo të jashtëm 
raportojnë, zbulohen aksidentalisht dhe në disa raste dhe prej Auditimit të Brendshëm.  
Auditimi i Brendshëm është i interesuar për mjaftueshmërinë e kontrollit të 
brendshëm, duke kryer testime në mënyrë të tillë që mashtrime apo parregullsi me 
efekt material të mos mbeten të pazbuluara. Por gjithsesi, nuk mund të jetë një garanci 
për identifikimin e të gjitha mashtrimeve dhe gabimeve. Pavarësisht se sa i fortë është 
sistemi i kontrollit të brendshëm në një kompani, gjithmonë ka shanse që disa 
mashtrime dhe gabime mos konstatohen. Për më tepër kur pjesëtarë nga drejtuesit e 
lartë janë ata që kryejnë mashtrimin, ka të ngjarë që këto mashtrime mos 
identifikohen as nga kontrolli i brendshëm, as nga audituesit. Kjo sepse drejtuesit 
kanë të drejta për tejkalim autorizimi duke kryer në këtë mënyrë mashtrimin.  
Nëse përgjegjësia e audituesve në identifikimin dhe parandalimin e mashtrimeve është 
një çështje e debatueshme, rëndësia dhe roli që luan auditimi në uljen e mundësisë për 
të ndodhur mashtrimi është i padiskutueshëm, sidomos në rastet kur mashtrimi kryhet 
nga vetë punonjësit e kompanisë.  
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Siç dhe është përkufizuar Auditimi i Brendshëm është një aktivitet i pavarur dhe 
konsultues, i dizenjuar për t’i shtuar vlerë dhe përmirësuar operacionet e një 
kompanie. Ai ndihmon kompaninë që të përmbushë objektivat e saj duke sjellë një 
model sistematik, i cili vlerëson dhe përmirëson efektivitetin e drejtimit të riskut, të 
kontrollit dhe të proceseve drejtuese. Janë audituesit të cilët vënë në dijeni drejtuesit 
ekzekutivë dhe drejtues të tjerë mbi mangësitë në procese, procedura, sisteme, 
kontrolle ditore dhe mundësitë për të ndodhur mashtrimi, duke lënë detyra respektive 
në forcimin e sistemeve te kontrollit dhe përmirësimin e proceseve, si dhe azhornimin 
e herëpashershëm të procedurave. 
Duke qenë se auditimi kryen një vlerësim të sistemit të kontrollit, kjo nuk do të thotë 
automatikisht se dobësitë e konstatuara në sistemet e kontrollit të drejtojnë në 
konkluzionin se një mashtrim ka ndodhur. Një sistem kontrolli i dobët krijon hapësirë 
për gabime operacionale të paqëllimshme, të cilat konstatohen më lehtë në një 
auditim, dhe krijon hapësirë për kryerjen e mashtrimit. Identifikimi i mashtrimit nga 
ana e auditimit është më i vështirë, për arsye se transaksionet e kryera për qëllime 
mashtrimi kryesisht nuk janë të shpeshta, por janë në shuma të konsiderueshme, 
megjithëqë kanë ekzistuar dhe rastet e përdorimit të shumave të vogla dhe të shpeshta.  
Vlen për t’u përmendur se pritshmëria40 nga auditimi është tepër e lartë duke krijuar 
dhe hendeqet e “arsyetimit” dhe të “performancës”. 

1. Hendeqet e arsyetimit rrjedhin prej faktit se pritet më shumë nga auditimi sesa 
ai mund të japë në praktikë, si p.sh. identifikimi i mashtrimit. Studimi i Porter 
dhe Porter & Gowthorpe tregon se krijohet ideja se auditimi ekzaminon çdo 
transaksion dhe llogari, ndërkohë që në praktikë audituesit ekzaminojnë 
kampione transaksionesh dhe llogarish duke formuar një konkluzion mbi krejt 
popullatën. Ështe e palogjikshme që një auditues të ekzaminojë çdo 
transaksion.  

2. Hendeku i performancës është ndërmjet asaj që logjikisht pritet të kryhet nga 
audituesit dhe ajo çfarë audituesit perceptojnë se duhet të bëjnë. Ky hendek 
ndahet në:  

• Hendeku i standartit të mangët i cili është hendeku se çfarë audituesit 
pritet të kryejnë dhe se çfarë profesioni dhe ligji u kërkon atyre. 

• Hendeku i performancës së mangët është kur audituesit dështojnë të 
kryejnë atë çka u kërkon proceduara, pra performanca e tyre 
konsiderohet e mangët. 

Por a dështon auditimi? Auditimi është subjekt i riskut të pashmangshëm sa i takon 
identifikimit të mashtrimit, kjo për arsye se: 

• Procedurat e auditimit përdorin testimin me përzgjedhje (selektiv) dhe jo 
ekzaminimin e të gjithë transaksioneve; 

• Dokumentat përzgjidhen në bazë disa kriteresh logjike dhe metodave 
statistikore. Përzgjedhja jo e mjaftueshme e dokumentave, transaksioneve, 
llogarive për t’u audituar apo popullata jo e duhur (jo përfaqësuese) e 
përzgjedhur cënon arritjen e konkluzioneve të sakta. 

• Mashtrimi mund të ndodhë si rrjedhojë e bashkëpunimit mes punonjëseve, 
manipulimit të firmave, keqinterpretimeve të qëllimshme që i bëhen 
audituesve apo dhe tejkalimit të kontrollit të brendshëm çka nuk mund të 
identifikohet në një auditim normal. 

• Mashtrimet kryer nga punonjësit e brendshëm janë shumë më të vështira për 
t’u identifikuar, pasi punonjësit dinë shumë mirë problematikat dhe hendeqet 

                                                      
40 Ian Gray & Stuart Menson (2005) “The audit process”, third edition, fq 47 
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apo pamjaftueshmëritë e proceseve, procedurave, kontrolleve të vendosura nga 
procedurat, duke ditur të përfitojnë pa u vënë re.  

• Eksperienca e pamjaftueshme profesionale e audituesve ndikon në 
konceptimin dhe perceptimin e çështjeve të cilat auditohen, dhe në kuptimin e 
nivelit të riskut duke nënvlerësuar një risk të lartë dhe duke amplifikuar 
çështje të rëndomta. Për rrjedhojë një nivel jo i përshtatshëm profesional i 
audituesve të shpie dhe në dështime të procesit të Auditimit të Brendshëm.  

• Në rast se audituesit janë për një kohë të gjatë në departamentin e auditimit të 
brendshëm krijojnë familjaritet me të audituarin duke mos paragjykuar në 
asnjë rast që mund të ketë vend për mashtrim. Rotacioni i audituesve është i 
nevojshëm në rast se vetë audituesit kanë një kohë të gjatë në Departamentin e 
Auditimit. Për analogji, Parlamenti Europian në Prill të 2014 ndryshoi 
Direktivën mbi Audituesin Statutor dhe Rregulloren mbi disa kërkesa 
specifike për auditimin e entiteteve publike, ku një nga këto ndryshime e bën 
të detyrueshme rotacionin (çdo 10 vite) të firmave audituese për entitetet 
publike.  

3.1.1 Mashtrimi bankar në Shqipëri   

Nëse i referohemi rasteve të mashtrimeve në Shqipëri, kryesisht atyre të bëra publike 
janë ato të ndodhura sidomos në banka. “Mashtruesit” kanë qenë klientët, por së 
fundmi shumë më shpesh punonjësit dhe drejtuesit e bankave, çka ka bërë që këto 
institucione të jenë subjekt i të gjitha llojeve të mashtrimit (të brendshëm dhe të 
jashtëm).  
Rëndom në sistemin bankar në Shqipëri mashtrimi i jashtëm identifikohet me 
“mashtrimin në kredi”, ku sipas Nenit 146 të Kodit Penal shqiptar konsiston në 
mashtrimin me dokumentet e paraqitura, duke përfituar padrejtësisht kredi, duke 
regjistruar në mënyrë fiktive në hipotekë objekte që nuk ekzistojnë, apo tej vlerës së 
tyre reale, ose në pronësi të një tjetri, të bëra me qëllim për të mos paguar kredinë e 
përfituar. 
Ky lloj mashtrimi është kryer nga klientët apo dhe në bashkëpunim me punonjësit e 
bankave dhe është lehtësuar përgjatë viteve, për arsyet e mëposhtme: 

• Nga mungesa e elementëve të sigurisë në dokumentat e identifikimit paraqitur 
nga klientët të cilët aplikonin për kredi. Mashtruesit të ashtëquajtur 
kredimarrës kanë përfituar kredinë nëpermjet çertifikatave false. 

• Nga mungesa e një rregjistri kombëtar adresash dhe një nivel i lartë i migrimit; 
për rrjedhojë mashtruesit kanë përdorur për të përfituar kredinë, dokumenta 
justifikues që i korrespondojnë personave të tjerë. 

• Nga informaliteti i ekonomisë. Shumë kredimarrës paraqisnin vërtetime 
fiktive për të ardhurat e tyre nga punësimi. Procesi i kalimit të pagave 
nëpërmjet bankave e ka reduktuar informalitetin.  

• Nga mbivlerësimi i kolateraleve, sidomos për kreditë hipotekore, apo dhe nga 
problematika me rregjistrat e pasurive të patundshme dhe pronësisë së 
kolateraleve.  

• Nga mungesa e një rregjistri kredie e më pas mungesa në rregjistrin e kredisë e 
të dhënave të të gjithë institucioneve financiare. 

Tashmë shumica e faktorëve të mësipërm që kanë lehtësuar ndodhjen e mashtrimit, 
janë tejkaluar. 
Mashtrimi i brendshëm, ai i kryer nga punonjësit në shumicën e rasteve ka patur si 
objektiv llogaritë e klientëve, por nuk kanë munguar dhe rastet kur mashtruesit kanë 
depërtuar në aktivet e bankës (duke ndërhyrë në gjendjen e vlerave monetare në 
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kasaforta apo në ATM), nëpërmjet skemave të mashtrimit për të marrë padrejtësisht 
këto vlera monetare. Skemat e mashtrimit kanë qenë nga më të ndryshmet, të kryera 
nga një person i vetëm apo në bashkëpunim nga disa punonjës, por që rezultati ka 
qenë përvetësimi i vlerave monetare në mënyrë të padrejtë duke thyer kontrollet e 
brendshme apo duke i tejkaluar ato, duke mashtruar nëpërmjet dokumentacionit fals 
apo duke manipuluar dhe firmat e klientëve. Një faktor tjetër që ndikon tek ky lloj 
mashtrimi dhe që është specifik për Shqipërinë është mungesa e një kulture bankare 
tek klientët, për të marrë informacion periodik mbi llogaritë / depozitat dhe kreditë e 
tyre apo besueshmërinë e klientit ndaj stafit të bankës. Karakteristikë për klientët 
është evitimi i kryerjes së transaksioneve në ambjentet përkatëse të bankës (sportelet) 
krijuar posaçërisht për të ofruar këto shërbime, si rrjedhojë e një mentaliteti të 
vjetëruar  duke kryer apo lënë në mirëbesim të punonjësve të bankës shuma parash 
apo dokumenta të nënshkruara të cilat më pas janë keqpërdorur. 
Disa nga skemat e mashtrimit të ndodhura në banka dhe që janë bërë publike dhe në 
websitet e gjykatave shqiptare, që konsiderohen vepra penale nën Nenet 135 “Vjedhje 
e kryer duke shpërdoruar detyrën”, 143 / 1 “Mashtrim” dhe 186 / 3 “Falsifikim i 
dokumentave”, kanë qenë:  

• Hapja e linjave të kredive (Overdrafte), kartave të kreditit pa dijeninë e klientit 
mbi bazën e depozitave të tyre duke i përdorur si kolateral. Shuma e linjës së 
kredisë apo kartave të kreditit është përdorur për qëllime mashtrimi.  

• Xhirime (debitime) të kryera në llogaritë e klientëve që jetojnë jashtë për një 
kohë të gjatë ose që nuk janë më, pa dijeninë e tyre. 

• Në rastet kur klienti ka dashur të mbyllë kredinë para afatit, shuma e 
depozituar prej klientit është përdorur për qëllime mashtrimi dhe klienti është 
vënë në dijeni pasi kredia e tij ka rezultuar e papaguar. 

• Thyerja e depozitës së klientit pa dijeninë e tij dhe përdorimi i parave të 
depozitës së thyer; 

• Tërheqja e parave nga llogaritë e klientit duke përfituar nga besimi mes 
kolegësh dhe pretenduar njohjen me klientin; 

• Mosrregjistrimi në sistem i depozitimeve kryer nga klientët duke u dhënë atyre 
dokumenta fiktive depozitimi dhe duke përdorur shumën e depozituar për 
qëllime personale; 

• Ndërhyrja në kompjuterat e kolegëve duke u “vjedhur” apo marrë në 
mirëbesim user / password dhe duke procesuar vetë në sistem (duke përfituar 
nga të drejtat në sistemet e bankës që ka pasur ky përdorues); 

• Tërheqja e vlerave monetare nga Kasafortat apo ATM-të duke shtënë në dorë 
çelsin ose kodin i cili disponohet nga një punonjës tjetër apo duke përfituar 
nga neglizhenca e punonjësve të tjerë, si dhe mos kryerja e inventareve të 
gjendjes së vlerave monetare në prani të të gjithë punonjësve përgjegjës. 

Operacionet në bankë përgjithësisht operojnë me parimin e katër syve, çka do të thotë 
që ekzekutimi i çdo veprimi kryhet në sistem nga një punonjës dhe autorizohet nga 
një punonjës tjetër. Roli autorizues synon të eleminojë gabimet operacionale, por 
redukton dhe mundësinë e kryerjes së mashtrimit.  
Gjithashtu, aksesi në kasafortat qendrore dhe ATM-të kërkon parimin e katër syve, 
duke mos lejuar që një punonjës të ndërhyjë i vetëm në kasafortë apo ATM. E njëjta 
gjë vlen dhe për dyert e hyrjes kryesore në degët e bankës.  
Sa më sipër vërehet se kryerja e mashtrimit mund të ndodhë nëse të dy rolet procesues 
dhe autorizues bashkëpunojnë me njëri tjetrin apo kur roli autorizues nuk kryen 
kontrollet e përcaktuara për të identifikuar në kohë gabime operacionale apo 
mashtrime kryer nga roli procesues. Ndërkaq në bankë ka dhe departamente 
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mbështetës siç janë Departamenti i Përputhshmërisë, Departamenti Operacional, 
Departamenti i Riskut, Departamenti Ligjor, Departamenti i Burimeve Njerëzore, 
Departamenti i Sigurisë Fizike dhe Sigurisë së Informacionit, të cilat mund të 
evidentojnë dhe kryejnë kontrolle që kanë shpëtuar në linjën e parë, ndërsa Auditimi i 
Brendshëm kryen kontrollin si linja e tretë.  

3.2 Përgjegjësia e auditimit në identifikimin dhe parandalimin e mashtrimit 

Pavarësisht diferencave, të cilat ndikojnë praktikat e auditimit në cilindomjedis, 
përputhshmëria me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit është thelbësore në 
përmbushjen e përgjegjësive të audituesve dhe aktivitetit auditues. Përpos standarteve, 
janë dhe një sërë rregulloresh si ajo e Komitetit të Bazelit për bankat, apo rregulloret e 
Bankave Qendrore që parashikojnë dhe përcaktojnë përgjegjësitë që ka një auditim. 
Analiza e ketij kuadri rregullator është një nga hapat për studimin nëse është detyrë e 
auditimit parandalimi apo zbulimi i mashtrimit, apo ekziston një keqinterpretim i rolit 
të audituesit.  

3.2.1 Kuadri teorik mbi përgjegjësinë e audituesve (të brendshëm dhe të jashtëm) 

! ISA41 200 -  Objektivat e përgjithshme të një audituesi të pavarur dhe 
kryerja e një auditimi në përputhje me standartet ndërkombëtare të një 
auditimi 
Qëllimi i këtij standarti lidhet me përgjegjësinë e pavarur të audituesve gjatë 
kryerjes së një auditimi të pasqyrave financiare. Specifikisht ai përcakton 
objektivat kryesore të një audituesi të pavarur, shpjegon natyrën dhe qëllimin e 
auditimit të dizenjuar për të përmbushur objektivat e audituesve. Gjithashtu 
përfshin dhe kërkesat për përgjegjësitë e audituesit të pavarur që aplikohen në 
çdo auditim. 
Në pikën 7 të këtij standarti kërkohet nga audituesit që ndërmjet të tjerash të 
identifikojnë dhe vlerësojnë riskun material qoftë prej mashtrimit apo prej 
gabimeve, bazuar në njohuritë që kanë mbi entitetin dhe mjedisin e këtij 
entiteti, duke përfshirë dhe kontrollin e brendshëm.  
Në pikën 11/a gjithashtu kërkohet që audituesit të sigurojnë nëse pasqyrat 
financiare në tërësi, si rrjedhojë e një mashtrimi apo gabimi të kenë ndikime 
materiale. 
Megjithatë ky standart njeh risqet e auditimit dhe në pikën A45 thekson se një 
auditues nuk mund të reduktojë riskun e auditimit në zero e për rrjedhojë nuk 
mund të fitojë një siguri absolute që pasqyrat financiare janë të pandikuara 
materialisht nga mashtrime apo gabime.  
Në pikën 47 gjithashtu theksohet se ka kufizime ligjore dhe praktike për 
mundësinë e audituesit të marrë evidenca auditimi:  

• Drejtuesit mund të mos i paraqesin në mënyrë të qëllimshme ose jo, 
krejt informacionin përkatësor mbi përgatitjen e pasqyrave financiare 
që audituesit kanë kërkuar.  

• Mashtrimi mund të përfshijë skema të sofistikuara dhe të 
mirëorganizuara dhe dizenjuara. Për këtë arsye, procedurat e auditimit 
të përdorura për të mbledhur evidenca mund të jenë jo rezultative për 
të identifkuar ndonjë keqpërdorim të qëllimshëm, si p.sh. 

                                                      
41 Standarti ndërkombëtar i auditimit – standarte profesionale për rezultatet e auditimit të informacionit financiar.  
    Këto standarte nxirren nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve 
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bashkëpunimin për të falsifikuar dokumentat të cilat i bëjnë audituesit 
të besojnë që evidenca është e vlefshme kur nuk është. Një auditues 
nuk është një ekspert në autenticitetin e dokumentave.  

• Një auditim nuk është një investigim zyrtar për detyrat që kryhen keq. 
Për rrjedhojë një auditues nuk ka fuqi specifike ligjore, të cilat janë të 
nevojshme për një investigim.  

Në pikën 52 theksohet se për arsye të ekzistencës së riskut të brendshëm të një 
auditimi, ka një risk të pashmangshëm që gabime materiale në pasqyra 
financiare të mos identifikohen, edhe pse auditimi është planifikuar dhe kryer 
siç duhet.  
 

! ISA 210 (A23) -  Kushtet e marrëveshjes për angazhimin e një Auditimi të 
Jashtëm 
Ky standart trajton përgjegjësitë e audituesve në rënien dakord me drejtuesit e 
kompanisë mbi kushtet e angazhimit të auditimit, duke përfshirë disa 
parakushte për një auditim, si dhe përgjegjësinë që mbetet tek drejtuesit e 
kompanisë. Ndër të tjera ky standart prek dhe përgjegjësinë e audituesve për 
ekzistencën dhe identifikimin e mashtrimit.  

Paragrafi 23 - Forma dhe përmbajtja e një letre angazhimi 
Për arsye të kufizimeve të brendshme të një auditimi, së bashku me 
kufizimet në kontrollin e brendshëm, ekziston një risk i pashmangshëm 
që disa keqdeklarime në pasqyrat financiare me efekt material, të mos 
identifikohen edhe pse auditimi është planifikuar siç duhet dhe kryer 
në përputhje me standartet.  

 
! ISA 240 -  Mbi përgjegjësinë e audituesit në mashtrimin mbi pasqyrat 

financiare 
Sipas këtij standarti përgjegjësia parësore për parandalimin dhe identifikimin e 
mashtrimit qëndron mbi ata që merren me qeverisjen dhe drejtimin. Është e 
rëndësishme që drejtuesit, të vënë një theks të madh në parandalimin e 
mashtrimit, çka do të thotë zvogëlimin e mundësive që mashtrimi të ndodhë, të 
bindin punonjësit që mos kryejnë veprime që konsiderohen mashtrim pasi do 
të ndëshkohen, duke krijuar në këtë mënyrë një kulturë ndershmërie dhe një 
sjellje etike. Ata që merren me qeverisjen duhet të marrin në konsideratë 
mundësinë për shkelje të kontrolleve ose ndikime të papërshtatshme mbi 
pasqyrat financiare, si p.sh. përpjekjet e bëra nga drejtuesit lidhur me fitimet 
në mënyrë që të ndikojnë perceptimin e analistëve mbi rezultatet dhe 
përfitueshmërinë e kompanisë.  
Një auditues gjatë kryerjes së një auditimi në përputhje me standartet 
ndërkombëtare, merr një siguri të arsyeshme që pasqyrat financiare në total 
janë pa gabime, qofshin këto të shkaktuara nga mashtrimet apo thjesht gabime 
të paqëllimshme. Një auditues nuk mund të ketë sigurinë absolute që 
mashtrime në pasqyrat financiare do identifikohen, si rrjedhojë e “riskut të 
brendshëm”, testimeve, pasi ka një risk të pashmangshëm që disa gabime 
materiale mbi pasqyrat financiare mund të mos identifikohen dhe pse auditimi 
është planifikuar dhe kryer siç duhet, si dhe në përputhje me standartet.  
ISA 240 i referohet mashtrimit  të pasqyrave financiare. Dy tipe gabimesh të 
qëllimshme janë subjekt i këtij standarti: ai që lidhet me përpilimin dhe 
raportimin e gabuar të pasqyrave financiare dhe përvetësimin e aktiveve.  
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! SAS42 110 - Mashtrimet dhe gabimet 
Sipas këtij standarti (paragrafi 4) mashtrimi i referohet përdorimit të hileve në 
mënyrë që të përfitohen ilegalisht apo padrejtësisht avantazhe financiare, si 
dhe keqinterpretimet e qëllimshme nga punonjësit, drejtuesit apo palët e treta, 
duke ndikuar në pasqyrat financiare.  
Sa i takon përgjegjësive mbi identifikimin e mashtrimit, ky standart thekson: 

Paragrafi 17: Nuk është funksioni i audituesve të parandalojë 
mashtrimin dhe gabimet. Fakti që kryhet një auditim, është një siguri 
më tepër.  
Paragrafi 18: Audituesit planifikojnë, kryejnë dhe vlerësojnë punën e 
tyre në mënyrë të tillë që të kenë një pritshmëri të arsyeshme në 
identifikimin e gabimeve materiale të pasqyrave financiare që rrjedhin 
nga gabimet dhe mashtrimet. Megjithatë nuk mund të pritet nga një 
auditim të identifikojë të gjitha gabimet, mashtrimet apo sjelljet e 
pandershme. Mundësia e identifikimit të gabimeve është më e lartë se 
mundësia e identifikimit te mashtrimeve, sepse mashtrimi zakonisht 
shoqërohet nga akte si: drejtues që ndërhyjnë në krijimin e 
transaksioneve pa thelb, bashkëpunim mes punonjësve apo falsifikim i 
të dhënave. Ndaj “pritshmëria e arsyeshme” në kontekstin e mashtrimit 
duhet të ketë parasysh natyrën e mashtrimit, veçanërisht nivelin e 
bashkëpunimit, hierarkinë e atyre që janë përfshirë, etj.  
 

! Standart IPPF43 1210.A2 - Njohuritë / zotësitë e audituesve të brendshëm  
Audituesit e brendshëm duhet të kenë njohuri të mjaftueshme të vlerësojnë 
riskun e mashtrimit dhe mënyrën se si ai drejtohet prej kompanisë, por nuk 
pritet qe të kenë ekspertizën e një personi përgjegjësia parësore e të cilit është 
identifikimi dhe investigimi i mashtrimit.  
 

! Standart IPPF 1220.A1 – Kujdesi i duhur profesional 
Audituesit e brendshëm duhet të ushtrojnë profesionin e tyre, duke marrë në 
konsideratë:  

• Shtrirjen e punës që duhet në arritjen e objektivave për të cilat kanë 
marrë angazhim; 

• Kompleksitetin, materialitetin apo rëndësinë e çështjeve; 
• Mjaftueshmërinë / përshtatshmërinë dhe efikasitetin e qeverisjes, 

administrimin e riskut dhe kontrolleve të proceseve;  
• Mundësinë e gabimeve domethënëse, mashtrimit apo mospërputhjeve 

të tjera; 
• Analizën kosto përfitim sa i takon kostos së garantimit (sepse auditimi 

është një proces garantues) 
 

! Standart IPPF 1220.A3 – Audituesit e brendshëm duhet të jenë vigjilent 
përkundrejt risqeve domethënëse që mund të ndikojnë objektivat, operacionet 
apo burimet. Gjithsesi procedurat e sigurisë (së dhënë nga Auditimi i 
Brendshëm) edhe pse të kryera me një nivel profesional, nuk garantojnë që të 
gjitha risqet kryesore do të identifikohen. 

                                                      
42 Deklarata mbi standartet e auditimit – udhëzues për audituesit e jashtëm mbi standartet e auditimit në kompani  
    jo publike.  
43 Standarte ndërkombëtare për praktikën profesionale të audituesve të brendshëm!



Vlera e shtuar e Auditimit të Brendshëm. Rasti i sistemit bankar në Shqipëri 

Elsa Kristo                                                         59                                                      Temë disertacioni 
 

! Standart IPPF 2120 – Administrimi i riskut 
Aktiviteti i Auditimit të Brendshëm duhet të vlerësojë efektivitetin dhe të 
kontribuojë në përmirësimin e procesit të administrimit të riskut.  

2120.A1 - Auditimi i Brendshëm duhet të vlerësojë ekspozimin e riskut 
lidhur me qeverisjen e kompanisë, operacioneve dhe sistemeve të 
informacionit sa i takon: 

• Besueshmërisë dhe integritetit të informacionit financiar dhe 
operacional; 

• Mjaftueshmërisë së operacioneve; 
• Përputhshmërisë me ligjet, rregulloret, politikat, procedurat dhe 

kontratat; 
• Ruajtjes së aktiveve 

2120.A2 – Auditimi i Brendshëm duhet të vlerësojë mundësinë e 
ndodhjes së mashtrimit dhe se si kompania e administron riskun e 
mashtrimit. 
  

! Komiteti Bazelit44 mbi mbikëqyrjen e bankave – Funksioni i Auditimit të 
Brendshëm në banka 

Parimi 1:  Një funksion Auditimi i Brendshëm efikas i mundëson 
bordit dhe drejtuesve të lartë një siguri mbi cilësinë dhe efektivitetin e 
kontrollit të brendshëm të bankës, drejtimit të riskut dhe administrimit 
të sistemeve dhe proceseve, duke ndihmuar kompaninë dhe 
reputacionin e saj.  
Parimit 13: Ky parim shpjegon marrëdhënien mes Auditimit të 
Brendshëm, njësive të biznesit në bankë dhe funksioneve mbështetëse, 
të cilat mund të shpjegohen me modelin tre linjësh të mbrojtjes. Linja e 
tretë e biznesit është funksioni i Auditimit të Brendshëm që në mënyrë 
të pavarur vlerëson efektivitetin e proceseve të krijuara ne linjën e parë 
dhe të dytë të mbrojtjes dhe jep sigurinë e këtyre proceseve. Referojuni 
seksionit 1.3 dhe Tabelës 1.1. 

 
Se sa i ekspozuar është Auditimi i Brendshëm bankar përkundrejt mashtrimit, 
përcaktohet dhe nëpërmjet kuadrit rregullator të vendosur nga Bankat Qendrore. Në 
vijim i jemi referuar rregulloreve të Bankave Qendrore të tre shteteve të Ballkanit. 

 
! Rregullorja e Bankës së Shqipërisë No.24 – Për sistemin e kontrollit të 

brendshëm në banka (viti 2008) 
Sa i takon përgjegjësisë që auditimi ka mbi identifikimin e mashtrimit, 
rregullorja parashikon në Nenin 14, Pikën f, se: 

• Njësia e kontrollit të brendshëm, në kryerjen e funksioneve të saj, 
kontrollon dhe vlerëson ndër të tjera nëse aktivet e bankës janë të 
mbrojtura siç duhet nga mashtrimet dhe papërgjegjshmëria në 
përdorimin e tyre; 

Nëse krahasojmë dy rregulloret e Bankës së Shqipërisë (referoju seksionit 
2.2.2), atë ekzistuese të hyrë në fuqi në 2008 dhe rregulloren e vitit 1999, në 

                                                      
44 Komiteti i Bazelit në Qershor 2012 nxorri një udhëzues për vlerësimin e efektivitetit të funksionit të Auditimit të     

Brendshëm në banka, duke marrë parasysh zhvillimet në praktikat mbikëqyrëse dhe në banka, si dhe duke       
integruar mësimet e nxjerra nga kriza më e fundit financiare.  

!
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thelb Auditimit të Brendshëm i përcaktohen të njëjtat detyra, të cilat 
konsistojnë në verifikimin e aktiviteteve të Bankës nëse janë në përputhshmëri 
me kuadrin rregullator, në administrimin e risqeve dhe mbrojtjen e aktiveve të 
bankës. Sipas rregullores së 2008 Auditimit të Brendshëm i shtohet dhe detyra 
e vlerësimit të sistemeve të informacionit dhe raportimit, duke përfshirë 
sistemin elektronik të informacionit dhe shërbimet elektronike bankare, 
sistemet e teknologjisë dhe informacionit dhe saktësinë e të dhënave. Kjo për 
arsye të automatizimit të procesve në bankë dhe ofrimit në treg të shërbimeve 
elektronike bankare.  
Sa i takon “identifikimit dhe zbulimit të mashtrimit” të dyja rregulloret 
specifikojnë vetëm që Auditimi i Brendshëm duhet të vlerësojë nëse aktivet e 
bankës janë të mbrojtura siç duhet nga mashtrimet dhe papërgjegjshmërinë në 
përdorimin e tyre; por në asnjë rast nuk specifikohet që zbulimi i mashtrimeve 
të të gjitha llojeve është përgjegjësia kryesore e Auditimit të Brendshëm. 

 
! Rregullorja e Bankës Qendrore të Kosovës “Për kontrollet e brendshme 

dhe Auditimin e Brendshëm” (viti 2012) 
Referuar Nenit 9, të kësaj rregulloreje, fushëveprimi i funksionit të Auditimit 
të Brendshëm duhet të përfshijë:  

• ekzaminimin dhe vlerësimin e përshtatshmërisë dhe efektivitetit të 
sistemeve të kontrollit të brendshëm;  

• rishikimin e aplikimit dhe efikasitetin e procedurave për menaxhimin e 
riskut dhe metodologjive për vlerësimin e riskut;  

• rishikimin e sistemeve të menaxhmentit dhe të informacioneve 
financiare, përfshirë sistemin elektronik të informacioneve dhe 
shërbimet elektronike bankare;  

• rishikimin e saktësisë dhe besueshmërisë së regjistrave të kontabilitetit 
dhe të raporteve financiare;  

• rishikimin e mjeteve për ruajtjen e aktiveve;  
• rishikimin e sistemit të bankës për vlerësimin e kapitalit të saj në lidhje 

me vlerësimin e riskut;  
• vlerësimin e ekonomicitetit dhe efikasitetit të operacioneve;  
• testimin e transaksioneve dhe të funksionimit të procedurave specifike 

të kontrollit të brendshëm;  
• rishikimin e sistemeve të themeluara për të siguruar pajtueshmëri me 

kërkesat ligjore dhe rregullative, kodin e sjelljes dhe implementimin e 
politikave dhe procedurave;  

• testimin e besueshmërisë dhe përpikshmërisë së raportimeve 
rregullatore dhe kryerjen e detyrave specifike të auditimit.  

 
! Rregullorja e Bankës Qendrore të Maqedonisë “Për sistemet e 

kontrolleve të brendshme, strukturën e Auditimit të Brendshëm, rolin e 
Auditimit të Jashtëm dhe marrëdhënien midis Auditimit të Brendshëm, 
Auditimit të Jashtëm dhe mbikëqyrjes bankare” (Viti 2005) 
Sipas Pikës 2.15 të kësaj rregulloreje përgjegjësitë parësore të Auditimit të 
Brendshëm mund të përmblidhen si më poshtë: 

• Vlerëson përshtatshmërinë dhe frytshmërinë e sistemit të kontrollit të 
brendshëm; 

• Vlerëson zbatimin e procedurave të drejtimit të riskut; 
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• Depërton në drejtimin e dizenjimit të sistemit të informacionit, duke 
përfshirë dhe sistemin e informacionit të shërbimeve e-banking; 

• Depërton në saktësinë dhe besueshmërinë e të dhënave kontabël dhe 
pasqyrave financiare; 

• Teston disa transaksione ose aplikon procedura kontrolli, për disa 
segmente; 

• Vlerëson ekonominë dhe në total frytshmërinë e operacioneve bankare; 
• Monitoron pajtueshmërinë me kuadrin rregullator, kodin e sjelljes së 

bankës, dhe monitoron zbatimin e politikave dhe procedurave të 
bankës; 

• Verifikon saktësinë, besueshmërinë dhe kryerjen në kohë të çdo lloj 
raporti; 

• Kryen disa investigime në bankë; 
• Luan rol këshillues dhe konsultativ në fushën e vendosjes së një 

sistemi të përshtatshëm kontrolli, raportimin e duhur financiar, çështjet 
më të rëndësishme në bankë, hedhjen në treg të produkteve të reja dhe 
risqet që lidhen me to, etj. 

Nga shqyrtimi i standarteve dhe rregulloreve mbi Auditimin mund të konkludohet 
qartë se Auditimi ofron një nivel sigurie, por nuk ka detyrë të parandalojë apo zbulojë 
mashtrimin dhe nuk garanton 100% se nuk mund të ndodhë asnjë mashtrim. I gjithë 
kuadri rregullator i mësipërm e specifikon qartë nivelin e përgjegjësisë së auditimit 
për parandalimin apo zbulimin e mashtrimit dhe nuk lë shumë vend për interpretim 
apo pritshmëri të gabuara përkundrejt Auditimit. 

3.2.2 Sondazhet mbi mashtrimin dhe përgjegjësinë e auditimit  

3.2.2.1 Sondazhi global 2012 mbi mashtrimin 

Sipas studimit45 më të fundit (2012) mbi mashtrimin global rezulton se sistemi bankar 
dhe shërbimet financiare raportojnë numrin më të madh të rasteve të mashtrimit 
(16.7%). Po sipas këtij studimi, ekziston një lidhje e fortë mes nivelit të autoritetit të 
atij që kryen mashtrimin dhe humbjes që rezulton prej mashtrimit. Drejtuesit 
ekzekutivë shkaktojnë humbje më të madhe se drejtuesit e tjerë, të cilët po ashtu 
shkaktojnë një humbje tre herë më të madhe se punonjësit. Duke përfituar nga 
avantazhi që u jep niveli i autoritetit, ata kanë një mundësi më të madhe për të 
depërtuar në aktivet e kompanisë dhe janë të pozicionuar mirë në raport me kontrollet 
anti - mashtrim.  
Ky sondazh nxjerr disa konkluzione në lidhje me mashtrimet duke përfshirë dhe 
pozicionin e Auditimit (të brendshëm dhe të jashtëm): 

• Natyra dhe kërcënimi që vjen prej mashtrimeve janë universale. Ka disa 
ndryshime rajonale në mënyrat e kryerjes së mashtrimit dhe mjeteve për 
zbulimin dhe parandalimin, por tendencat dhe karakteristikat janë të ngjashme 
pavarësisht ku ndodh mashtrimi. 

• Një rëndësi të jashtëzakonshme si mjet kundër mashtrimit merr raportimi i 
aktiviteteve të dyshimta. Mekanizma të raportimit të mashtrimit, si linjat 
telefonike anonime duhet të përdoren si për burime të brendshme ashtu dhe të 

                                                      
45 Ky studim është kryer nga Shoqata e Ekzaminuesve të çertifikuar të mashtrimit (Association of Certified Fraud 

Examiners) dhe që u shtri në 100 shtete të gjashtë kontinenteve (përfshi dhe Shqipërinë me 1 rast) duke dhënë 
një pamje globale të mashtrimit.  Të dhënat e paraqitura në Raportin e 2012 bazohen në 1388 raste mashtrimi të 
cilat janë raportuar dhe investiguar nga Ekzaminues të çertifikuar.  
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jashtme, dhe të lejojnë anonimatin dhe konfidencialitetin. Drejtimi i lartë 
duhet të inkurajojë punonjësit të raportojnë aktivitete të dyshimta.  

• Audituesit e jashtëm nuk mund të konsiderohen si metodë parësore për 
zbulimin e mashtrimit, pavarësisht se ato kanë një rol të fuqishëm parandalues 
të mashtrimit potencial. Gjithsesi nga sondazhi rezulton se Auditimi i Jashtëm 
zbulon vetëm 3% të rasteve që raportohen tek ekzaminuesit e mashtrimit.  

• Trajnimet që duhet t’i bëhen personelit për ndërgjegjësimin ndaj mashtrimit si 
një program për parandalimin e mashtrimit janë të rëndësishme. Sondazhi 
tregon se kompani të cilat kanë programe trajnimi anti – mashtrim për 
punonjësit, pësojnë një humbje më të vogël nga mashtrimet dhe kanë një 
kohëzgjatje më të shkurtër të mashtrimit se sa kompanitë e tjera. 

Shumë mashtrime mund të mos zbulohen kurrë e për rrjedhojë shuma e humbjes 
mund të mos përcaktohet apo raportohet, si rrjedhojë e përpjekjeve për ta fshehur 
mashtrimin. Nga rezultatet del se mashtrimet të cilat zbulohen nga policia i kushtojnë 
kompanive jashtëzakonisht shumë, me një mesatare rreth 1 milionë dollarë. 
Kategoritë e tjera të cilat shoqërohen me një mesatare të humbjes relativisht të lartë 
janë gjithashtu Auditimi i Jashtëm, rrëfimi dhe zbulimi aksidental. Si konkluzion, 
zbulimi i mashtrimit nëpërmjet këtyre metodave nuk është mënyra më e mirë. Ndërsa 
metodat të cilat shoqërohen me humbje mesatare më të ulta dhe që konsiderohen si 
metodat anti mashtrim janë Auditimi i Brendshëm, ekzaminimi i dokumentacionit, 
kontrollet e teknologjisë së informacionit, rishikime të herpasherëshme nga drejtimi i 
lartë apo dhe rakordimi i llogarive. 

 
Grafiku 3.1 - Humbja mesatare nga mashtrimi sipas metodës së zbulimit (Burimi: 
Raporti global i mashtrimit për vitin 2012) 
 

 
Grafiku 3.2 - Metodat e identifikimit të mashtrimit në Europë (Burimi: Raporti 
global i mashtrimit për vitin 2012) 
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që rrisin perceptimin tek mashtruesi që do të kapet. Specifikisht, kompani që përdorin 
rotacionin në punë dhe pozicione të lira të detyrueshme, shpërblime për raportime 
nëpërmjet linjave telefonike dhe auditime të papritura (pa paralajmërim) zbulojnë 
mashtrimet dy herë më shpejt se kompani të cilat nuk i kanë këto kontrolle. Dhe në 
këtë rast, Auditimi i Jashtëm shoqërohet me zvogëlimin më të ulët të kohëzgjatjes, 
krahasuar me mekanizmat e tjera të ekzaminuara.  
Ndërsa në lidhje me dobësitë e kontrollit të cilat rrisin shanset për të ndodhur një 
mashtrim, një mënyrë për t’a parandaluar në të ardhmen është identifikimi i faktorëve 
që krijojnë mundësinë që një mashtrim të ndodhë. Nga sondazhi i kryer një mungesë e 
kontrolleve të brendshme është faktori kryesor dhe njëkohësisht dobësi në 35% të 
rasteve. Në 19% të rasteve, mashtruesi tejkalon kontrollet ekzistuese në mënyrë që të 
zbatojë skemën e tij.  

 
Grafiku 3.3 - Dobësitë që kontribuojnë që një mashtrim të ndodhë (Burimi: Raporti 
global i mashtrimit për vitin 2012) 
 
Sipas raportit global mbi mashtrimin, shpërndarja e mashtruesve kategorizohet bazuar 
në tre nivele autoriteti. Rezulton se më tepër se ! e mashtrimeve janë kryer nga 
punonjës brenda 6 departamenteve: kontabilitetit, operacioneve, shitjeve, ekzekutivit 
/drejtimit të lartë, shërbimit të klientelës dhe blerjeve (prokurimeve). Po sipas 
statistikave të këtij raporti 42% e mashtruesve kanë qenë punonjës, 37% drejtues dhe 
18% pronarë ose drejtues ekzekutivë dhe 3% të tjerë.  
Sa më i lartë niveli i autoritetit të mashtruesit, aq më tepër ai depërton në aktivet e 
kompanisë dhe përfiton nga pozicioni duke tejkaluar kontrollet anti mashtrim. Po këtë 
lidhje të drejtë ka dhe kohëzgjatja e zbulimit të mashtrimit. Sa më i lartë pozicioni i 
mashtruesit aq më e gjatë dhe koha e zbulimit. 
Kur dy ose më tepër individë bashkohen për të kryer një mashtrim, ka një efekt shumë 
të rëndë, sidomos kur përpjekjet e kombinuara të mashtruesve i ndihmojnë ata të 
tejkalojnë kontrollet anti mashtrim. Përqindja e bashkëpunimit në rastet e mashtrimit 
ëshë rreth 42 % e rasteve. Skemat e mashtrimit që janë rezultat i bashkëpunimit 
rezultojnë në humbje më të mëdha se sa skemat të cilat kryhen vetëm nga një 
mashtrues.  

3.2.2.2 Sondazhe të tjera mbi mashtrimin 

KPMG dhe Ernst & Young dy nga kompanitë më të njohura audituese kanë kryer 
sondazhe mbi mashtrimin. Duke iu referuar sondazheve të cilat datojnë në 2006 
rezulton se dhe pse në një diferencë kohore faktet mbeten të njëjta dhe konkluzionet 
po ashtu janë konsistente me sondazhin global të 2012. 
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Sipas studimeve kryer prej KPMG-së një ndër faktorët më të rëndësishëm që lehtëson 
që mashtrimi të ndodhë është një kontroll i brendshëm i dobët dhe tejkalimi i këtij 
kontrolli.  

 
Grafiku 3.4 - Faktorët që ndikojnë në rastet e mashtrimit (Burimi: KPMG - Raporti i 
mashtrimit për vitin 2006)  
 

 
Grafiku 3.5 - Metodat e identifikimit të mashtrimit (Burimi: KPMG - Raporti i 
mashtrimit për vitin 2006)  
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zbulimin e mashtrimit. 
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4 KREU 4: AUDITIMI I BRENDSHËM NË SISTEMIN BANKAR 
SHQIPTAR 

      

4.1 Funksionimi i Auditimit të Brendshëm në sistemin bankar shqiptar 

Në Shqipëri aktualisht ushtrojnë aktivitetin e tyre 16 banka (referoju Shtojcës 5). 
Auditimi i Brendshëm është pjesë e strukturës organizative i secilës prej tyre, dhe 
funksionon si divizion ose departament në varësi dhe të organigramës së 
përgjithshme. Duke marrë për bazë të dhënat e vitit 2013 të secilës bankë, pesha që 
zënë audituesit ndaj numrit total të punonjësve varion nga 0.85% - 3.75%, ndërkaq 
numri i audituesve (po për vitin 2013) për bankë varion nga numri minimal 1 auditues 
për bankë në maksimumin 23 auditues për bankë. Vlen të përmendet se rregullorja e 
BSH-së përcakton si numër minimal audituesish 2 punonjës.  

• Vetëm në 44% të bankave një auditues përgjegjës për Teknologjinë e 
Informacionit është pjesë përbërëse e strukturës së  auditimit, ndërsa në dy 
prej bankave të tjera ky funksion (auditimi TI-së) mbulohet nga grupi bankar 
të cilit i përkasin.  

• Në një bankë pjesë e Auditimit të Brendshëm është dhe një auditues enkas për 
çështje të përputhshmërisë. 

• Sa i takon eksperiencës së stafit, është e ndryshme duke përfshirë dhe 
auditues, eksperienca e parë e punës të së cilëve është auditimi (pavarësisht 
eksperiencës aktuale të deritanishme në departamentin e auditimit).  

• Varësia e departamentit të Auditimit të Brendshëm nuk është standarte. Në 
disa banka ai varet direkt nga Komiteti i Auditimit me raportim në Bordin 
Drejtues, në të tjera kanë varësi direkte nga Bordi dhe njëkohësisht raportim 
tek Komiteti i Auditimit, në disa raste varet nga një prej Drejtuesve 
Ekzekutivë dhe nga Divizioni i Auditimit të Grupit, kur bankat janë pjesë e një 
grupi bankar. Në rastin kur Auditimi i Brendshëm varet dhe raporton në një 
prej Drejtuesve ekzekutivë të cilët kanë në varësi dhe departamente të tjera, 
Auditimi i Brendshëm nuk mund të konsiderohet krejtësisht i pavarur dhe 
ekziston një konflikt i mundshëm interesi. 

Funksioni i auditimit në bankat që operojnë në Shqipëri është gjithëpërfshirës duke 
mbuluar çdo aktivitet, pra rrjetin e degëve, si dhe të gjitha njësitë, të cilat operojnë në 
drejtorinë e përgjithshme. Shumica e bankave nuk kanë ndarje të audituesve, pra të 
profilizuar sipas aktivitetit që auditojnë (rrjetin e degëve apo drejtorinë e 
përgjithshme). Ky lloj organizimi justifikohet dhe me orientimin e Auditimit të 
Brendshëm drejt procesit sesa drejt një fushe të caktuar, por njëkohësisht varet dhe 
nga madhësia e bankës. 
Procesi i Auditimit të Brendshëm në të gjitha bankat kalon në të njëjtat etapa.  
Së pari kryhet planifikimi vjetor i cili konsiderohet si plan i bazuar në risk. Kriteret që 
merren parasysh variojnë nga banka në bankë, por kryesisht për degët merret parasysh 
madhësia e degës, me përkeqësimin e portofolit të kredisë (në rang sistemi bankar) 
merret parasysh dhe përqindja e kredive të këqija, rezultati i auditimit të fundit, etj. 
Në varësi të madhësisë së bankës, rrjeti i degëve në bankat relativisht të vogla 
auditohet çdo vit, qoftë nëpërmjet mbulimit të plotë, qoftë me auditime të befasishme 
njëditore, ndërsa në bankat me numër të madh degësh, degët auditohen brenda kufirit 
kohor të vendosur nga Banka e Shqipërisë. Sa i takon auditimit në drejtorinë e 
përgjithshme faktorë të tjerë merren parasysh, por kriteri i rezultateve të auditimit të 
fundit është i detyrueshëm. Ndodh që risku vendoset sipas njësisë që auditohet dhe që 
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i përket një njësie organizative, megjithatë një njësi e tillë mund të ketë më shumë se 
një fushë auditimi.  
Më pas fazat e tjera janë të njëjta si ato të përmendura dhe në Kreun I dhe vetëm 
përgjatë procesit të follow up-it vihen re disa dallime midis bankave, sa i takon kohës 
kur ky proces kryhet: 

• Kryhet 3 muaj pas publikimit të raporteve; 
• Kryhet 1 ose 2 herë në vit sipas përcaktimit të riskut të njësive të audituara; 
• Me detyrim sipas grupit një herë në vit, por për arsye të koherencës dy herë 

në vit; 
• 4 herë në vit përpara mbledhjes së Komitetit të Auditimit;  
• Në varësi të datës së përcaktuar për përmbushjen e detyrave të lëna në 

raporte; 
• Të audituarit vendosin një datë kur mendojnë se plotësojnë detyrat e 

përcaktuara, por jo më tepër se 6 muaj. Pas kësaj kohe kryhet procesi i follow 
up-it, si dhe ndiqen rekomandimet në auditimin e ardhshëm.  

• Kryhet sipas nevojës dmth problemeve të ndeshura, por të paktën një herë në 
vit.  

4.2 Rishikimi i literaturës 

Se si perceptohet roli i audituesit, sa i vlefshëm është auditimi, sa profesionalë janë 
audituesit e brendshëm, korrelacioni që ekziston midis pranueshmërisë së auditimit të 
brendshëm, stafit, drejtuesve dhe efikasitetit të punës së auditimit, janë tema të cilat 
janë lëvruar nga disa studiues, e bazuar dhe në metodat e ndryshme të kërkimit ata 
kanë dhënë dhe konkluzionet përkatëse. Studiuesit kanë diskutuar gjerësisht nevojën 
për një Auditim të Brendshëm i cili u shton vlerë operacioneve të kompanive, dhe 
kontribuon në arritjen e objektivave të kompanisë. Kjo perspektivë e re ka rritur 
ndjeshëm fokusin në çështje si vlerësimi i performancës dhe efikasiteti i Auditimit të 
Brendshëm (Dittenhofer, 2001; Bou – Raad, 2000). Sarens (2009) ka ngritur pyetjen 
se “cili është një auditim efikas?”. Autorë të ndryshëm e kanë lidhur efektivitetin e 
Auditimit të Brendshëm me çështje të ndryshme, duke u fokusuar në produktin e tij 
apo të ardhurat. Disa autorë të tjerë e lidhin efektivitetin e Auditimit të Brendshëm me 
cilësinë e procedurave të auditimit, si p.sh. niveli i përputhshmërisë me standartet e 
auditimit, aftësinë për të planifikuar, apo me komunikimin e gjetjeve të auditimit 
(Fadzil, 2005; Xiangdong, 1997; Spraakman, 1997). Megjithatë ky model ka 
kufizimet e veta, sepse bazohet në hipotezën që Auditimi i Brendshëm është efektiv 
nëse procedurat e auditimit janë kryer siç duhet, pa marrë në konsideratë nevojat e 
pjesëmarrësve kryesorë në çdo auditim (Lampe & Sutton 1994). Disa studime të tjera 
e lidhin efektivitetin e Auditimit të Brendshëm me produktin që prodhon (Frigo, 
2002), duke parë aftësinë e audituesve për t’iu përgjigjur nevojave të të audituarve 
(Frigo, 2002; Ziegenfuss, 2000; Barret, 1986). Në këtë kontekst, një studim nga 
Ziegenfuss (2000) ka nënvizuar se kënaqësia e të audituarve dhe përqindja e 
rekomandimeve të zbatuara janë mënyrat e matjes së performancës, të cilat drejtuesi i 
Auditimit të Brendshëm i konsideron si më të përshtatshme për të vlerësuar 
efektivitetin e auditimit. Disa autorë të tjerë e lidhin efektivitetin e Auditimit të 
Brendshëm me të ardhurat. Sipas Dittenhofer (2001) kur vlerësohet efektiviteti i 
operacioneve, një përgjigje pozitive konsiderohet kur një auditues i brendshëm: 1) 
auditon arritjen e objektivave të të audituarve dhe nuk identifikon probleme, e që 
gjithashtu dhe pas auditimit nuk lindin probleme; 2) auditon dhe gjen probleme; si 
dhe 3) rekomandon zgjidhje për problemin, e cila e eleminon atë. Nga sa më sipër kjo 
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përfshin si mjaftueshmërinë dhe efektivitetin e proceseve që auditohen, ashtu dhe 
performancën e kompanisë. P.sh. në nivel procesi, ndikimi i Auditimit të Brendshëm 
lidhet me reduktimin e kostove si rrjedhojë e zbatimit të rekomandimeve të auditimit, 
ndërsa në nivel kompanie, kontributi i Auditimit të Brendshëm ndikon në fitim apo 
rritje të çmimit të aksioneve; ose në parandalimin e dështimeve.  
Për të matur efektivitetin e Auditimit të Brendshëm, studiuesit sugjerojnë se Bordi 
Drejtues dhe Drejtuesi i Auditimit të Brendshëm duhet të marrin në konsideratë 
faktorët e mëposhtëm:  

1. Kohën e auditimit 
- Koha produktive – aktualja përkundrejt asaj të planifikuar; 
- Raporte të kryera brenda kohës së parashikuar; 
- Raporte që kanë tejkaluar kohën e parashikuar; 
- Koha e shpenzuar në punë jo për auditim  

2. Koston e auditimit 
- Kosto mesatare për ditë; 
- Kostoja totale e Auditimit të Brendshëm përkundrejt asaj të buxhetuar 

3. Planin e auditimit 
- Numri i raporteve të nxjerra 

4. Stafin dhe nivelet e aftësive 
- Stafi në pozicion përkundrejt asaj që kërkon pozicioni; 
- Lëvizja e stafit; 
- Numri i stafit të kualifikuar kundrejt atij pjesërisht të kualifikuar; 
- Përqindja e stafit të trajnuar përkundrejt stafit total 

5. Gjetjet dhe detyrat e lëna 
- Detyrat e pranuara përkundrejt atyre të kryera; 
- Çështje lidhur me kosto/kursim dhe përmirësim i rrjedhjes së flukseve; 
- Numri i çështjeve domethënëse të identifikuara në lidhje me kontrollin; 
- Numri i rekomandimeve plotësisht të përmbushura 

Sarens (2009) sugjeron se një Auditim i Brendshëm konsiderohet efektiv kur cilësia e 
funksionit të auditimit “ka një ndikim pozitiv në cilësinë e drejtimit të kompanisë”. 
Gjithashtu ai e lidh cilësinë e auditimit me “kapacitetin për të monitoruar dhe 
përmirësuar drejtimin e riskut dhe procesin e kontrollit të brendshëm”. Që të 
përmirësojë drejtimin e riskut dhe proceset e kontrollit të brendshëm, audituesit e 
brendshëm duhet të bindin të audituarit mbi cilësinë e punës së tyre, si dhe të bindin 
drejtuesit që të zbatojnë rekomandimet e tyre. Audituesit e brendshëm, në më të 
shumtën e rasteve, nuk veprojnë “direkt” në sistemin e drejtimit të riskut dhe 
kontrollit të brendshëm. Ata mund të identifikojnë një fushë për përmirësime të 
mundshme dhe t’ju mundësojnë drejtuesve, përgjegjësve të proceseve të biznesit, një 
vlerësim të sistemit të drejtimit të riskut dhe kontrollit të brendshëm. Më pas drejtuesit 
dhe specialistët duhet të vendosin nëse dhe si të veprojnë me rekomandimin e 
audituesve të brendshëm. Siç nënvizohet nga Mihret & Yismaw (2007), gjetjet e 
auditimit dhe rekomandimet nuk do të shërbejnë nëse drejtimi nuk është i përkushtuar 
për t’i zbatuar ato. Zbatimi i çështjeve të auditimit është një tregues i efektivitetit të 
auditimit (Van Gansberghe, 2005; Sawyer, 1995).  
Në përgjithësi aftësitë e audituesve mund të ndahen në dy klasa: njohëse (eksploruese) 
dhe mënyra e të sjellurit (Picket 2000). Aftësitë njohëse përfshijnë kompetencat 
teknike, ndërsa aftësitë e të sjellurit përfshijnë komunikimin dhe aftësitë 
ndërpersonale. Të gjitha aftësitë ndikojnë në cilësinë që perceptohet nga të audituarit. 
Aftësitë teknike sigurojnë që audituesit janë të aftë të këshillojnë si të përmirësohet 
sistemi i brendshëm i kontrollit (Zain 2006, Brody 1998), të gjejnë zgjidhje të 
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qenësishme bazuar në eksperiencat e mëparshme, si dhe të përballen me situata 
komplekse dhe konfliktuale (Zain 2006, Flesher & Zanzing, 2000). Studime të tjera 
nënvizojnë se drejtuesit e linjës shpeshherë besojnë se audituesit e brendshëm nuk 
kanë njohuritë e mjaftueshme për të dhënë një ndihmë të vlefshme (Griffiths, 1999; 
Van Peursem 2004; 2005), dhe nëse ky është rasti ata nuk marrin në konsideratë 
këshillat e tyre, çka redukton efektivitetin e Auditimit të Brendshëm (Van Peursem 
2004, 2005). 
Brink dhe Witt (1982), i kanë kushtuar një kapitull vlerësimit të shërbimeve të 
Auditimit të Brendshëm. Masat që kanë propozuar ata përfshijnë vlerësimin e 
kursimeve të realizuara nga Auditimi i Brendshëm krahasuar me kostot e tij, kostot në 
vetvete dhe numrit të personelit të auditimit.  
Madhësia e skuadrës së Auditimit të Brendshëm, është një nga kriteret e përdorura 
nga audituesit e jashtëm për të vlerësuar cilësinë dhe përcakton kohën që i duhet 
audituesve të brendshëm t’i dedikojnë aktivitetit auditues (Zain 2006, Al-Twaijry, 
2004, Felix 2001).  
Edhe pse Auditimi i Brendshëm është një element kyç në kontrollin e brendshëm të 
një kompanie, ende kompanitë janë të paqarta në burimet që do t’i shpërndajnë 
Auditimit të Brendshëm e nëse këto burime janë të përshtatshme dhe të efektshme. 
Pyetjet se sa duhet investuar në Auditimin e Brendshëm apo cili është numri më 
optimal i audituesve, janë të shpeshta. Jo të gjithë departamentet e Auditimit46 të 
Brendshëm mund të jenë të njëjtë për nga numri i audituesve, edhe pse në kompani të 
së njëjtës madhësi apo industrie. Kjo varet kryesisht nga misioni që ka departamenti i 
Auditimit të Brendshëm brenda kompanisë, por dhe për nga shërbimi që duhet t’i 
ofrojë asaj. Mund të ketë departamente auditimi shumë aktive në drejtimin e riskut, 
disa të tjera në aktivitete përputhshmërie ose që kanë fokus operacionet, sigurinë 
fizike apo dhe atë të informacionit, etj.  
Madhësia e departamentit të Auditimit të Brendshëm duhet të bazohet në misionin 
specifik të auditimit siç përcaktohet dhe nga Komiteti i Auditimit e duhet të variojë 
sipas qëllimit të misionit të Auditimit të Brendshëm, eksperiencës së personelit të tij, 
teknologjisë që përdor, kontrollit, përputhshmërisë, dhe zonave gjeografike që 
mbulon. Ekziston një model konceptual që merr parasysh 7 faktorët kyç që 
përcaktojnë madhësinë e departamentit të Auditimit të Brendshëm për një kompani, 
duke marrë në konsideratë misionin e saj, burimet dhe stafin, strategjitë, mbulimin e 
riskut dhe përdorimin e teknikave dhe mjeteve të përparuara të auditimit.  
Duke përdorur këtë model konceptual, është e mundur që dy departamente auditimi 
në kompani të së njëjtës madhësi dhe industri të kenë diferenca të theksuara në 
madhësinë e departamentit. 
 

   
Figura 4.1 - Modeli konceptual mbi madhësinë e departamentit të Auditimit të 
Brendshëm (Burimi: IIA Research Foundation 2010) 

                                                      
46 IIA Research Foundation (2010) “Effective sizing of Internal Audit Departments”, fq 2 
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Tabela 4.1 - Faktorët kyç sipas modelit konceptual mbi madhësinë e departamentit të 
Auditimit të Brendshëm 

Faktorët kyç Shembuj 

1. 
Karakteristikat e 

kompanisë 
Karakteristikat kyçe 

• Madhësia e kompanisë 
• Industria 
• Vendodhja gjeografike 

2. 
Karakteristikat e 
kompanisë dhe 

strukturat qeverisëse 

Karakteristikat e 
Bordit, Komitetit të 

Auditimit dhe 
funksionit të Drejtimit 

të Riskut 

• Numri i anëtarëve të   
  Komitetit të Auditimit; 
• Funksione të tjera që  
  kryejnë shërbime  
  garantuese (funksioni i  
  Përputhshmërisë,  
  Drejtimit të Riskut) 

3. 
Misioni i Auditimit të 
Brendshëm, siç shihet 
nga palët e përfshira 

Aktivitetet dhe 
përgjegjësitë  që ka 

misioni i Auditimit të 
Brendshëm 

• Auditimi Operacional 
• Auditimi Financiar 
• Këshillime 

4. 
Vlera e Auditimit të 

Brendshëm 

Aktivitetet që kryen 
Auditimi i  Brendshëm 

dhe që normalisht i 
shtojnë vlerë 
kompanisë 

• Auditimi Operacional 
• Auditimi Financiar 
• Këshillime 

5. 

Rreshtimi i Auditimit 
të Brendshëm sipas 

pritshmërive të palëve 
të përfshira 

(stakeholders) 

Nëse Auditimi i 
Brendshëm dhe palët e 

tjera (Stakeholders) 
bien dakort në 

rëndësinë e aktiviteteve 
të Auditimit të 

Brendshëm 

• I rreshtuar 
• Jo i rreshtuar 
• Rënia dakort me  
  rëndësinë e Auditimit të  
  TI-së 

6. 

Karakteristikat e stafit 
të Auditimit të 
Brendshëm dhe 

strategjitë 

Qasja dhe atributet e 
vendimeve të stafit të 

Auditimit të 
Brendshëm 

• I kontraktuar 
• Staf i brendshëm dhe i  
  kontraktuar 
• Staf i rekrutuar rishtas 
• Vetëm staf me  
  eksperiencë 

7. 
Cilësia e shërbimeve 

të Auditimit të 
Brendshëm 

Mat nëse Auditimi i 
Brendshëm arrin 

pritshmëritë 

• Tejkalon pritshmëritë 
• Arrin pritshmëritë 
• Është nën pritshmëri 

 Burimi: IIARF (2010) 
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Tabela 4.2 - Variablat specifike që kanë një ndikim thelbësor në madhësinë e 
departamentit të Auditimit të Brendshëm 

Variablat 

Efekti në 
madhësinë e 
Auditimit të 
Brendshëm 

Interpretimi i rezultateve 

Karakteristikat e kompanisë 
Aktivet për vitin aktual 

+ 
Madhësia e Auditimit të 
Brendshëm rritet, nëse 
rriten aktivet e kompanisë. 

Decentralizimi i kontrollit të 
brendshëm 

+ 

Madhësia e Auditimit të 
Brendshëm rritet, sa më e 
decentralizuar të jetë 
struktura e kontrollit të 
kompanisë. 

Karakteristikat e qeverisjes 
Shpeshtësia e takimeve mes 
Auditimit të Brendshëm dhe 
Komitetit të Auditimit  

+ 

Madhësia e Auditimit të 
Brendshëm rritet sa më të 
shpeshta të jenë takimet 
mes Auditimit të 
Brendshëm dhe Komitetit 
të Auditimit.  

Numri i anëtarëve të 
Komitetit të Auditimit 

+ 

Madhësia e Auditimit të 
Brendshëm rritet nëse rritet 
numri i anëtarëve të 
Komitetit të Auditimit.  

Misioni i Auditimit të Brendshëm dhe vlera 
Përqindja e aktiviteteve të 
auditimit që kryhen në 
mënyrë alternative, pra nga 
burime të tjera - 

Stafi i Auditimit të 
Brendshëm zvogëlohet 
nëse rritet përqindja e 
aktiviteteve të auditimit që 
kryhen në mënyrë 
alternative, pra nga burime 
të tjera.  

Fushat e Auditimit të 
Brendshëm (Operacionale, 
Siguria Fizike, 
Përputhshmëria, TI, etj) 

+ 

Stafi i Auditimit të 
Brendshëm rritet kur 
përfshihen në misionin e tij 
shumë fusha.  

Përdorimi i teknikave / 
mjeteve që zbulojnë 
mashtrimin - 

Stafi i Auditimit të 
Brendshëm zvogëlohet 
nëse rritet përdorimi i 
teknikave / mjeteve që 
zbulojnë mashtrimin. 

Misioni i rreshtimit 
Drejtimi dhe Auditimi i 
Brendshëm nuk dakordojnë 
në rëndësinë e Auditimit të 
Teknologjisë së 
Informacionit. 

- 

Kur Drejtuesit dhe Drejtori 
i Auditimit të Brendshëm 
nuk bien dakord mbi 
rëndësinë e auditimit të 
Teknologjisë së 
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Informacionit, madhësia e 
Departamentit të Auditimit 
të Brendshëm zvogëlohet. 
Mosdakordësitë ndodhin 
kur besohet se auditimi i 
TI-së është më i 
rëndësishëm se sa 
Drejtuesit mendojnë. 

Rreshtimi i misionit / 
aktivitetit 

+ 

Madhësia e Departamentit 
të Auditimit të Brendshëm 
rritet kur aktivitetet e tij të 
përfshira në mision janë në 
të njëjtën linjë me 
aktivitetet e kryera 
praktikisht nga Auditimi i 
Brendshëm.  

Karakteristikat e stafit të Auditimit të Brendshëm 
Përqindja e audituesve të 
çertifikuar / kualifikuar / me 
eksperiencë + 

Madhësia e Auditimit të 
Brendshëm rritet nëse ulet 
përqindja e audituesve të 
çertifikuar / kualifikuar / 
me eksperiencë. 

Cilësia e shërbimeve të Auditimit të Brendshëm 
Vlera e Auditimit të 
Brendshëm 

+ 

Madhësia e Auditimit të 
Brendshëm rritet nëse arrin 
apo tejkalon pritshmëritë 
dhe potencialet e tij. 

     Burimi: IIARF (2010) dhe pjesërisht përshtatur nga autori 
 
Në shumicën e rasteve audituesit e brendshëm veprojnë si përkthyes të kuadrit 
rregullator. Për këtë arsye nevoja për të qenë në përputhje me rregullore specifike, 
influencon direkt perceptimin e drejtuesve mbi punën e Auditimit të Brendshëm. 
Gjithashtu risku i mjedisit mund të ndikojë efikasitetin e audituesve të brendshëm në 
dy nivele. E para, ajo mund të influencojë aktivitetet e kryera nga audituesit e 
brendshëm. Niveli i riskut të procesit të biznesit është një çështje që ndikon në planin 
e auditimit, duke përcaktuar një fokus më të madh në procese specifike. Gjithashtu, 
favorizon përshtatjen nga audituesit të teknikave bazuar mbi riskun. Së dyti, risku i 
mjedisit ndikon në kontrollin e mjedisit, me referencë specifike të  nivelit të vetëdijes 
së drejtuesve lidhur me çështje që ndikohen nga risku. Për rrjedhojë perceptimi i të 
audituarve për audituesit ndikohet dhe nga kjo gjë.  
Duke iu referuar Sarens (2009) që të investigohet dhe analizohet se cilët faktorë mund 
të ndikojnë në cilësinë e perceptuar nga drejtuesit mbi Auditimin e Brendshëm, duhet 
përdorur një model që bazohet në tre kritere të cilat influencojnë efektivitetin e 
Auditimit të Brendshëm, dy prej të cilëve kanë të bëjnë ngushtësisht me Auditimin e 
Brendshëm dhe kriteri i tretë lidhet me kompaninë në tërësi. Respektivisht:  

• Karakteristikat e njësisë së Auditimit të Brendshëm (madhësia, intenstiteti i 
marrëdhënies me Drejtimin e lartë dhe me Komitetin e Auditimit, manuali i 
operimit të Auditimit të Brendshëm, përcaktimi dhe azhornimi i planit të 
auditimit, sistemi i matjes së performancës së Auditimit të Brendshëm, 
përputhshmëria me Standartet e Insititutit Ndërkombëtar të Audituesve). 
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• Karakteristikat individuale të audituesve (Aftësitë teknike dhe sjellja); 
• Mjedisi i kompanisë (konteksti rregullator dhe niveli i riskut në industri / 

biznes). 
Eden & Moriah në 1991 – 1992 kryen një eksperiment lidhur me Auditimin e 
Brendshëm në një bankë (me 224 degë) në Izrael. Synimi i studiuesve ishte që të 
përdorej fuqia e metodës eksperimentale për të vlerësuar nëse Auditimi i Brendshëm 
arrin objektivat e tij. Ata supozuan një efekt pozitiv të auditimit në performancë dhe e 
konsideruan auditimin periodik të brendshëm si “një ndërhyrje e planifikuar”, efektet 
e së cilës mund të vleresohen po ashtu në mënyrë eksperimentale. Përqasja e bankës 
izraelite ndaj Auditimit të Brendshëm është në harmoni me portretizimin e Sawyer 
(1988) të auditimit modern. Nuk ka gjasa që modeli i vjetër “kapeni keqbërësin” të 
prodhojë një rritje të performancës kaq të madhe sa ajo e bankës izraelite. Si një 
“variabël i pavarur”, Auditimi i Brendshëm është një përzierje e një numri të madh 
mekanzimash kontrolli dhe mikrosjelljesh, të cilat nuk mund të injorohen dhe të 
vlerësohen individualisht përsa i përket kontributit për efektivitetin e të audituarit.  
Në diskutimin për vlerësimin e kontributit të Auditimit të Brendshëm, Brink dhe Witt 
(1992) arritën në përfundimin që “zhvillimi i masave të mira është shumë i vështirë 
dhe në analizën e fundit do të ketë gjithmonë një varësi më të madhe tek gjykimi…”.  
Një studim tjetër mbi efektivitetin e Auditimit të Brendshëm është kryer nga Marika 
Arena & Giovanni Azzone (2009). Nisur nga perceptimet e të audituarve sa i takon 
efektivitetit të Auditimit të Brendshëm, studimi analizon cilët faktorë mund të 
influencojnë cilësinë e perceptuar nga drejtues të ndryshëm të kompanisë dhe që rrisin 
kënaqësinë e të audituarve mbi kontributin e audituesve të brendshëm. Analiza 
empirike e tyre u bazua në 12 kompani italiane nga industri të ndryshme. Për të 
studiuar se cilët faktorë mund të ndikojnë në cilësinë që perceptohet nga drejtuesit u 
analizuan: 

• Individët (audituesit dhe të audituarit); 
• Departamenti i Auditimit të Brendshëm; 
• Kompania dhe mjedisi ligjor; 

Ky informacion u mblodh duke kombinuar tre nivele të ndryshme.  
Të audituarit dhe audituesit u intervistuan në çdo kompani. Intervistat me të audituarit 
konsistonin në:  

• rolin dhe përgjegjësitë e auditimit në një kontekst më të gjerë të kompanisë 
duke njohur rolet dhe pozicionin e të intervistuarve; 

• marrëdhënien mes audituesit dhe të audituarve gjatë auditimit duke iu referuar 
mënyrave të komunikimit mes audituesve dhe të audituarve gjatë proceseve të 
auditimit; 

• efektet e aktivitetit të Auditimit të Brendshëm, duke synuar nxjerrjen në pah të 
perceptimit të të audituarve mbi punën e audituesve të brendshëm, me 
referencë ndikimin në aktivitetet ditore të të audituarve dhe zbatimin e 
rekomandimeve të sugjeruara.  

Bazuar në: 1) Karakteristikat e funksionit të Auditimit të Brendshëm dhe 2) Nivelin e 
kënaqësisë së të audituarve, kompanitë u klasifikuan në katër kategori, si vijon: 
Auditim në sipërfaqe: Kompani të karakterizuara nga një cilësi e ulët e Auditimit të 
Brendshëm dhe një nivel i mesëm – i lartë i kënaqësisë së të audituarve. 
Në këto kompani, të audituarit janë të kënaqur nga aktiviteti i auditimit, dhe pse 
cilësia e funksionit të auditimit paraqitet e kufizuar. Kufizimet kryesore të cilat mund 
të nënvizohen janë: Linja e raportimit, metodologjia e auditimit që zbatohet, si dhe 
kompetencat e Auditimit të Brendshëm. Kompetencat e Auditimit të Brendshëm dhe 
pse të diversifikuara, paraqesin disa kufizime:  
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• Edhe pse audituesit kanë disa kompetenca, njohuritë e proceseve të biznesit 
janë të kufizuara. Politikat e rekrutimit janë elementët kyç për të shpjeguar 
këtë situatë (psh punonjësit e rinj në auditim janë rekrutuar menjëherë pas 
mbarimit të universitetit). Në këtë mënyrë, audituesit e brendshëm duhet të 
zhvillojnë kompetenca mbi proceset e biznesit duke i audituar ato, çka kufizon 
së paku në hapat fillestarë të karrierës, kontributin e tyre në përmirësimin e 
këtyre proceseve. 

• Aftësitë e sjelljes janë të rëndësishme, por nuk ka trajnime formale për të 
përmirësuar këto kompetenca. 

Duke analizuar nivelin e kënaqësisë e cila ishte e lartë, arsyet ishin nga më të 
ndryshmet. P.sh. kënaqësia e audituesve lidhet me ndikimin e kufizuar që ka Auditimi 
i Brendshëm në aktivitetet e audituara, pasi sipas komenteve, të audituarit 
konsideronin se: Audituesit do kryejnë punën e tyre, por që nuk shkakton ndonjë 
problem të veçantë. Është vetëm për pak ditë në vit, dhe jo çdo vit.  
Auditimi i Brendshëm është “një e keqe e domosdoshme”. Të audituarit janë të 
kënaqur me aktivitetin e Auditimit të Brendshëm, meqenëse nuk ka ndonjë ndikim në 
biznesin e tyre, për më tepër rekomandimet e lëna janë të pakta, por kur pyeten nëse 
do t’i zbatojnë këto rekomandime apo jo, përgjigjia e të intervistuarve ishte: Ndoshta, 
mund të bëjmë diçka, por nuk duket se ky problem ka vërtet rëndësi. 
Auditimi me vlerë: Kompani të karakterizuara nga një cilësi e lartë e Auditimit të 
Brendshëm dhe një nivel i lartë i kënaqësisë së të audituarve. 
Kompanitë në këtë kategori, karakterizohen nga një Auditim i Brendshëm, i cili 
funksionon sipas praktikave ndërkombëtare më të mira. Aktivitetet audituese kryhen 
bazuar në një model sistematik. Gjithashtu kompetencat e audituesve të brendshëm 
janë të diversifikuara. Kanë aftësi që mbulojnë proceset e biznesit si dhe kompetencat 
audituese, duke marrë në konsideratë dhe çertifikimet e tyre. Po kështu përbërja e 
grupit të auditimit është më e diversifikuar sa i përket eksperiencës së punës. Të 
audituarit e njohin / vlerësojnë kontributin e Auditimit të Brendshëm në aktivitetin e 
tyre, në dy nivele: e para, audituesit u mundësojnë drejtuesve të linjës një pamje të 
jashtme të proceseve të tyre, dhe e dyta, mundësojnë një informacion të nevojshëm 
dhe sugjerime mbi risqet dhe kontrollet.  
Auditimi i shkëputur: Kompani të karakterizuara nga një cilësi e lartë e Auditimit të 
Brendshëm dhe një nivel i ulët i kënaqësisë së të audituarve. 
Të audituarit nuk janë të kënaqur nga aktiviteti i Auditimit të Brendshëm, edhe pse 
cilësia e funksionit të Auditimit të Brendshëm është tepër e mirë. Cilësitë e funksionit 
të auditimit janë të ngjashme me auditimin me vlerë sa i takon kompetencave, 
eksperiencës, etj, gjithsesi audituesit duken se nuk janë të aftë të komunikojnë me të 
audituarit. Pra Auditimi i Brendshëm konsiderohet burokratik. Të audituarit nuk e 
njohin kontributin e audituesve të brendshëm, edhe pse vëmendja e tyre përqëndrohet 
në proceset kyçe dhe zonat më me risk. Bazuar në intervistat e të audituarve, Auditimi 
i Brendshëm shihet si një rritje e burokratizimit në dy mënyra: së pari, nxit kryerjen e 
kontrolleve të cilat nuk janë efektive sa i takon kostos; së dyti, duke transformuar 
ndërhyrjen e auditimit në një kërkesë burokratike.  
Problemi i parë rezulton në një kontekst të caktuar, kur audituesit janë shumë të 
orientuar në kontrolle mbi procedura, sidoqoftë pa marrë në konsideratë efektet që 
procedura ka në aktivitetin e biznesit. Ndërsa problemi i dytë lidhet kryesisht me 
mënyrën se si të audituarit e konsiderojnë ndërhyrjen e auditimit, dmth nëse duket si 
një përmbushje e një kërkese burokratike apo kërkesë që është e dobishme për 
proceset e tyre. Audituesit përgjithësisht nuk e dallojnë këtë risk.  
Ndërkaq, situata paraqitet krejt ndryshe për të audituarit, të cilët:  
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• Mund të mos vlerësojnë pasojat nga shmangiet prej procedurave; 
• Mund të konsiderojnë se procedurat që janë fuqi janë shumë shtrënguese ose 

jo të duhurat, dhe pse janë të vetëdijshëm për risqe potenciale.  
Të dyja situatat mund të rezultojnë në refuzim të rekomandimeve të audituesve. Kjo 
situatë kryesisht rrjedh prej mangësisë në rrjedhjen e informacionit midis të 
audituarve dhe audituesve (pra mungesë komunikimi).  
Auditimi i pavlerë: Kompani të karakterizuara nga një cilësi e ulët e Auditimit të 
Brendshëm dhe një nivel i ulët i kënaqësisë së të audituarve. 
Kompanitë në këtë grup, karakterizohen nga një njësi auditimi e pazhvilluar, si dhe 
një nivel i ulët i kënaqësisë së të audituarve. Modeli i auditimit është i “stilit të 
vjetër”, i fokusuar kryesisht mbi monitorimin dhe konformitetin me rregullat dhe 
procedurat. 
Vlera e Auditimit të Brendshëm është studiuar dhe nëpërmjet sondazheve, rezultatet e 
të cilëve janë përdorur për të identifikuar dhe renditur faktorët që konsiderohen si më 
të rëndësishmit në shtimin e vlerës. 
Në përgjithësi koncepti i vlerës së shtuar të Auditimit të Brendshëm, i referohet vlerës 
që krijohet nga: 

• Përmirësimi i mundësive për të arritur objektivat e kompanisë; 
• Identifikimi i përmirësimeve operacionale; 
• Zvogëlimi i përballjes me riskun 

të gjitha këto nëpërmjet garantimit të sigurisë dhe këshillimit. 
Sipas një studimi47 mbi Auditimin e Brendshëm të bankave, Auditimi i Brendshëm 
shton vlerë nëse ndihmon: 

- Në arritjen e objektivave të kompanisë; 
- Në mbrojtjen e reputacionit; 
- Në mbrojtjen e klientëve; 
- Në identifikimin dhe monitorimin e risqeve; 
- Duke bërë proceset e brendshme më efektive; 
- Duke siguruar Bordin Drejtues për mjaftueshmërinë dhe 

efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm; 
- Në përmirësimin e cilësisë së të dhënave financiare 

Sipas një tjetër sondazhi48 drejtuar 24 kompanive, midis të cilave dhe banka, u 
analizua perceptimi i Drejtimit të lartë mbi rolin e vlerës së Auditimit të Brendshëm 
bazuar në performancën aktuale të tij. Pothuaj mbi 80% e të anketuarve ishin 
plotësisht dakord dhe dakord se Auditimi i Brendshëm ndihmon në:  

• Arritjen e objektivave të kompanisë; 
• Përmirësimin e operacioneve / performancës; 
• Parandalimin e mashtrimit; 
• Reduktimin e kostove 

Sipas studimit të mësipërm masat e Auditimit të Brendshëm që shtojnë vlerë mund të 
renditen si më poshtë: 

• Garantimi i frytshmërisë së kontrollit të brendshëm; 
• Trajtimi i riskut financiar; 
• Trajtimi i riskut të përputhshmërisë; 
• Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimit; 
• Raportimi i cilësisë dhe mjaftueshmërisë; 

                                                      
47

 Hans – Joerg Turtschi – Credit Suisse (2007) “Internal Audit of Banks”, fq118 
48 Mubarak for accounting, auditing & financial consultancy (2010) - Internal Auditing as adding value function, 
    fq 5, 19 - 20 
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• Finalizimi i planit të aprovuar të auditimit; 
• Garantimi i mjaftueshmërisë së drejtimit të riskut; 
• Trajtimi i riskut operacional; 
• Mundësimi i shërbimeve këshilluese; 
• Reduktimi i kostove të Auditimit të Jashtëm 

Po duke iu referuar këtij sondazhi të gjithë të anketuarit u përgjigjën se kostot e 
Auditimit të Brendshëm janë të justifikueshme dhe ato nuk duhet të eleminohen apo 
zvogëlohen. 
Ndërkaq, një studim më gjithëpërfshirës është sondazhi global49 mbi Auditimin e 
Brendshëm i vitit 2010, i cili është bazuar mbi përgjigjet e 13,500 të anketuarve në 
107 shtete. Një nga raportet e këtij sondazhi, fokusohet në matjen e vlerës së 
Auditimit të Brendshëm dhe faktorët kryesorë që kontribuojnë në këtë vlerë. Shumë 
nga të anketuarit, besojnë se përputhshmëria me Standartet dhe Kodin e Etikës është 
faktor kyç në shtimin e vlerës së proceseve qeverisëse. Po kështu ata vlerësojnë se 
aktiviteti i Auditimit te Brendshëm u shton vlerë kompanive të tyre dhe pavarësia dhe 
objektiviteti shihen si faktorët kryesorë.   
Disa studiues50 kanë analizuar aftësitë që një auditues i brendshëm duhet të ketë. Sipas 
tyre të kuptosh se si duhet të ndërveprosh me të audituarit mund t’u japë audituesve 
atë çka u duhet për t’i shtuar vlerat auditimit.  
Sipas tyre audituesit e brendshëm duhet të takojnë dhe ndërveprojnë me sa më shumë 
punonjës gjatë një auditimi, pasi një auditim është “grackë” nëse beson në një ose dy 
kontakte, të cilët mundësojnë të gjithë informacionin për një auditim (zakonisht të 
njëjtët persona të pengojnë të flasësh me punonjësit e tjerë). Ata theksojnë se duhet të 
thyhen barrierat që mbajnë audituesit larg personave që kryejnë aktualisht detyrën. 
Është e rëndësishme të kuptohet se asnjë nuk e di procesin më mirë se personat që 
kryejnë atë detyrë përditë. Të diskutosh me drejtues nuk ndihmon të kuptosh procesin. 
Shumë drejtues e shpjegojnë procesin ashtu si ata e perceptojnë se është ose si duhet 
të jetë, dhe jo si është aktualisht duke shmangur problematikën që mund të ketë. Këto 
probleme mund të mos identifikohen as gjatë testimeve që kryen auditimi, dhe për 
shkak se procesi nuk është përshkruar siç duhet, disa probleme mund të kalojnë pa u 
vënë re. Ndërtimi i një marrëdhënie me të audituarit është kritike për suksesin e një 
audituesi. Dhe për të arritur këtë duhen disa vite gjatë të cilëve:  
• Duhet mësuar procesi përpara se të flitet me përgjegjësit e këtij procesi, sepse nuk 

ka asgjë më problematike se sa një auditues që nuk ka së paku njohuritë bazë mbi 
një proces.  

• Audituesi nuk duhet të jetë tepër i afërt ose arrogant. Duhet patur parasysh se 
personat që kryejnë punën e tyre përditë dinë më tepër se sa audituesit. Një 
auditues i brendshëm mund të shtojë vlerë në kompani duke bërë sugjerime se si 
gjërat mund të bëhen më mirë, por kjo duhet bërë me takt dhe jo duke pasur një 
qëndrim që shpreh kënaqësi që i audituari u kap në gabim.  

• Gjatë intervistimeve, pyetjet duhet të ndërtohen në mënyrë të tillë që të drejtojnë 
tek përgjigjia dhe jo duke u konfrontuar. Përgjithësisht në literaturë kjo i referohet 
“Metodës Kolombo51”. Pyetjet nuk duhet të tingëllojnë si kërcënuese.  

• Duhet treguar interes në atë çfarë i audituari është duke shpjeguar. Ndodh shpesh 
që të audituarit janë krenarë për atë çka bëjnë dhe që e ndajnë me dikë tjetër.  

• Duhet punuar me të audituarin duke i treguar se audituesi është i interesuar vetëm 

                                                      
49 The IIA’s Global Internal Audit Survey (2010) - Measuring Internal Auditing’ s Value, fq 3 - 28 
50 Michael A. Breon & Randall F. Stellwag “Soft skills to Improve Internal Audit results”, fq 1 - 4 
51 Seriali televiziv “Investigator Kolombo” 
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në fakte dhe jo për të gjykuar atë ose punën e tij. Gjithashtu përveç identifikimit 
që mund të kryhet, ai duhet shoqëruar dhe me zgjidhjen, në mënyrë që audituesi të 
krijojë figurën e tij si një këshillues biznesi i besueshëm.  

• Audituesi nuk duhet të jetë alarmist. Kur identifikohet një çështje, duhet të jetë 
brenda kontekstit.  

Ekzistojnë52 disa anektoda sa i takon rolit të Auditimit të Brendshëm dhe 
marrëdhënies së audituesve me të tjerët brenda një kompanie. Audituesit e brendshëm 
duhet të shkruajnë diçka në raportet e tyre që të justifikojnë ekzistencën, ndaj nëse 
s’kanë çështje madhore për të raportuar ata do paraqesin çikërrima (publikuar në 
Banking Management Subject 2, 2002). Duke pranuar në mënyre jo krejt direkte 
Instituti i Audituesve të Brendshëm krijoi “Standartin 260 – Marrëdhëniet njerëzore 
dhe komunikimi” sipas të cilit audituesit e brendshëm duhet të jenë të aftë të 
bashkëveprojnë me njerëzit dhe të komunikojnë në mënyrë të frytshme (IIA 
Handbook 1997). Van Peursem & Pumphrey (2005) duke parë rolin e audituesit të 
brendshëm nga këndvështrimi i teorisë së agjentit dhe duke konsideruar problemin me 
të cilin haset audituesi ku linja të qarta të përgjegjësisë nuk janë të përcaktuara, 
përmendin vështirësitë. Në pikëpamjen e tyre këto vështirësi lindin si rrjedhojë e 
pritshmërive të ndryshme nga nivele të ndryshme drejtuesish brenda kompanisë ndaj 
audituesit të brendshëm.   
Një studim tjetër kryer nga G. Matarneh (2011) ka marrë në konsideratë faktorët që 
përcaktojnë cilësinë e Auditimit të Brendshëm në banka.  
Ky studim analizoi lidhjen mes kompetencës, objektivitetit dhe performancës së 
audituesit të brendshëm dhe cilësisë së Auditimit të Brendshëm duke u mbështetur në 
hipotezat e mëposhtme: 
H1 – ka një lidhje pozitive mes kompetencës së një audituesi të brendshëm dhe 
cilësisë së Auditimit të Brendshëm; 
H2 - ka një lidhje pozitive mes objektivitetit të një audituesi të brendshëm dhe cilësisë 
së Auditimit të Brendshëm; 
H3 - ka një lidhje pozitive mes performancës së një audituesi të brendshëm dhe 
cilësisë së Auditimit të Brendshëm 
Si bazë të dhënash u përdorën 20 banka. Variabël i varur u konsiderua cilësia e 
auditimit, ndërsa variabla të pavarura objektiviteti, performanca dhe kompetenca. 
Faktorët që u konsideruan si përcaktues të kompetencave të Auditimit të Brendshëm 
ishin: 

1. Niveli i edukimit të audituesve; 
2. Eksperienca profesionale dhe njohja e procedurave, proceseve me të cilat 

operojnë; 
3. Çertifikimet profesionale të marra; 
4. Niveli i përgatitjes dhe trajnimet teknike; 
5. Trajnim i vazhdueshëm. 

Faktorët që përcaktojnë objektivitetin e Auditimit të Brendshëm: 
1. Departamenti i auditimit është i lidhur me një nivel të lartë drejtimi; 
2. Marrja në punë, ngritja në detyrë dhe shpërblimi i audituesve të brendshëm 

kryhet nga Komiteti i Auditimit ose Drejtimi; 
3. Liria që i jepet audituesve në mënyrë që të kenë mundësi të vëzhgojnë çdo 

njësi të kompanisë; 
4. Pavarësia e Auditimit të Brendshëm nga departamentet e tjera; 
5. Liria që i jepet audituesve që të zbatojnë procedurat e nevojshme të auditimit; 

                                                      
52 Ronal Wright (2009) “Internal Audit, Internal Control and Organizational Culture”, fq 48 
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6. Ekzistenca e një Komiteti Auditimi dhe kontakte që vendosen lehtësisht me të, 
pa patur nevojën e Drejtuesve. 

Faktorët që përcaktojnë performancën e Auditimit të Brendshëm: 
1. Saktësia dhe mjaftueshmëria e programeve të auditimit; 
2. Mjafueshmëria e qëllimit dhe shtrirjes së auditimit; 
3. Mbështetja e drejtuesve; 
4. Vlerësimi i cilësisë së performancës nga palë të jashtme; 
5. Sigurimi i mbrojtjes së aktiveve nga gabimet, parregullsitë dhe sigurimi i një 

raporti financiar të kuptueshëm, të saktë dhe në kohë.  
Faktorët që përcaktojnë cilësinë e Auditimit të Brendshëm: 

1. Sigurimi i mbrojtjes së aktiveve nga gabimet, parregullsitë; 
2. Sigurimi i një raporti financiar të kuptueshëm, të saktë dhe në kohë; 
3. Dhënia e informacionit të nevojshëm audituesve të jashtëm, Komitetit të 

Auditimit dhe Drejtimit; 
4. Fokusimi në performancën e auditimit dhe përshtatja e modeleve të auditimit 

bazuar në risk; 
5. Aplikimi i parimeve të kontabilitetit; 
6. Vlerësimi i performancës administrative dhe planeve për të arritur objektivat 

e kompanisë. 
Konkluzioni i këtij studimi ishte se në cilësinë e Auditimit të Brendshëm ndikon më 
së pari performanca, pasuar nga kompetenca dhe objektiviteti.  
J. Sharairi (2011) ka kryer një studim në sistemin bankar në Jordani mbi faktorët që 
ndikojnë në rolin e audituesit të brendshëm sa i përket mbrojtjes së sistemit të 
informacionit kontabël nga depërtimet elektronike në banka. Si rrjedhojë e rritjes së 
përdorimit të teknologjisë së sistemeve dhe programeve të ndryshme, shumë banka 
kanë blerë dhe përdorin programet më të fundit, të cilat i ndihmojnë të kryejnë shumë 
detyra dhe funksione kontabiliteti më shpejt dhe me më saktësi. Por nga ana tjetër, 
sistemi kompjuterik i informacionit kontabël në dukje i pathyeshëm kundër depërtimit 
dhe mashtrimit për të marrë ndonjë informacion konfidencial apo vjedhjes së ndonjë 
informacioni, shfrytëzohet nga ekzistenca e hendeqeve apo zonave “të dobëta” në 
software dhe sistemet e operacionit të cilat zakonisht shkaktohen nga gabime në 
programim.  
Konkluzioni i këtij studimi konfirmoi se audituesit e brendshëm luajnë një rol të 
rëndësishëm në mbrojtjen e sistemit të informacionit nga depërtimet elektronike. 
Një analizë mbi pritshmëritë ndaj Auditimit të Brendshëm është kryer nga Gerrit 
Sarens & Ignace De Beelde (2005). Ky studim kreu një vlerësim cilësor të 
ndërveprimit ndërmjet audituesve të brendshëm dhe palëve të tjera në kompani, duke 
analizuar pritshmëritë dhe perceptimet e tyre. Sipas drejtuesve ekzekutivë dhe 
drejtuesve të financës ekzistenca e funksionit të Auditimit të Brendshëm kryesisht 
udhëhiqet nga rritja e kompleksitetit si rrjedhojë e rritjes së kompanisë. Drejtuesit 
ekzekutivë dhe ata të financës presin nga audituesit “t’i qëndrojnë afër biznesit” dhe 
“të kompensojnë” humbjen e kontrollit që rezulton nga rritja e kompleksitetit duke 
monitoruar në mënyrë aktive të gjitha njësitë e biznesit dhe duke kontribuar në 
zhvillimin e një sistemi të standartizuar të sistemit të kontrollit të brendshëm. 
Drejtuesit ekzekutivë dhe drejtuesit e financës presin që audituesit e brendshëm të 
përmbushin një rol mbështetës të drejtimit. Së pari ata duhet të fokusohen në dhënien 
e sigurisë mbi drejtimin e riskut dhe sistemin e kontrollit të brendshëm. 
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Tabela 4.3 - Pritshmëritë mbi Auditimin e Brendshëm 

Komiteti i Auditimit Drejtuesit ekzekutivë / Drejtuesit 
financiarë 

• Kontributi i Auditimit të 
Brendshëm në lidhje me 
monitorimin dhe funksionimin 
e kompanisë; 

• “Përkthyes” ose “komunikues” 
(kompensojnë mungesën e 
informacionit); 

• Lojtarë të rëndësishëm në 
drejtimin e riskut (sesa në rolin 
prej këshilluesi) 

• Kompensim i humbjes së kontrollit 
që rrjedh nga rritja e kompleksitetit 
të kompanisë; 

• Rol aktiv mbështetës për drejtuesit; 
• Rol aktiv në përmirësimin, 

standartizimin dhe formalizimin e 
drejtimit të riskut dhe sistemit të 
kontrollit të brendshëm;  

• Përmirësim të proceseve; 
• Këshillim në projekte strategjike; 

Burimi: Gerrit Sarens & Ignace De Beelde (2005) 
 
Lawrence Sawyer ka theksuar mbështetjen e drejtuesve dhe Bordit Drejtues në 
arritjen e objektivave të kompanisë nëpërmjet auditimeve të mirëgjykuara. Ai ka 
inkurajuar audituesit e brendshëm të veprojnë si këshillues të drejtuesve, më tepër se 
sa si kundërshtarë. Sawyer i shihte audituesit si lojtarë aktivë duke influencuar në 
biznes, sesa si kritizerë të të gjitha gradave të gabimeve. Ai parashikoi për të ardhmen 
një auditues me një marrëdhënie më të fuqishme me Komitetin e Auditimit. 
Paraqitja nëpër raportet e auditimit e observimeve pozitive ishte shumë e rrallë 
përpara se të theksohej nga Sawyer. 
Sipas një studimi, roli i Auditimit të Brendshëm në bankat europiane53 është më tepër 
sigurues se sa konsultues, çka do të thotë që roli i Auditimit të Brendshëm nuk 
konsiston vetëm në kontrollin dhe verifikimin e përputhshmërisë me procedurat dhe 
zbatimin korrekt të tyre. 
Sipas një analize korrelative kryer nga Babirye Mari (2007) është studiuar lidhja mes 
Auditimit të Brendshëm dhe pranueshmërisë së tij nga stafi. Analiza mori parasysh 
vlerësimet e të anketuarve nëse ata e kuptonin tërësisht rolin e Auditimit të 
Brendshëm, nëse e mbështetnin apo i mundësonin informacion. Gjithashtu u vlerësua 
besueshmëria ndaj stafit të Auditimit të Brendshëm sa i takon kompetencave dhe 
profesionalizmit të tyre. Analiza korrelative tregoi një marrëdhënie të qenësishme 
pozitive mes pranueshmërisë së funksionit të Auditimit të Brendshëm dhe Drejtuesve 
të lartë, si dhe përkushtimit të stafit dhe mbështetjes ndaj Auditimit të Brendshëm. 
Kjo mbështet dhe konstatimin e Dittenhoffers (1997) që nëse të audituarit pranojnë 
Auditimin e Brendshëm, ata do të bashkëpunojnë me të në identifikimin e zonave me 
probleme, do jenë pjesëmarrës në punë investigative dhe marrin masa korrigjuese. Sa 
më i lartë niveli i pranueshmërisë, aq më tepër mbështetje ka nga drejtuesit dhe stafi. 
Ndaj drejtuesit duhet të krijojnë një mjedis që kërkon përkushtim dhe mbështetje ndaj 
Auditimit të Brendshëm në mënyrë që ai të kryejë detyrat e tij në mënyrë efikase duke 
siguruar që risqet e kompanisë drejtohen siç duhet.  
Siç evidentohet54 sot më tepër se kurrë kompanitë kryesore (lider) pranojnë ndikimin e 
mbajtjes së një Auditimi të Brendshëm efektiv. 

                                                      
53 BNP Paribas (2008) “Overview of Banking Internal Audit in Europe by the banking advisory group of ECIIA”,  
    fq 26  
54 IIA Research Foundation (2007) - External Quality Assessments: Results, Tools, Technique &lessons learned,  
    fq 5 - 8 
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Në mënyrë që të përcaktohet përputhshmëria me Standartet (IPPF) kompanitë duhet të 
shkojnë përmes një procesi të jashtëm vlerësimi (Standarti 1312), pra kryerjen e një 
vlerësimi cilësie nga një vlerësues i jashtëm, i pavarur dhe i kualifikuar mbi 
profesionin e auditimit. Ekzistenca e një Auditimi të Brendshëm cilësor është një nga 
komponentët kryesorë që kompanitë të arrijnë objektivat e tyre. Përputhshmëria me 
standartet ndihmon në rritjen e besueshmërisë tek palët (aksionerët, drejtuesit, 
punonjësit) në mënyrë që të flitet për një aktivitet të Auditimit të Brendshëm të 
frytshëm. 
Sipas një sondazhi kryer nga IIARF me kompani që së fundmi kanë patur një vlerësim 
të jashtëm të cilësisë së Auditimit të Brendshëm, u listuan 15 konstatime dhe 
rekomandime lidhur me përmirësimin e aktivitetit të Auditimit të Brendshëm. Po nga 
ky sondazh rezultuan dhe disa motive pse vlerësimi i jashtëm i cilësisë për Auditimin 
e Brendshëm është vlerështues.  
 
Tabela 4.4 - Konstatime dhe rekomandime për të përmirësuar aktivitetin e Auditimit 
të Brendshëm 

15 Standartet që kërkojnë 
përmirësim 

Vëzhgime Rekomandime 

1. 2010 Planifikimi 

Aktiviteti i Auditimit të 
Brendshëm nuk ka një 
model vlerësimi risku 
për planifikimin e 
auditimeve, i cili të jetë 
i dokumentuar dhe 
formal. 

Procesi i planifikimit 
dhe vlerësimit të riskut 
të jetë në përputhje me 
Standartin 
Ndërkombëtar të 
Auditimit të 
Brendshëm.  

2. 1000 
Qëllimi, Autoriteti 
dhe Përgjegjësia 

Aktiviteti dhe struktura 
e Auditimit të 
Brendshëm nuk 
azhornohet (e 
dokumentuar) vit për 
vit. Përkufizimi i 
Auditimit të Brendshëm 
duhet të pasqyrojë 
përgjegjësitë e 
Drejtuesit të Auditmit të 
Brendshëm dhe të 
aprovohet nga Komiteti 
i Auditimit.  

Të azhornohet çdo vit 
struktura dhe aktiviteti 
i Auditimit të 
Brendshëm për të 
siguruar që përfshin 
gjithë përgjegjësitë e 
Auditimit të 
Brendshëm. Për 
strukturën e rishikuar 
të merret aprovim nga 
Komiteti i Auditimit.  

3. 1311 
Vlerësimi i 
brendshëm 

Ndërkohë që disa 
elementë të Standartit 
mbi sigurimin e cilësisë 
mund të jenë zbatuar 
(përfshirë) në aktivitetin 
e Auditimit të 
Brendshëm, vlerësimi i 
brendshëm i 
vazhdueshëm mund të 
përforcohet nëpërmjet 
nje vëzhgimi shtesë dhe 

Zbatimi i një procesi të 
vazhdueshëm mbi 
sigurimin e cilësisë 
duke përdorur matësa 
si psh: rikuperimi i 
kostove, kënaqësia e 
“klientit” dhe ky 
monitorim të kryhet në 
mënyrë të 
vazhdueshme.  



Vlera e shtuar e Auditimit të Brendshëm. Rasti i sistemit bankar në Shqipëri 

Elsa Kristo                                                         80                                                      Temë disertacioni 
 

praktikave më të mira.  

4. 1230 
Zhvillim i 

vazhdueshëm 
profesional 

Auditimi i Brendshëm 
nuk ka një program 
formal trajnimesh që të 
sigurojë që stafi merr 
trajnimet e duhura dhe 
rrjedhimisht përmbush 
nevojat departamentale 
dhe planin vjetor të 
auditimit. 

Të ketë një plan 
trajnimi për stafin 
bazuar në nevojat e 
Departamentit dhe 
planit vjetor, si dhe një 
listë trajnimesh të 
rekomanduara për 
stafin më të avancuar.  

5. 1300 
Sigurimi i cilësisë 

dhe programi i 
përmirësimit 

Aktiviteti i Auditimit të 
Brendshëm i referohet 
standarteve për të 
përkufizuar cilësinë 
profesionale të 
auditimit, por nuk ka 
ndërtuar një program 
për sigurimin e cilësisë 
dhe përmirësimin siç 
kërkohet në Standartin 
1300. 

Zbatimi dhe 
dokumentimi i një 
programi të sigurimit të 
cilësisë dhe 
përmirësimit, siç 
kërkohet në Standarte.  

6. 2040 
Politikat dhe 
procedurat 

Nuk ka një politikë 
formale të auditimit dhe 
një manual procedurash 
mbi të cilat bazohet 
aktiviteti i përditshëm i 
Auditimit të 
Brendshëm. 

Krijimi i një manuali 
politikash dhe 
procedurash që të jetë 
si udhëzues për 
aktivitetin e përditshëm 
të Auditimit të 
Brendshëm. 

7. 2030 
Drejtimi i 
burimeve 

Drejtuesi i Auditimit të 
Brendshëm duhet të 
masë performancën 
aktuale të audituesve 
përkundrejt buxhetit.  

Drejtuesi i Auditimit të 
Brendshëm duhet të 
përdorë metoda matëse 
të performancës 
përkundrejt buxhetit. 

8. 1110 
Pavarësia 

organizative 

Struktura organizative 
tregon se drejtuesi i 
Auditimit të Brendshëm 
raporton direkt tek 
Zv.Presidenti ekzekutiv 
dhe raporton dhe tek 
Komiteti i Auditimit. 

Komiteti i Auditimit 
duhet të vlerësojë 
marrëdhëniet 
raportuese të Drejtuesit 
të Auditimit të 
Brendshëm në mënyrë 
që të sigurojë se 
pavarësia e Auditimit 
nuk do dëmtohet. 

9. 1210 Aftësitë 

Ekziston një perceptim 
(bazuar në sondazhe dhe 
intervistat me Drejtimin 
e lartë) se stafi i 
Auditimit të Brendshëm 
nuk zotëron nivelin e 
duhur të njohurive mbi 
biznesin. 

Rritja e njohurive të 
audituesve mbi 
operacionet e biznesit 
nëpërmjet programeve 
të rotacionit dhe 
trajnimeve në vendet e 
punës në operacionet e 
biznesit.  
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10. 2110 Drejtimi i riskut 

Mund të ketë zona që 
përballen me riskun e 
TI-së, të cilat nuk janë 
përfshirë ose mund të 
jenë të shpërndara në 
listën e njësive që do të 
auditohen, si psh 
Strategjia e TI-së. 

Të auditohet çdo njësi 
TI e auditueshme duke 
përfshirë të gjitha 
aplikacionet, 
organizimin dhe 
strategjinë e TI-së, si 
dhe serverat. 

11. 2201 
Konsiderata mbi 

planifikimin 

Rishikimi i 
dokumentave 
mbështetëse tregon një 
mungesë të planifikimit 
për angazhim.   

Planifikimi i 
angazhimeve, duhet të 
kryhet për çdo 
vlerësim, duke 
përfshirë objektivat e 
aktivitetit që është në 
rishikim, risqet më 
domethënëse, 
mjaftueshmërinë dhe 
efikasitetin e drejtimit 
të riskut dhe mundësitë 
për të bërë përmirësime 
të mëdha. 

12. 2330 
Rregjistrimi i 
informacionit 

Një set dokumentash 
mbështetëse duhet të 
jetë pjesë e politikave 
dhe procedurave të 
aktivitetit të Auditimit 
të Brendshëm.  

Duhet krijuar një 
standart i dokumentave 
mbështetëse të cilat 
mund të jenë kampione 
të përzgjedhura, 
indekse, teknika të cilat 
justifikojnë 
konkluzionet mbi një 
auditim të caktuar, një 
vlerësim apo rishikim. 

13. 2340 
Mbikëqyrja e 
angazhimit 

Dokumentat 
mbështetëse jo 
gjithmonë rishikohen 
gjatë auditimit e në 
mënyrë periodike. 

Të rritet mbikëqyrja e 
audituesve duke 
kontrolluar dokumentat 
mbështetëse gjatë 
kryerjes së auditimit, se 
sa në fund të 
angazhimit (auditimit). 

14. 2400 
Rezultatet e 
komunikimit 

Rezultatet e punës së 
Auditimit të Brendshëm 
nuk janë të plota dhe 
nuk i janë komunikuar 
të gjitha palëve. 

Rezultatet e punës së 
Auditimit të 
Brendshëm duhet të 
jenë cilësore (dmth të 
qarta, konçize dhe në 
kohë). Drejtuesi i 
Auditimit të 
Brendshëm duhet t’i 
komunikojë rezultatet 
palëve. 

15. 2200 
Planifikimi i 
angazhimit 

Rishikimi i 
dokumentave 

Formalizimi i 
përdorimit të një 
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mbështetëse nuk 
gjeneron një dokument 
të qëndrueshëm për 
planifikimin e 
angazhimit apo të 
qëllimeve të auditimit.  

memoje të planifikimit 
të auditimit për të 
gjitha auditimet e 
kryera nga Auditimi i 
Brendshëm. Memo-ja 
të përfshijë detaje të 
lidhjes mes vlerësimit 
vjetor të riskut dhe 
risqeve dytësore. 
Planet duhet të 
përfshijnë qëllimin, 
objektivat, kohën dhe 
se si do shpërndahen 
burimet. 

Burimi: IIARF (2007) 
 
Tabela 4.5 - Përfitimet kryesore të një vlerësimi të jashtëm mbi cilësinë e Auditimit 
të Brendshëm 
 
Përfitimet kryesore të një vlerësimi të 
jashtëm cilësie për audituesit 

Përfitimet kryesore të një vlerësimi 
të jashtëm cilësie për drejtuesit e 
lartë 

Aftësinë për të qenë në përputhje me 
standartet. 

Mundësia për të dhënë një opinion 
anonim mbi aktivitetin e Auditimit të 
Brendshëm. 

Përmirësim i vazhdueshëm. Të rrisin ndërgjegjësimin mes 
drejtuesve mbi standartet profesionale 
të Auditimit të Brendshëm. 

T’u referohen praktikave më të mira. Të sigurohen që audituesit auditohen. 
Të kenë një sens vetpërmbushjeje dhe 
kënaqësie. 

Vlerësim i pavarur i efikasitetit të 
Auditimit të Brendshëm. 

Fokus më të madh në zona për 
përmirësime të mëtejshme dhe ide të reja 
si t’i kryejnë detyrat më mirë. 

 

Përfitimet kryesore të një vlerësimi të 
jashtëm cilësie për Komitetin e 
Auditimit dhe Bordin Drejtues 

Përfitimet kryesore të një vlerësimi 
të jashtëm cilësie për punonjësit 

Të sigurohen për cilësinë, 
profesionalizmin dhe kompetencat e  
aktivitetit të Auditimit të Brendshëm. 

Të sigurohen që audituesit auditohen. 

Qartësi për aktivitetin e Auditimit të 
Brendshëm dhe rolin e përgjegjësitë e 
Komitetit të Auditimit. 

Të rrisin familjaritetin me rolin e 
Auditimit të Brendshëm. 

Marrja e një vlerësimi të pavarur mbi 
efektivitetin e aktivitetit të Auditimit të 
Brendshëm. 

Mundësi për t’u shprehur mbi 
aktivitetin e Auditimit të Brendshëm. 

Rritja e mbështetjes mbi punën e 
Auditimit të Brendshëm dhe rritja e 
besueshmërisë. 

Të sigurohen se aktiviteti i Auditimit 
të Brendshëm është i besueshëm. 

 Burimi: IIARF (2007) 
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Një analizë tjetër e detajuar mbi rolin e Auditimit të Brendshëm është dhe sondazhi55 i 
kryer në sistemin bankar lituanez (në 10 nga 11 banka gjithsej).  
Sondazhi tregoi se të gjitha bankat kanë një Departament Auditimi të Brendshëm i cili 
mesatarisht ka 6 punonjës të përhershëm.  

• Rreth 70% e audituesve të punësuar kanë kualifikime profesionale (kryesisht 
çertifikuar si auditues të brendshëm), më pak se 10 % e audituesve janë 
ndërkombëtarisht të çertifikuar si auditues të brendshëm ose si auditues të 
kualifikuar për sistemin e informacionit.  

• Në 90% të bankave Drejtuesi i Auditimit të Brendshëm raporton direkt në 
Komitet Auditimi. 

• 50% e bankave kanë një auditues të Teknologjisë së Informacionit, dhe 25% e 
kohës së auditimit shpenzohet për aktivitete të cilat lidhen me çështje të TI-së. 
Asnjë nga bankat nuk ka auditues të specializuar për mashtrimin.  

• 70% e bankave përdorin specialistë të palëve të treta dmth rreth 25% të 
aktivitetit të tyre mbulohet nga Auditimi i Brendshëm i kontraktuar 
(outsourced). 

• Mesatarisht çdo bankë investon 11 ditë në vit për trajnim të secilit prej 
audituesve. Megjithatë rezulton se ka mungesë të trajnimeve të përshtatshme. 

• Të gjitha departamentet e Auditimit të Brendshëm kryejnë aktivitete për 
vlerësimin e përputhshmërisë. Shumica gjithashtu, kryejnë auditime për 
përmbushjen e kërkesave të Bazel II. Aktivitetet e auditimit janë të kufizuara 
në fushat e luftës kundër pastrimit të parasë dhe mbrojtjes së të dhënave 
personale.  

• 80% e departamenteve tregojnë se së fundmi kanë përshtatur planet e tyre për 
të reflektuar risqe të reja që rrjedhin prej pasigurisë ekonomike, me më tepër 
theks në fushat si risku i kredisë dhe provigjionimi. 

• Pjesa me e madhe e departamenteve të auditimit planifikojnë auditime në 
procesin e qeverisjes së bankës. 

Studime të ndryshme janë kryer dhe me qëllim që të analizojnë cili është roli që ka 
Auditimi i Brendshëm në identifikimin e mashtrimit, sa ndikon ai në zbulim dhe 
parandalim. Identifikimi i mashtrimit lidhet me ekzaminimin e fakteve që të drejtojnë 
drejt treguesve të mashtrimit. Rishikimi dhe përmirësimi i sistemit të kontrollit të 
brendshëm është mbrojtja parësore kundrejt mashtrimit.  
Funksioni i Auditimit të Brendshëm është një funksion i rëndësishëm që ka treguar të 
jetë vlerështues (Carey 2000; Carcello 2005) dhe të reduktojë gabime të identifikuara 
nga audituesit e jashtëm (Wallace & Kreutzfelt 1991). Literatura profesionale 
sugjeron se Auditimi i Brendshëm është një mjet i rëndësishëm në identifikimin e 
mashtrimit kur aktivet e kompanisë keqpërdoren nga punonjësit ose të jashtmit 
(Leuhlfing 2003; Marden & Eduards 2005; Belloli 2006).  
Studimi i kryer nga Best, Peter J dhe Buckby, Sherrena dhe Tan, Clarice (2001), me 
qëllim matjen e nivelit dhe natyrës së hendekut ndaj pritshmërive të auditimit që 
ekzistonte në Singapor në mesin e viteve ’90, u fokusua vetëm në hendekun e 
arsyetimit dhe subjekt i tij qenë audituesit, punonjës të bankave dhe investitorë, të 
cilët iu përgjigjën deklarimeve mbi auditimin. Rezultatet treguan se audituesit besojnë 
se kanë pak përgjegjësi në identifikimin dhe parandalimin e mashtrimit, ndërkaq 
punonjësit e bankave dhe investitorët e konsiderojnë si përgjegjësi tepër domethënëse 
të auditimit.  

                                                      
55 Deloitte (2009) “Internal Audit Survey Lithuanin Banking Sector” 
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Studime të tjera të mëparshme të Schelluch (1996), Low.etj (1988), demonstrojnë të 
njëjtin hendek në perceptimin që ekziston sa i takon përgjegjësisë së audituesve për 
identifikimin dhe parandalimin e mashtrimit.  
Në një tjetër studim (Paul Coram 2010) është analizuar rëndësia e funksionit të 
Auditimit të Brendshëm, duke analizuar njëkohësisht diferencat në rezultatet e 
zbulimit të mashtrimit midis kompanive të ndryshme që zgjedhin modele të ndryshme 
Auditimi të Brendshëm si : Auditim i Brendshëm i kontraktuar, Auditim i Brendshëm 
(i përhershëm), dhe një kombinim i të dy modeleve. Duke analizuar lidhjen mes 
ekzistencës së këtyre llojeve të auditimit, ky studim konkludoi se kompanitë që kanë 
një Auditim të Brendshëm arrijnë të identifikojnë dhe raportojnë mashtrime më tepër 
se sa ato që nuk e kanë një funksion të tillë, e njëjta gjë vlen dhe për ato kompani që 
kanë një funksion të përhershëm të Auditimit të Brendshëm krahasuar me ato që 
kontraktojnë një Auditim të Brendshëm.  
Për të analizuar nëse përgjegjësia e audituesve shtrihet më së pari në evidentimin e 
mashtrimeve dhe gabimeve, një tjetër studim është kryer në Rumani (Stirbu, Moraru, 
2009). Qëllimi i këtij studimi ka qenë të identifikohej perceptimi i përdoruesve të 
raporteve financiare mbi mashtrimin në Rumani, si dhe perceptimin mbi përgjegjësitë 
e audituesve ndaj mashtrimit, nëse janë këto perceptime në përputhje me standartet e 
auditimit në Rumani, ose jo. Rezultatet e studimit treguan se ka një hendek 
pritshmërie midis përdoruesve të informacionit financiar dhe kërkesave statutuore sa i 
takon identifikimit dhe raportimit të mashtrimit nga audituesit. Studimi tregon se 
perceptimi i të intervistuarve mbi objektivat zyrtare të një auditimi i atribuon një 
pritshmëri të lartë detyrës së audituesit për të parandaluar dhe identifikuar mashtrimin.  
Salem (2012) ka analizuar konceptin e mashtrimit e njëkohësisht dhe disa dobësi të 
studimeve të mëparshme referuar këtij subjekti. Ky studim nënvizon se audituesit 
kanë një ekspertizë të kufizuar dhe nuk kanë trajnimet e duhura për të identifikuar të 
gjitha aktivitetet joligjore. 
Sipas një tjetër studimi roli i Auditimit të Brendshëm në bankat europiane56 sa i përket 
parandalimit të mashtrimit, mund të përmblidhet si më poshtë: 

• Vlerësimi i kuadrit dhe efektivitetit të kontrolleve mbi riskun e mashtrimit; 
• Identifikimi dhe investigimi i rasteve të mashtrimit; 
• Dhënia e rekomandimeve për të fuqizuar linjat e mbrojtjes; 
• Raportimi i çështjeve tek Drejtuesit Ekzekutivë 

Disa autorë kanë pohuar se ka kufizime në mënyrën si audituesit gjykojnë mbi 
mashtrimin (Wilks & Zimbelman, 2004) dhe së fundmi është vështirë të identifikohet 
mashtrimi (Kapardis, 2010; Carpenter 2007; Knapp & Knapp, 2001; Pincus, 1989). 
Gjatë viteve të fundit, vëmendja është fokusuar në mashtrimin e kryer nga Drejtuesit 
dhe mbi dështimin e audituesve në identifikimin e mashtrimit. Gjatë shekullit të 19-të 
audituesit konsideronin identifikimin e mashtrimit si objektiv auditimi (Alleyne & 
Howard, 2005), ndërsa Hillson (1999) thekson se roli parësor për parandalimin e 
mashtrimit shtrihet tek Drejtuesit, megjithatë audituesit duhet të jenë të aftë të 
identifikojnë gjithë mashtrimet me ndikim material (Hassink, 2010).  

4.3 Anketimi i kryer mbi perceptimin e Auditimit të Brendshëm në Sistemin 
Bankar Shqiptar 

Siç u theksua që në krye, ky punim pasi të shtjellonte dhe të depërtonte në thellësi të 

                                                      
56 BNP Paribas (2008) “Overview of Banking Internal Audit in Europe by the banking advisory group of ECIIA”,  
    fq 26 
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universit të Auditimit të Brendshëm, duke iu referuar sistemit bankar shqiptar do të 
vërtetonte nëse Auditimi i Brendshëm i shton vlerë bankave, ashtu sikundër dhe 
standarti nënvizon se ai është dizenjuar për të shtuar vlerë. Duke iu referuar literaturës 
së mësipërme janë disa tregues që masin vlerën e shtuar të Auditimit të Brendshëm 
dhe për të cilat të anketuarit në bankat shqiptare janë pyetur. Analiza mbi këto 
përgjigje do shtjellohet në vijim. 

4.3.1 Metoda e kërkimit - Hyrje 

Vlera e shtuar e Auditimit të Brendshëm është një nga praktikat jo shumë të studiuara 
shkencërisht. Me gjithë rëndësinë e tij në rritje, funksioni i Auditimit të Brendshëm 
nuk është vënë në dyshim, por as kontributi i tij nuk është vlerësuar nga ana 
shkencore (Eden & Moriah 1996). Lampe dhe Stuton, (1992), kanë deklaruar se 
“shumica e bankave të mëdha kanë departamente Auditimi të Brendshëm të cilët 
kryejnë auditime të shumëfishta çdo vit, dhe raportojnë tek nivele të shumta drejtimi, 
por rrallë këto departamente kanë standarte apo masa objektive të efikasitetit apo 
cilësisë së auditimit”. 
Në Shqipëri deri më tani nuk është kryer ndonjë studim mbi rëndësinë e auditimit, dhe 
nuk ka ndonjë model ekzistues mbi matjen e vlerës së auditimit apo problematikave 
që ky funksion mund të ketë në sektorin privat kryesisht atë bankar. Mungesa e një 
studimi të mirëfilltë justifikohet dhe nga fakti që departamentet e auditimit (atij 
bashkëkohor) në bankat që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri, janë zhvilluar dhe 
konsoliduar 15 – 20 vitet e fundit. Duke qenë një përçapje e parë në këtë lëmë 
studimi, punimi synon të paraqesë perceptimin që ekziston nga këndvështrimi i të 
audituarve mbi funksionin e Auditimit të Brendshëm, cilat janë problematikat dhe 
pikat e forta të tij, për të konkluduar nëse Auditimi i Brendshëm është një vlerë e 
shtuar për Bankat apo ku duhet të ndryshojë me qëllim që të jetë sa më efektiv dhe 
vlerështues. Ky opinion është marrë nëpërmjet një anketimi dhe më pas analizuar në 
programin statistikor SPSS. 

4.3.2 Dizenjimi i kërkimit 

Metoda e kërkimit më e përshtatshme për të analizuar sa më sipër u përzgjodh 
anketimi (plotësimi i një pyetësori). Kjo metodë shpesh konsiderohet si një model 
kërkimi i thjeshtë, por si çdo metodë apo model tjetër kërkimi, e thjeshtë është të 
kryhet një anketë e varfër në cilësi. Anketimi është projektuar që të paraqesë një 
fotografi të momentit, pa u përpjekur për të manipuluar variablat, pra është shumë i 
përshtatshëm për studime përshkruese, dhe që mund të përdoret për të eksploruar më 
tej në mbledhje të dhënash për testime hipotezash. Bazuar në karakteristikat e 
mësipërme kjo metodë më së miri realizon synimet e këtij punimi. Për më tepër duke 
iu referuar dhe studimeve të ndryshme të Fondacionit të Kërkimeve të Institutit të 
Audituesve të Brendshëm (IIARF), shumë nga konkluzionet, modelet dhe 
rekomandimet e vleshme dhe serioze të dhëna prej tij mbi Auditimin e Brendshëm, 
janë bazuar në të dhënat e mbledhura prej sondazheve kryer në kompanitë dhe 
institucione financiare e banka. Kjo është një arsye më tepër që ky studim të bazohej 
në anketim. 

4.3.3 Popullata e sondazhit 

Procesi i anketimit u krye gjatë vitit 2013 dhe iu drejtua bankave të nivelit të dytë. 
Grupi i synuar i të anketuarve ishin drejtues divizionesh, departamentesh dhe degësh, 
të cilët kanë kontakt të vazhdueshëm me audituesit e brendshëm. Anketimi arriti të 
aplikohej vetëm në 8 banka (nga 16 banka të nivelit të dytë, të cilat ushtrojnë 
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aktivitetin e tyre në territorin shqiptar) prej të cilave 160 drejtues plotësuan anketimin. 
Kryesisht këto banka janë pjesë e grupeve bankare europiane, kanë një shtrirje të 
konsiderueshme rrjeti degësh, ofrojnë një shumëllojshmëri produktesh dhe 
shërbimesh, kanë një numër të lartë stafi, si dhe Auditimi i Brendshëm ka një staf nga 
7 – 16 punonjës. Ndër 8 bankat e anketuara përfshihen gjithashtu dhe 3 banka të vogla 
me një numër total punonjesish nga 80 - 130. Në këtë mënyrë krijohet një konkluzion 
më real mbi funksionimin e auditimit dhe në ato banka ku ky rol kryhet nga një numër 
minimal audituesish.  

4.3.4 Metoda e mbledhjes së të dhënave 

Anketimi ishte përpara dy sfidave të mëdha. Së pari, jo të gjitha bankat pranuan të 
ndërmerrnin një anketim të tillë, ndaj jo në të gjitha rastet është përdorur metoda e 
plotësimit të anketës duke ruajtur anonimatin nëpërmjet një linku në internet, por një 
pjesë e anketimeve është plotësuar dhe nga kontaktet direkte (me email) me të 
audituarit. Së dyti, ekzistonte risku që të anketuarit mund të përgjigjeshin jo 
objektivisht. Bazuar në eksperiencat e tyre personale me auditimin (psh një raport 
auditimi me shumë problematika) i anketuari mund të përgjigjej me ngarkesë negative 
duke denigruar figurën e audituesit dhe vlerën e punës së tij. Po aq e vërtetë është që i 
anketuari mund të përgjigjej në mënyrë skematike, duke vlerësuar në gjithçka rolin e 
audituesit nga “frika” dhe për t’iu shmangur ndonjë problematike në të ardhmen me 
audituesit në rast se i dëgjohet opinioni real. Në të dyja rastet anketimi do të dështonte 
në arritjen e qëllimit.  

4.3.5 Përmbajtja e pyetësorit 

Pyetësori përmban 20 pyetje të mbyllura e dy pyetje të hapura. Referojuni Shtojcës 6. 
Për pyetjet e mbyllura anketimi u ndërtua duke iu referuar modelit të shkallës së 
Likertit sipas të cilit të anketuarit përzgjedhin alternativat nga “Plotësisht dakord” (5) 
në “Aspak dakord” (1), ndërkaq në anketimin e kryer u përdorën 4 shkallë duke iu 
referuar frekuencave nga “Gjithmonë” (1) në “Asnjëherë” (4).  
Pyetjet e mbyllura të anketës mbulonin të gjitha aspektet e një Auditimi të 
Brendshëm, duke marrë informacion mbi: 
Procesin e auditimit 

• Mjaftueshmërinë e informacionit sa i takon fokusit të auditimit, qëllimit, kohës 
së auditimit dhe etapave 

• Sjelljes dhe komunikimit të audituesve gjatë auditimit 
• Kualifikimit të audituesve 

Raportin e auditimit 
• Qartësisë dhe të qenit konçiz 
• Besueshmërisë së informacionit të dhënë në raport 
• Vlerës dhe arsyetimit të rekomandimeve 
• Mundësisë së të audituarve për të dhënë komente mbi gjetjet 

Vlerën e një auditimi 
• në forcimin e sistemit të kontrollit brenda bankës 
• në zbulimin e mashtrimit 
• në përmirësimin e procedurave dhe proceseve në bankë 
• në rëndësinë e procesit të follow up-it 
• në atë çka shton në kompani 

Në dy pyetjet e hapura të anketuarit ishin të lirë të jepnin vlerësime të përgjithshme 
mbi pikat e forta, si dhe dobësitë e procesit të auditimit dhe propozime për 
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përmirësime të nevojshme. Gjithashtu, për secilën prej 20 pyetjeve të mbyllura, të 
anketuarit mund të jepnin dhe komente për të argumentuar përgjigjen e tyre.  

4.3.6 Rezultatet e Studimit 

Të dhënat e përftuara nga anketimi u përpunuan nëpërmjet programit SPSS. Nga 
përpunimi i këtyre përzgjedhjeve rezultoi Tabela 4.6 ku renditen 20 pyetjet sipas 
deviacionit dhe mesatareve të përgjigjeve dhe Grafikët 4.1 – 4.22. Rezulton që: 

• Të audituarit vlerësojnë sjelljen e audituesve si korrekte dhe komunikimin e 
tyre etik dhe profesional ku dhe vërehet se më së shumti ata kanë zgjedhur 
opsionin “Gjithmonë” dhe “Zakonisht” dhe vetëm 4 - 5% e tyre janë përgjigjur 
“ndonjëherë” si për komunikimin dhe për sjelljen. Dhe duke iu referuar 
deviacionit paraqitur në Tabelën 4.6, pyetjet që lidhen me sjelljen dhe 
komunikimin e audituesve kanë deviacionin më të ulët. 

• Po kështu prej anketimit konfirmohet se auditimi përbën një vlerë të shtuar për 
bankën (65% përgjigjur gjithmonë dhe 24% zakonisht) dhe se ndihmon në 
përmirësimin e proceseve (70 % përgjigjur gjithmonë dhe 23% zakonisht) dhe 
përmirësimin e kontrollit brenda bankës (64% përgjigjur gjithmonë dhe 28% 
zakonisht).  

• Ajo që rezulton “problematike” nga përgjigjet e këtij anketimi është ekspertiza 
e audituesve. Vetëm 35% e të audituarve mendojnë se profesionalizmi i 
audituesve është “gjithmonë” në nivelin e duhur, ndërsa pjesa tjetër mendon se 
zakonisht ose ndonjëherë është i tillë. Një shpjegim mund të jetë fakti se 
audituesit duhet të auditojnë çdo fushë, njësi, produkt dhe pavarësisht 
eksperiencës, nuk ka një auditues që ka njohuri të plota në të gjitha fushat. 
Megjithatë nga komentet e dhëna si për profesionalizmin e audituesve, ashtu 
dhe për raportin e auditimit dhe detyrat e lëna në këtë raport, rezulton se nuk 
është ky problemi që ka ndikuar kryesisht tek përgjigjet. Po ashtu dhe 
marrëdhëniet ndërpersonale auditues – i audituar, marrëdhënie që mund të 
jenë tensionuar nga rezultatet e auditimit të fundit (ose të mëparshmet) nuk 
kanë ndikuar në përgjigjen dhënë për profesionalizmin e tyre, pasi më së pari, 
ato do të ndikonin në pyetjen që lidhej me komunikimin apo sjelljen e 
audituesve.  

• Shtylla tjetër e auditimit është dhe raporti i auditimit, i cili është finalizimi i 
punës së audituesve. Vetëm 46% e të anketuarve kanë pranuar se raportet janë 
“gjithmonë” të qarta dhe konçize dhe vetëm 49% e tyre mendojnë se gjetjet 
janë “gjithmonë” të bazuara në fakte. Një raport auditimi i paraqitet Komitetit 
të Auditimit, Bordit Drejtues dhe Drejtimit të lartë dhe të mesëm. Nëse 
raportet e auditimit nuk do bazoheshin gjithmonë në fakte konkrete atëherë një 
raport auditimi nuk do ishte i vlefshëm, pasi nuk do të rezultonte në asnjë 
përmirësim konkret dhe as në reduktim mundësish për gabime operacionale e 
aq më tepër në uljen e mundësisë për mashtrime.  

• Sa i takon përgjigjeve me deviacionin më të lartë, sidomos tre përgjigjeve të 
fundit, lidhen kryesisht me funksionimin e Auditimit dhe madhësinë e bankës 
respektive. P.sh në banka të vogla mund të auditohet një pjesë e madhe e 
aktivitetit, ndërsa në banka të mëdha procesi i përzgjedhjes së aktivitetit për 
t’u audituar është thelbësor, ndaj dhe përgjigjet nga banka në bankë kanë 
variacion. 
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Tabela 4.6 - Përgjigjet e anketimit (Pyetjet 1 – 20)  
 

No. Pyetjet e anketimit Përgjigje të 
vlefshme 

Mesatarja Deviacioni 

1 
A është sjellja e audituesve 
korrekte? 

157 1.32 0.5666 

2 
A është komunikimi gjatë auditimit 
(auditues - i audituar) etik dhe 
profesional? 

157 1.36 0.5679 

3 

A konsiderohet i mjaftueshëm 
numri i dokumentave të 
përzgjedhura për të kryer një 
auditim? 

150 1.46 0.5750 

4 
A mendoni se auditimi ndihmon në 
përmirësimin e proceseve të 
bankës? 

159 1.37 0.6116 

5 

A mendoni se procesi i follow up-it 
është një proces nxitës që ju 
ndihmon në mbylljen e detyrave të 
lëna? 

159 1.41 0.6184 

6 
A shkruhen qartë dhe në mënyrë 
konçize raportet e auditimit? 

153 1.61 0.6296 

7 

A ju është krijuar ndonjëherë ideja 
se auditimi është një proces 
tendencioz për të zënë në gabim 
punonjësit? 

159 3.62 0.6432 

8 
A mendoni se auditimi ndihmon në 
përmirësimin e sistemit të kontrollit 
të të audituarve? 

158 1.44 0.6434 

9 
A janë të qarta dhe të bazuara në 
fakte çështjet e identifikuara? 

154 1.60 0.6510 

10 
A mendoni se procesi i follow up-it 
është po aq i rëndësishëm sa dhe 
një auditim normal? 

159 1.53 0.6638 

11 A janë të arritshme detyrat e lëna? 154 1.79 0.6761 

12 

A janë njohuritë / aftësitë e 
audituesve në nivele të 
mjaftueshme për fushat që 
auditojnë? 

156 1.83 0.7079 

13 

Në përgjithësi raportet e auditimit, a 
japin informacion të mjaftueshëm 
përsa i përket risqeve ndaj të cilave 
banka është e ekspozuar në lidhje 
me fushën që po auditohet? 

151 1.79 0.7537 

14 
A konsiderohet çdo auditim si vlerë 
e shtuar në bankë? 

153 1.51 0.7874 

15 
A mendoni se auditimi ndihmon në 
identifikimin dhe parandalimin e 
rasteve të mashtrimit? 

157 1.85 0.7939 
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16 

A merret gjithmonë parasysh 
opinioni i të audituarve bazuar në 
komentet e tyre dhënë mbi draft 
raportin? 

156 1.96 0.8023 

17 
A jeni intervistuar ju ose stafi juaj 
mjaftueshëm gjatë auditimit? 

156 1.69 0.8176 

18 

Para fillimit të një auditimi, 
programi i auditimit që ju dërgohet 
për njoftim, a përmban 
informacionin e nevojshëm për të 
justifikuar qëllimin e auditimit? 

151 1.62 0.8783 

19 

A mendoni se përzgjedhja e 
dokumentave për t’u audituar është 
përfaqësuese për të matur 
performancën e aktivitetit tuaj? 

151 1.95 0.9334 

20 

A e konsideroni përzgjedhjen e 
dokumentave për t’u audituar një 
proces rastësor pa një kriter 
përzgjedhjeje? 

151 2.34 1.0896 

 

 

Grafiku 4.1 - Programi i auditimit 

Përgjithësisht të intervistuarit kanë pranuar se programi i auditimit është i plotë në 
informacion. Por devijimi 0.884 tregon se në banka të ndryshme mënyra e njoftimit të 
programit të auditimit ndryshon. P.sh në banka me një numër jo të madh degësh 
auditimi kryhet pa u njoftuar paraprakisht. Ndërkaq jepen komente si: Përgjithësisht 
ka patur informacion të mjaftueshëm, por ka patur edhe raste në të cilat fushëveprimi 
i auditimit është zgjeruar në mjaft çështje të tjera të papërcaktuara në program. Është 
normale që përgjatë auditimit mund të evidentohen problematika të paparashikuara 
për të cilat është e nevojshme që grupi i auditimit të zgjerohet përtej fushës ku ishte 
fokusuar auditimi dhe për të cilën është dërguar një program auditimi.  

 

 

 

Pyetja 1 . Para fillimit të një auditimi, programi i auditimit që ju dërgohet për njoftim a 

përmban informacionin e nevojshëm për të justifikuar qëllimin e auditimit? 

26% 

9% 
6% 
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Asnjëherë 
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Grafiku 4.2 - Komunikimi i audituesve të brendshëm 

Megjithë vlerësimin pozitiv mbi komunikimin e audituesve ka dhe komente si: Ka 
dhe raste kur komunikimi humb pak nga etika kur bëhen rekomandime që nuk 
qëndrojnë dhe audituesit ngulin këmbë pa bazë në propozimet e tyre; apo Tregohen 
arrogantë dhe prepotentë. Të plotfuqishëm prej nga buron shpesh dhe jo 
profesionalizmi i tyre. Pavarësisht masës së subjektivizmit paraqesin një realitet, pasi 
pozicioni i audituesit është një autoritet i rëndësishëm brenda banke, ndoshta duke i 
atribuar audituesve dhe “arrogancën” për të cilën “ankohen” të audituarit. 
 

 

Grafiku 4.3 - Intervistat gjatë auditimeve 

Intervista është një përballje e audituesit me të audituarin. Duke qenë se të audituarit 
kanë më shumë njohuri për punën e tyre të përditshme, është profesionalizmi i 
audituesit i cili e bën një intervistë jo me karakter hetuesie, por dhe me pyetje të cilat 
të arrijnë të identifikojnë problematikat në procesin konkret në të cilin punon i 
audituari. Për të arritur në një intervistim profesional audituesi duhet të parapregatitet, 
të njohë procesin e punës, të gjitha procedurat dhe rregulloret respektive. Ndërkohë ka 
procese që nuk janë lehtësisht të kuptueshme, aq më tepër kur audituesi nuk ka një 
eksperiencë të mëparshme bankare. Ndaj dhe në komentet e tyre, të audituarit 
shprehen se: Ka nevojë për më shumë prezencë në fushë dhe intervista për të parë 
praktikën e punës dhe jo vetëm dokumentacionin. Gjithashtu paqartësitë duhen 
diskutuar përpara se të konkludohet në një rezultat, i cili më vonë rikthehet në 
diskutim. Intervista varet shumë nga njohuritë e audituesit rreth qëllimit të auditimit.  

Pyetja 2 . A është komunikimi (auditues – i audituar) gjatë auditimit etik dhe 

profesional? 
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Komentet nxjerrin në pah dhe një problematikë tjetër që audituesit arrijnë në 
konkluzione të gabuara si rrjedhojë e mungesës së intervistimit apo një intervistimi të 
dobët, duke paraqitur në raport konstatime të gabuara.   
Qartësimet duket se nuk ndikojnë fare në rezultatin final dhe për më tepër kërkojnë 
shumë përpjekje. Përpjekjet shërbejnë vetëm për t’u përmendur në raport që 
dokumentat u sollën në një kohë të dytë dhe jo në kohë.  
Intervistimet auditues - i audituar janë të pavlera nëse dhe pasi kryhen, palët mbeten 
të paqarta dhe në pozicione të kundërta çka do të zhvlerësonte kohën e konsumuar 
gjatë intervistimeve.  

 

Grafiku 4.4 - Sjellja e audituesve të brendshëm 

 

Grafiku 4.5 - Aftësitë e audituesve të brendshëm 

Aftësia e audituesve është konsideruar si “një nga pikat më të dobëta” të auditimit. 
Ajo çka komentojnë të intervistuarit është se audituesit nuk kanë eksperiencën e 
duhur. Ky perceptim duhet të tërheqë vëmendjen e Drejtuesit të Auditimit të 
Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit, pasi nëse aftësitë profesionale të audituesve 
do jenë në nivele të ulëta apo eksperienca e tyre e pamjaftueshme, procesi i auditimit 
do të ishte i dështuar dhe raportet e auditimit do të ishin me gjetje të rëndomta dhe jo 
materiale, dhe që përmirësimet që do të sugjeroheshin nuk do të reduktonin mundësitë 
për gabime operacionale apo mashtrime, dhe as do të ndikonin në forcimin e sistemit 
të kontrollit. 
Përgjithësisht aftësitë dhe dijenitë nga ana teorike e audituesve janë shumë të mira, 
por jo gjithmonë i përshtaten ambjentit praktik (realitetit) të punës së përditshme. 
Audituesi është specialist i asgjëje dhe njëkohësisht i të gjithave, por kjo nënkupton 

Pyetja 4 . A është sjellja e audituesve korrekte? 
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aftësinë e tij për të “rrëmuar” faktet dhe për t’i zbërthyer ato, mbështetur në përvojën 
dhe kulturën e  tij të përgjithshme. 
Është e vërtetë që audituesit nuk mund të jenë specialistë të gjithçkaje, ndaj është e 
rëndësishme eksperienca e tyre e cila ndihmon dhe atëherë kur njohuritë në një fushë 
specifike janë të pamjaftueshme. Jo gjithmonë të audituarit janë të kënaqur kur 
audituesit janë jo profesionalë, pasi raportet e auditimit duke qenë jo të vlefshme dhe 
të frytshme do t’u marrin kohë me ndjekje rekomandimesh jo materiale, në vend që të 
shfrytëzohej për angazhime reale dhe të dobishme në fushë.  
Sipas IPPF 1210 theksohet se Audituesit e Brendshëm duhet të kenë njohuritë, 
aftësitë dhe kompetenca të tjera që nevojiten për të kryer përgjegjësitë e tyre 
individuale. Auditimi i Brendshëm në mënyrë kolektive duhet të këtë njohuritë, 
aftësitë dhe kompetencat të kryejë përgjegjësinë e tij. IPPF 1210.A1 thekson se 
Drejtuesi i Auditimit të Brendshëm duhet të kërkojë asistencë nëse audituesit e 
brendshëm kanë mungesa njohurish, aftësish apo kompetencash të tjera të 
domosdoshme për të kryer angazhimin (auditimin). Nëse audituesit nuk kanë 
njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e duhura për një fushë të caktuar dhe përsëri ata 
marrin pjesë në auditim, ata veprojnë në kundërshtim me Standartet mbi Auditimin e 
Brendshëm. Ndaj është e domosdoshme që Drejtuesi i Auditimit të Brendshëm duhet 
të sigurohet për kompetencat e audituesve më parë se të fillohet një auditim.  

 

Grafiku 4.6 - Përzgjedhja e dokumentacionit për t’u audituar 

 

Grafiku 4.7 - Përzgjedhja e dokumentacionit për t’u audituar 

 

Pyetja 6 . A konsiderohet i mjaftueshëm numri i dokumentave të përzgjedhura për të 
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Pyetja 7 . A mendoni se përzgjedhja e dokumentave për t’u audituar është përfaqësuese 
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Grafiku 4.8 - Përzgjedhja e dokumentacionit për t’u audituar  

Pyetjet 6, 7 dhe 8 i referohen dokumentacionit të përzgjedhur nga auditimi për t’u 
kontrolluar. Të intervistuarit pranojnë se dokumentacioni i përzgjedhur është i 
konsiderueshëm e megjithatë nuk e konsiderojnë këtë dokumentacion të përzgjedhur 
si përfaqësues apo matës të performancës së tyre.  
Vlen të përmendet se një nga arsyet që auditimi “dështon” është dhe risku i 
përzgjedhjes së kampionit, çka do të thotë që audituesit nuk arrijnë të mbledhin 
dokumentacionin e mjaftueshëm për të arritur në konkluzione të sakta. Kryesisht 
metoda e përzgjedhjes së dokumentacionit në sistemin bankar shqiptar bazohet në 
kritere logjike, ndërsa në bankat e vogla aktiviteti i të cilave është modest auditohet 
një pjesë e mirë e dokumentacionit dhe proceseve pa përdorur një metodë selektive. 
Është e nevojshme ekzistenca e një “metodologjie” për mënyrën e përzgjedhjes së 
dokumentave. Psh në vend të përzgjedhjes së 3 muajve të fundit të pagesave “jo cash” 
do duhej më mirë që nëpërmjet raporteve të caktuara të identifikoheshin disa tipologji 
rastesh, volumesh, etj., të cilat duhet të ishin më pas baza për të përzgjedhur 
popullatën për auditim, sesa përzgjedhja në mënyrë mekanike e një periudhe të 
caktuar. E njëjta logjikë vlen për produkte/ procese të tjera. 
Shpeshherë auditimi fokusohet në verifikim dokumentacioni, sesa fenomeni, procesi 
apo përzgjedhje dokumentash duke u bazuar në disa kritere. Në këtë mënyrë 
audituesit do kthehen në verifikues dokumentash, për të cilën nuk kanë as ekspertizën 
e duhur, por njëkohësisht do verifikojnë transaksione të shkëputura duke mos qenë në 
gjendje të identifikojnë një mashtrim apo qoftë dhe gabim operacional të përsëritur, 
pasi përzgjedhja është thjesht sasiore. 
Gjithsesi, duke qenë se të treja pyetjet lidhen në mënyrë të ndërvarur me njëra – 
tjetrën, në përgjigjet e dhëna dhe në përqindjet e tyre, ka njëfarë kontradikte, pasi vetë 
të anketuarit japin logjikën e procesit të përzgjedhjes, pranojnë se në rast se 
konstatohen gabime përzgjedhja shtrihet më tej dhe megjithatë 56% e tyre mendojnë 
se gjithmonë dhe zakonisht përzgjedhja e dokumentacionit është rastësore.  
Për mendimin tim është përcaktuese. Praktika ka vërtetuar se nqs nga përzgjedhja 
nuk do të ketë probleme, atëherë dhe periudhat e tjera jo të audituara nuk do të kenë 
probleme.  
Përgjithësisht dokumentacioni i zgjedhur përfshin në mënyrë organike veprimtarinë e 
degës dhe në këtë shkallë mat drejt performancën e aktivitetit  të njësisë. 
Përzgjedhja përgjithësisht është mekanike, me disa kritere jo të bazuar në një analizë 
/ metodologji risku. 

Pyetja 8 . A e konsideroni përzgjedhjen e dokumentave për t’u audituar një proces 
rastësor pa një kriter përzgjedhje? 
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Ndoshta duke vlerësuar se përzgjedhja kryhet pa kritere, të audituarit lehtësojnë 
pozicionin e tyre përkundrejt gjetjeve të raportit, duke theksuar se problematikat e 
identifikuara nuk përfaqësojnë krejt aktivitetin, meqenëse dhe popullata nuk është 
përfaqësuese. 

 

Grafiku 4.9 - Raporti i Auditimit të Brendshëm 

Do preferoja që më shumë se këshillime për rregullimin e gabimeve njerëzore të 
zbuluara, të cilat kanë efekt jomaterial e që mund të vinë si rezultat i disa proceseve 
manuale, të merrja rekomandime për përmirësimin e procesit, të cilat mund të 
shërbenin si këshillime dhe të shtonin vlerë në mënyrën e të punuarit dhe të 
eleminonin mundësinë e këtyre gabimeve në të ardhmen.  
Më shumë rekomandime konkrete për të përmirësuar sistemin e kontrollit, por duke 
mbajtur parasysh dhe efiçencën dhe efektivitetin në punë, pa shtuar hallka të 
panevojshme në proces.   
Komenti i mësipërm së bashku me komentet e tjera rezultuar nga anketimi, dhe 
grafikun e përgjigjeve tregon se raporti i auditimit jo gjithmonë justifikon qëllimin 
dhe rolin e Auditimit të Brendshëm, për aq kohë sa të intervistuarit pretendojnë të 
kenë një raport më të qartë dhe konçiz. Megjithatë marrëdhënia auditues – i audituar 
është një marrëdhënie “problematike” ndaj dhe vlerësimi jo i mirë për raportin e 
audituesve mund të jetë dhe një kundërpërgjigje e të audituarve përkundrejt një raporti 
me mangësi dhe gabime të identifikuara në fushën e tyre. Ka raste sidomos për të 
audituarit që operojnë në fushën e shitjeve, që raporti i auditimit shihet si 
“burokratik”, pasi disa sugjerime për forcimin e kontrollit, zbatimin e parimit të 4 
syve, apo dhe ndonjë hallkë shtesë në proces konsiderohet si pengesë për aktivitetin 
shitës, dhe jo si një masë parandaluese për skema mashtrimi që mund të kryhen në të 
ardhmen apo qoftë dhe për shmangien e gabimeve të paqëllimshme. 
 

 

 

 

 

 

 

Pyetja 9.  A shkruhen qartë dhe në mënyrë konçize raportet e auditimit? 
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Grafiku 4.10 - Qartësia dhe bazimi në fakte i gjetjeve të audituesve 

Ka fjalë shumë dhe jo konkluzione që të përmirësojnë punën. Nuk identifikohet 
fenomeni, por analizohen raste të shkëputura të cilat nuk janë dhe nuk përfaqësojnë 
gjithçka që është kryer. 
Po, por interpretimi i dokumentave/fakteve nuk është i saktë. 
Duke iu referuar dhe komenteve të mëparshme ky koment është një rrjedhë logjike, e 
cila ka zanafillën nga mungesa e profesionalizmit të audituesve, tek procesi i 
auditimit, efektet e të cilit do të reflektohen në raport.  
Gjithsesi ka raste kur dhe pse gjetjet janë krejtësisht të bazuara në fakte të audituarit 
nuk e pranojnë “të zënit në gabim” ndaj mundohen t’i japin fakteve interpretim tjetër, 
të njëjtën gjë që ata pretendojnë se kryen dhe audituesi i brendshëm.  

 

Grafiku 4.11 - Detyrat e lëna në raportin e auditimit 

Ajo çka theksohet nga të audituarit është se rekomandimet janë të vështira të arrihen 
nëse kërkohet zhvillime në aplikacione apo në rast se i lihen për zbatim palës së 
gabuar. 
Rekomandimet e auditimit në shumicën e rasteve janë pozitive dhe synojnë 
zvogëlimin e risqeve potenciale. Mjaft herë ato janë në përputhje dhe me objektivat 
dhe interesat që kanë dhe vetë palët e audituara. Sidoqoftë ka raste ku duhet bërë një 
vlerësim më i mirë i prioriteteve të përdorimit si të burimeve njerëzore ashtu dhe atyre 
financiare. 
Ka raste kur rekomandimet lihen edhe pse zbatimi i tyre është i vështirë dhe kur 
audituesit janë në dijeni të këtij fakti.  

Pyetja 10.   A janë të qarta dhe të bazuara në fakte çështjet e identifikuara? 
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Pyetja 11.  A jane të arritshme detyrat e lëna? 
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Ajo për të cilën janë “ankuar” më tepër të anketuarit lidhet me caktimin e gabuar të 
palës përgjegjëse për të zbatuar rekomandimin ose rekomandime që lidhen me klientë 
të larguar të bankës. Sa i takon pikës së parë është një çështje që do duhet të zgjidhet 
gjatë rakordimit të përgjigjeve mbi draft raportin, pasi në rast se një rekomandim do i 
lihet palës së gabuar nuk do të gjejë zgjidhje, për më tepër është në interes të 
audituesve që për çështje emergjente dhe që paraqesin risqe potenciale të kërkojnë 
masa të menjëhershme, prandaj pala përgjegjëse duhet përcaktuar qartë. Në lidhje me 
pikën e dytë, problematika që lidhet me klientë tashmë të larguar apo që nuk paraqiten 
në bankë, por që është evidentuar gjatë auditimit duhet të sqarohet sidomos nga 
drejtues të degëve për të siguruar që nuk ka vend për raste mashtrimi apo mundësi 
përfitimi nga stafi.  

 

Grafiku 4.12 - Informacioni i dhënë në raportin e auditimit 

Këtu ka vend për diskutim midis anës teorike dhe praktike të vlerësimit të risqeve nga 
ana e auditimit. Shpeshherë theksohet dhe i jepet rëndësi riskut të shkeljeve të 
procedurave në transaksionet me klientët, por pa e kryqëzuar rastin konkret me riskun 
e humbjes dhe largimit të biznesit në mospasjen e fleksibilitetit të përshtatjes 
rastësore të procedurave për kryerjen me sukses dhe pa risk të përgjithshëm të një 
transaksioni të caktuar.  
Auditimi i Brendshëm nisur dhe nga funksioni që kryen është i orientuar nga risku, 
për rrjedhojë ekziston një konflikt midis detyrave të auditimit për reduktimin e riskut 
dhe pranimin nga pala e audituar pasi kufizimet ndikojnë në biznes, dhe banka 
sigurisht që krijon fitim nëpërmjet biznesit që kryen. Këtu është përgjegjësia si e 
audituesve, ashtu dhe e Drejtuesve (të audituarve) që të bëjnë një vlerësim kosto / 
përfitim në rast se mendojnë se detyrat e auditimit do të ndikojnë në biznes, por 
gjithmonë duke marrë parasysh dhe riskun që kanoset në rast se shmangen disa 
kontrolle.  
Pikërisht duke mos konkluduar në fenomenin apo anomalinë e konstatuar 
rekomandimet mbeten thjesht në fushën e gabimeve konkrete dhe aspak të 
përgjithësimeve të cilat duhet të sjellin çështjen në cilësinë e anomalisë apo 
fenomenit. 
Ajo që përsëritet nga të audituarit është vlera e detyrave të lëna nga Auditimi. Është e 
vërtetë që raportohen raste të shkëputuara, të cilat konstatohen gjatë auditimit, por 
gjetjet duhen dhënë në këndvështrimin se cili është fenomeni, cila ka qenë 
problematika që ka shkaktuar këto raste, si mund të parandalohet në përgjithësi dhe jo 
thjesht raporti të kërkojë rregullimin e disa rasteve të evidentuara, të cilat po ashtu 
duhen korrigjuar.  

P yetja 12.  Në përgjithësi raportet e audititimit, a japin informacion të mjaftueshëm 
përsa i perket risqeve ndaj të cilave banka është e ekspozuar në lidhje me fushën që po 
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Grafiku 4.13 - Vlera e shtuar e procesit të Auditimit të Brendshëm 

Sipas standarteve të IIA një komponent thelbësor i procesit të auditimit është 
përgatitja e një raporti të balancuar që u mundëson drejtuesve dhe Bordit një 
informacion për të vlerësuar peshën e gjetjes së raportuar në kontekstin dhe 
këndvështrimin e duhur. Në këtë kuadër, analiza dhe detyrat për përmirësime procesi 
në zona kritike, janë një vlerë e shtuar që auditimi i jep kompanisë për të arritur 
objektivat.  
Funksioni i Auditimit të Brendshëm duhet të vlerësohet bazuar në cilësinë e 
këshillimeve dhe informacioneve që i mundëson Komitetit të Auditimit dhe Drejtimit 
të lartë. Sidoqoftë kjo cilësi parësore është e vështirë për t’u matur. “Sondazhet / 
anketimet” plotësuar nga drejtues pas çdo auditimi apo raporti mund të përdoren si 
matës performance, shoqëruar me një sondazh vjetor të Komitetit të Auditimit mbi 
vlerësimin për profesionalizmin, cilësinë e këshillimeve, kohën e nxjerrjes së raportit, 
etj. 
Auditimi është vlerë e shtuar sidomos kur stafi i auditimit është në nivel shumë të mirë 
profesional. 
Ky koment përforcon konkluzionet e mëparshme që shtylla kryesore e një auditimi që 
shton vlerë është stafi dhe profesionalizmi i tij.  
Duhet punuar dhe tentuar më shumë në këtë drejtim që të largohet roli i “policit” dhe 
të marrë rolin e partnerit këshillues.  
Auditimi shpesh perceptohet negativisht nga pala e audituar. Po kështu pritshmëria 
ndaj auditimit apo perceptimi ndaj tij është i gabuar. Roli parësor i auditimit është të 
vlerësojë funksionimin e kontrollit të brendshëm. Pjesë e këtij roli është dhe sugjerimi 
i përmirësimeve të proceseve dhe procedurave për të patur një sistem të fortë 
kontrolli. Megjithatë nuk duhet pritur që në auditime normale të planifikuara auditimi 
të luajë vetëm rol këshillues.  
 

 

 

 

 

 

 

Pyetja 13.   A konsiderohet çdo auditim si vlerë e shtuar në bankë? 
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Grafiku 4.14 - Tendencioziteti i audituesve të brendshëm 

Ndonjëherë po, pasi mënyra se si trajtohet çështja të bën të mendosh se i largohet 
profesionalizmit dhe kthehet në një qëllim në vetvete për të kapur punonjësin në faj. 
Edhe kur veprimi justifikohet raportohet si gabim. Formulimi i pyetjeve për 
punonjësit bën që dhe kur punonjësi e di shumë mirë procedurën dhe e zbaton atë, 
ngatërrohet dhe jep informacion jo të saktë. 
Të jemi tepër të sinqertë. Po punove në auditim dashje pa dashje të krijohet mania e 
dyshimit për çdo auditim që kryen. Vetvetiu krijohet pak tendenca për të gjetur ndonjë 
gabim. Se kur nuk gjen gabime duket sikur auditimi nuk e ka kryer mirë detyrën? 
Të audituarit nuk mund ta shmangin perceptimin se auditimi në rastin më të keq është 
tendencioz dhe në rastin më të mirë për të justifikuar ekzistencën e tij do duhet 
patjetër t’i “gjejë të tjerët në gabime” apo ta mbushin raportin me gjetje të “vogla” për 
nga rëndësia. Por siç dhe theksohet nga disa studiues gjatë intervistimeve, pyetjet nga 
audituesit duhet të ndërtohen në mënyrë të tillë që të drejtojnë tek përgjigjia dhe jo 
duke u sjellë si investigues duke iu referuar “Metodës Kolombo”.  

 

Grafiku 4.15 - Marrja parasysh e përgjigjeve të të audituarve 

Audituesit janë tepër këmbëngulës në rekomandimet e tyre edhe kur këto 
kundërshtohen nga punonjës të cilët kanë eksperiencë shumë më të madhe se ata. 
“Konflikti” i audituar – auditues përkthehet dhe në konfliktin mbi pranimin ose jo të 
rekomandimeve të audituesve dhe në reflektimin e opinionit të të audituarve në 
raportin përfundimtar të auditimit. Gjithsesi nëse gjetjet janë bazuar në fakte, të cilat e 
përballin bankën përkundrejt risqeve të ndryshme, për të audituarit do të ishte e 

Pyetja 14.   A ju eshte krijuar ndonjëherë ideja se auditimi është një proces tendencioz 
për të zënë në gabim punonjësit? 
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Pyetja 15.   A merret gjithmonë parasysh opinioni i të audituarve bazuar në komentet e 
tyre dhënë mbi draft raportin? 
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pamundur të mos pranojnë detyrat e lëna nga auditimi. Më së shumti problematika 
lind kur konstatimet lidhen më tepër me interpretime se me gjetje konkrete bazuar në 
fakte. Gjithsesi, palët që do duhet të zbatojnë rekomandimet e auditimit janë të 
audituarit për rrjedhojë është e nevojshme marrja parasysh e opinionit të tyre. 

 

Grafiku 4.16 - Vlera e Auditimit të Brendshëm në përmirësimin e proceseve  

Po, në pjesën më të madhe të rasteve. Dua të nënvizoj faktin që auditimi gjithmonë 
duhet të jetë në gjendje të identifikojë jo vetëm mosperformancën e punonjësve, por 
mbi të gjitha atë të proceseve, procedurave dhe funksionimit të gjërave. Kjo mendoj 
se do të ishte vërtetë një vlerë e shtuar për bankën. 
Besoj se këtu kanë vend për përmirësim, disa çështje që auditi kap në vazhdimësi 
lidhen me një nevojë të procedurës për përmirësim, por jo gjithmonë vazhdohet, 
thjesht ngrihet si çështje në auditin e rradhës. Mendoj se duhet të jetë më aktiv dhe të 
ketë një balancë mes sasisë dhe cilësisë. 
Një konstatim me vlerë nga të audituarit është fakti që në mënyrë të padrejtë në 
raporte auditimi konstatohet se punonjësit nuk kanë zbatuar procedurën, kur ndërkohë 
procedura nuk është e plotë, e përshtatshme dhe në ndonjë rast e pazbatueshme. Në 
mënyrë që konstatimi i auditimit të marrë vlerë ajo çka duhet të sugjerohet është 
përmirësimi i procedurës dhe jo thjesht fakti që punonjësit nuk e kanë respektuar. 
Gjithmonë në ato raste që procedura është vërtet e papërshtatshme.  

 
Grafiku 4.17 - Vlera e Auditimit të Brendshëm në përmirësimin e sistemit të 
kontrollit  
 

Pyetja 16.  A mendoni se auditimi ndihmon në përmirësimin e proceseve të bankës? 
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Pyetja 17.   A mendoni se auditimi ndihmon në përmirësimin e sistemit të kontrollit të të 
audituarve? 
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Pranohet se auditimi përmirëson proceset dhe sistemin e kontrollit të të audituarve. 
Respektivisht 93% dhe 92% e të intervistuarve mendojnë se kjo ndodh gjithmonë dhe 
zakonisht. Duke marrë në konsideratë dobësitë e evidentuara mbi auditmin (sidomos 
mbi aftësitë e stafit) ky është një rezultat pozitiv mbi vlerën e auditimit dhe raporton 
se pavarësisht defekteve që mund të ketë procesi i auditimit (raporti, stafi, 
intervistimet, etj) në total ai i shton vlerë kompanisë pasi gjithsesi ndihmon në 
përmirësimin e sistemit të brendshëm të kontrollit. 

 

Grafiku 4.18 - Vlera e Auditimit të Brendshëm në identifikimin / parandalimin e 
mashtrimit 
Mendoj që është e vështirë që në një auditim rutinë të zbulohen raste mashtrimi pa 
pasur më parë disa indikatorë së brendshmi.  
Ndihmon në parandalim për aq kohë sa identifikon risqet dhe jep rekomandime lidhur 
me sistemin e kontrollit.  
Konstatimi i parë është në të njëjtën linjë me rezultatet e sondazheve mbi mashtrimin 
ku evidentohet se janë raportimet anonime që shërbejnë më pas për të zbuluar një 
mashtrim. 
Ndërsa konstatimi i dytë është në përputhje me atë çka kërkojnë standartet nga 
Auditimi i Brendshëm, pra vlerësimin e sistemit të kontrollit. Dhe përmirësimet e 
sugjeruara për sistemin e kontrollit sigurisht që kanë ndikim në parandalimin e 
mashtrimit.  

 

Grafiku 4.19 - Vlera e procesit të Follow Up-it 

 

 

Pyetja 19. . A mendoni se procesi i "follow up-it" është një proces nxitës që ju ndihmon 
në mbylljen e detyrave të lëna? 
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Pyetja 18.  A mendoni se auditimi ndihmon në identifikimin dhe parandalimin e rasteve 
të mashtrimit ? 

39% 1% 
21% 

39% 

Gjithmonë 
Zakonisht 
Ndonjëherë 
Asnjëherë 



Vlera e shtuar e Auditimit të Brendshëm. Rasti i sistemit bankar në Shqipëri 

Elsa Kristo                                                         101                                                      Temë disertacioni 
 

 

Grafiku 4.20 - Procesi i Follow Up-it përkundrejt auditimit të planifikuar 

Përcaktimi i hapave dhe afateve për përmbushjen e rekomandimeve patjetër të nxit. 
Në rast të mungesës së tij mund të të rrëmbejë rutina e problemeve të ditës apo 
impenjimi ndaj targeteve e mund të çonte në neglizhim dhe të "pavullnetshëm” të 
përmbushjes së detyrave të lëna. 
Jo gjithmonë, pasi rekomandimet e rëndësisë së lartë dhe të nevojshme për procesin 
kryhen menjëherë pa patur nevojën e një follow up-i, pasi dhe i audituari e ndjen 
nevojën dhe lehtëson / përmirëson proceset e veta. Zakonisht follow up-i nxit ato 
rekomandime të cilat janë të vështira për t’u implementuar dhe kërkojnë më tepër 
kohë dhe mundim për t’u bërë, ndërkohë që rezultati në proces për to mund të jetë 
minimal. Megjithatë mendoj që nuk është në dorën e të audituarit të vendosë 
prioritete në rradhën e plotësimit të rekomandimeve për aq kohë sa është rënë dakord 
me manaxhimin dhe ka një afat të përcaktuar. Ky afat mund të ndiqet nga manaxherët 
përkatës pa patur nevojën e follow up-it nga auditimi. Auditimi mund të bëjë follow 
up të raportit të mëparshëm në momentin kur kryen auditimin e rradhes. 
Sigurisht raporti i follow up-it nuk mund të ketë të njëjtën peshë dhe efekt (sa i takon 
rezultateve që rrjedhin nga një auditim normal), por është i rëndësishëm pasi siç 
komentohet në rast të mungesës së tij të rrëmben rutina e problemeve duke lënë 
problematikat ekzistente (qofshin dhe këto të rëndësisë së lartë).  
Megjithatë procesi i follow up-it është i rëndësishëm pasi shihet nëse ka zhvillim nga 
auditimi i fundit. Në rast mospërmbushje të rekomandimeve të lëna deri në momentin 
e follow up-it është për t’u konsideruar neglizhenca e stafit çka mund të jetë një 
premisë që kontrolli i brendshëm nuk funksionon dhe lë shteg për gabime 
operacionale apo qoftë dhe për mashtrime.  
 
Të intervistuarit, pyetjeve të shumëfishta 21 dhe 22 mbi pikat e forta dhe 
përmirësimet e nevojshme të auditimit i janë përgjigjur me më tepër se një koment 
duke u fokusuar në disa dobësi të Auditimit të Brendshëm. Komentet e tyre të cilat 
janë kategorizuar dhe përmbledhur në disa pika kryesore dhe pas përpunimit në SPSS 
rezulton Tabela 4.7 dhe Grafikët 4.21 & 4.22.  
 
 
 
 
 
 
 

Pyetja 20.  A mendoni se procesi i "follow up-it" është po aq i rëndësishëm sa dhe një 
auditim normal? 
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Tabela 4.7 - Përgjigjet e anketimit (Pyetjet 21 - 22) 

Pikat e forta të 
Auditimit të 
Brendshëm 

Numri i 
përgjigjeve % 

Pikat e dobëta të 
Auditimit të 
Brendshëm 

Numri i 
përgjigjeve % 

Vlera e shtuar e 
procesit të 
auditimit 

57 35.63% 
Raportet e 
auditimit & 
rekomandimet 

34 21.25% 

Profesionalizmi 
dhe ekspertiza e 
audituesve 

32 20.00% 
Audituesit dhe 
ekspertiza e tyre 33 20.63% 

Identifikimi i 
mashtrimeve dhe 
kontrollet 
parandaluese 

20 12.50% 

Procesi i auditimit 
& follow up 

26 16.25% 

Komunikimi 
auditues - i 
audituar 

14 8.75% 
Mungesa e 
koherencës & 
realizmit 

12 7.50% 

Korrektësia e 
audituesve 10 6.25% 

Frekuenca jo e 
shpeshtë e 
auditimeve 

9 5.63% 

Kriticizmi 
pozitiv 4 2.50% 

Paragjykimi & 
tendencioziteti i 
audituesve 

8 5.00% 

Intervistat me 
stafin e audituar 

4 2.50% 
Komunikimi i 
audituesve 

7 4.38% 

Objektivizmi dhe 
paanshmëria 4 2.50% 

Moskonsiderimi i 
opinioneve të të 
audituarve 

6 3.75% 

Rekomandimet e 
lëna 4 2.50% 

Mosbashkërendimi 
i planit të auditimit 
me të audituarit 

2 1.25% 

Këmbëngulja 
3 1.88% 

Koha e zgjatur e 
auditimit 

1 0.63% 

Bazimi në fakte 
konkrete 

3 1.88% 

Interpretimi i 
konkluzioneve & 
pergjigjeve të të 
audituarve 

2 1.25% 

Procesi i follow 
up-it 4 2.50% 

Intervistimi 
sugjestionues 1 0.63% 

Larmia e 
dokumentacionit 
të përzgjedhur 

2 1.25% 

Periudha e shkurtër 
në dispozion të të 
audituarve për 
kthim përgjigje 

1 0.63% 

 
  

Nuk ka nevojë për 
përmirësim 

12 7.50% 

Pa koment 36 22.50% Pa koment 50 31.25% 
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Grafiku 4.21 - Pikat e forta të procesit të Auditimit të Brendshëm 

 

Grafiku 4.22 - Pikat e dobëta të procesit të Auditimit të Brendshëm 

 

Pyetja 21 

Sikundër dhe në pyetjet e mbyllura që lidheshin me procesin e Auditimit të 
Brendshëm, vlerën e shtuar të tij, ndikimin në përmirësimin e sistemeve të kontrollit 
apo të proceseve dhe procedurave të bankës në tërësi, dhe në Pyetjen 21 të 
intervistuarit e vlerësojnë Auditimin e Brendshëm si të domosdoshëm dhe që 
ndihmon në parandalimin e gabimeve apo mospërsëritjen e tyre, ndikon në zbatimin 
me korrektësi të procedurave apo rritjen e performancës së degëve dhe cilësisë së 
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operacioneve. Ndaj dhe ky kontribut i Auditimit të Brendshëm konsiderohet si pika 
më e fortë e tij. 

1. Pika më e fortë e auditimit është kontrolli dhe mbarëvajtja e punës duke sjellë 
parandalimin e mashtrimeve, zbatimin me korrektësi të procedurave dhe 
rregullave si dhe një oportunitet të përmirësimit të punës së përditshme. 

2. Kontrolli në mënyrë profesionale dhe korrekte i punës, identifikimi i 
problemeve dhe përcaktimi i detyrave për përmirësim. Ndjekja e procesit të 
sistemimeve hap pas hapi, deri në zgjidhjen përfundimtare të tyre.  

3. Auditimi i shton vlerë një kompanie dhe mendoj që këtë rol auditimi i 
brendshëm i kësaj banke e kryen mjaft mirë. Së bashku me identifikimin e 
risqeve potenciale ky duhet të jetë fokusi në vazhdimësi.  

4. Pika më e fortë e auditimit ka të bëjë me faktin se auditimi për nga natyra 
është proces rishikues, që i bën përgjegjësit e proceseve të reflektojnë dhe të 
adresojnë mangësitë e kontrolleve të cilat për shkak të prioriteteve ditore 
dalin jashtë fokusit. Një tjetër pikë e fortë e auditimit është natyra tërësore e 
tij. Duke qenë se audituesit rishikojnë të gjitha fushat e aktivitetit përftojnë një 
perspektivë të plotë dhe kontekstuale të çështjeve duke lejuar analizën dhe 
kapjen e problemeve/ mangësive ndër - departamentale. 

5. Verifikimi i respektimit të rregullave dhe procedurave të Bankës, me qëllim 
parandalimin e anomalive apo shmangieve materiale, të cilat mbartin risqe 
për Bankën. 

6. Pikën e fortë e shoh tek procesi, dmth fakti që auditimi si proces jo vetëm 
kontrollon, por ndihmon në parandalimin dhe mospërsëritjen e gabimeve. E 
bën stafin më të fokusuar drejt detajeve që mund të çojnë në mashtrime qoftë 
edhe pa dashje. 

7. Identifikimi i gabimeve dhe ndjekja e tyre për sistemim. 
8. Ndikimi i tij në përmirësimin e proceseve të punës së përditshme. 

57 të intervistuar e vlerësojnë vlerën e shtuar të Auditimit të Brendshëm si pikën më 
të fortë sepse në këndvështrimin e tyre ky proces rishikues periodik ndihmon në 
identifikimin e gabimeve apo mashtrimeve. Duke qenë se të intervistuarit janë në 
pozicione drejtuese është në interesin e tyre që gabimet apo në rastin më të keq 
mashtrimet të identifikohen dhe sa më shpejt, ndaj përgjithësisht e mirëpresin 
Auditimin e Brendshëm. Pavarësisht se mund të kenë diskutime me konkluzionet e tij 
në disa raste. 
32 të intervistuar kanë konsideruar profesionalizmin dhe ekspertizën e audituesve si 
pikën më të fortë të Auditimit të Brendshëm. Duke marrë në konsideratë përgjigjet e 
dhëna në Pyetjen 5 lidhur më aftësitë e audituesve si dhe në Pyetjen 22 mbi pikat e 
dobëta të auditimit, Pyetja 21 në disa raste mund të jetë interpretuar nga të 
intervistuarit si pika më e fortë e një Auditimi të Brendshëm të cilin ata do ta 
vlerësonin si më të mirin. Kjo mund të ndodhë dhe për arsye se pyetjet nuk i janë 
shpjeguar direkt secilit intervistues, ndaj dhe plotësimi on line i një anketimi përmban 
dhe riskun e keqinterpretimit të pyetjes.  
Identifikimi i mashtrimeve është në kuadër të vlerës së shtuar të Auditimit të 
Brendshëm i cili në këtë rast ndihmon në përmbushjen e objektivave të bankës, duke 
parandaluar mashtrimet dhe humbjet njëkohësisht. Ndaj dhe 20 komente i referohen 
identifikimit të mashtrimeve si pika e tretë më e fortë e auditimit.  
Cilësitë e tjera të renditura sipas Tabelës 4.7 janë në të njëjtën linjë të përgjigjeve në 
pyetjet respektive në seksionin e parë të anketimit. Pothuaj të gjithë të intervistuarit e 
konsideronin komunikimin dhe korrektësinë e audituesve në nivele të larta, po ashtu 
dhe kriticizmin pozitiv që ndikon në përmirësimin e proceseve.  
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Pyetja 22 
Vlen të theksohet se 50 të intervistuar nuk kanë dhënë asnjë koment për pikat e dobëta 
të auditimit, ndërsa 12 të tjerë kanë theksuar se “nuk ka vend për përmirësime”.  

• Siç u përmend në seksionet e mëparshme një nga sfidat e këtij anketimi ishte 
dhe marrja e përgjigjeve formale apo jo reale nga të audituarit çka cënon dhe 
besueshmërinë e studimit. Përgjigjia se “nuk ka vend për përmirësime”, është 
pak e besueshme aq më tepër duke marrë parasysh që sistemi bankar së 
fundmi është përballur me disa raste mashtrimesh dhe komenti më i 
përgjithshëm i është referuar funksionimit të dobët të Auditimit të Brendshëm. 
Pavarësisht debatit të trajtuar dhe në këtë studim se deri në çfarë mase është 
Auditimi i Brendshëm përgjegjës në kësi rastesh dhe specifikave të mashtrimit 
të ndodhur, përballë sfidave të krizës globale, rritjes së nivelit të kredive të 
këqija dhe shkurtimeve të buxhetit, dhe përqasja e auditimit ndaj fushave që 
auditohen duhet të ndryshojë, çka rrjedhimisht kërkon dhe disa përmirësime 
në funksionimin apo organizimin e Auditimit të Brendshëm. “Përmirësime 
normale, si çdo departament tjetër. Procesi, në opinionin tim është i ndërtuar 
në mënyrën e duhur. Konkluzione të herëpashershme nga stafi, do të ishte 
vlerë e shtuar” është një nga komentet që është më realist.  

• Po kështu numri i të intervistuarve (50) të cilët s’kanë dhënë komente për 
pikat e dobëta të auditimit dhe që është më i lartë se numri i të intervistuarve 
(36) të cilët s’kanë dhënë komente as për pikat e forta, mund të shpjegohet me 
një “frikë” të tyre, nëse do shpreheshin me disa dobësi që mbart procesi apo 
stafi i Auditimit të Brendshëm.  

Pavarësisht se komentet janë ndarë në disa pika, përmirësimet që kërkohen për 
raportin e auditimit dhe rekomandimet e lëna në to (34), për procesin e auditimit 
normal dhe atij të follow up-it (26), për mungesën e koherencës dhe realizmit (12), 
për tendenciozitetin (8) dhe marrjen në konsideratë të opinionit të të audituarve (6) 
lidhen ngushtësisht me procesin e auditimit në tërësi. Kjo do të thotë se në mënyrë 
masive të audituarit në të gjitha bankat që kanë qenë pjesë e këtij anketimi mendojnë 
se procesi i Auditimit të Brendshëm ka nevojë për përmirësime për të qenë një vlerë e 
shtuar për bankën.  

• Në lidhje me procesin e auditimit pres që ky proces të mos jetë standart në 
kuptimin e fushave që mbulon. Gjithashtu edhe në zhvillimin e tij të mos ketë 
qëllim në vetvete gjetjen e rasteve për t’i evidentuar në raport duke hequr 
vëmendjen nga rëndësia që mund të ketë kjo gjetje për Departamentin në 
punën e tij. Konkluzionet e raportit të auditimit duhet të kenë jo vetëm 
evidentimin e rasteve por edhe analizën, risqet që sjellin në plotësimin e 
qëllimit të Departamentit dhe vlerën që ka gjetja në rishikimin e procedurës. 
Gjithashtu Auditimi në analizën e tij duhet të përfshijë në gjykim para se të 
përgatisë raportin edhe ambjentin ku kryhet auditimi, kufizimet teknike si dhe 
kufizimet e tjera të jashtme që pengojnë në përmbushjen e qëllimit dhe të 
objektivave te Departamentit. 

• Duhet të jetë pak më fleksibël në lidhje me auditimin e disa proceseve, duke 
marrë parasysh dhe zhvillimet e vendit ku jetojmë, zhvillimet e tregut dhe 
rekomandimet duhet të jenë pak më realiste, pra nuk duhet synuar perfeksioni 
në çdo proces, por duhet synuar përmirësimi dhe përshtatja e proceseve për të 
arritur në nivele të kënaqshme dhe të pranueshme duke patur parasysh dhe 
faktorët e tjerë të zhvillimit të Bankës. 

• Auditimi duhet të përmirësohet në koherencën dhe realitetin që ndodh midis 
procedurave dhe zbatimit të tyre, raportet e tyre duhet të jenë gjithmonë 
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kritike dhe parashikuese për veprimet në të ardhmen... Nga eksperienca, 
procedurat e disa veprimeve hartohen për të thënë që kështu duhet të jetë, por 
duke e ditur që nuk veprohet ashtu në realitet. 

• Të rishikojnë daljen në konkluzione. Te jetë jo-hetuesi. Të mos interpretojë 
fjalët e të audituarit si gjetje. 

• Duhet të jetë më i hapur për të diskutuar me të audituarit në kohë reale çdo 
problem të hasur dhe për të marrë opinionin e tyre konstruktiv. Jo gjithmonë 
është e mjaftueshme njohja e procedurave. Çdo rast mund të ketë specifikat e 
veta. Nuk duhen parë me dyshim apo paragjykuar kolegët. 

• Duhet të jenë më në brendësi të praktikave të ndjekura dhe gradës së 
vështirësisë që mund të ketë çdo njësi në respektimin e përputhshmërisë së 
procedurave dhe rregulloreve. 

Roli i vjetër i audituesit duke iu referuar dhe teorisë respektive “Teoria e policit” nuk 
mund të jetë i pranueshëm sot. Roli i audituesit konsiston në vlerësimim e kontrollit të 
brendshëm dhe përputhshmërinë me procedurat. Një sjellje si ajo e komentuar më 
sipër, mund të shpjegohet veçse me mungesën e profesionalizmit të audituesit, i cili 
në kompensim përdor arrogancën  dhe “pushtetin” që i krijon pozicioni. 

• Auditimi duhet të jetë më realist në ngritjen e problematikave dhe të peshojë 
më mirë materialitetin dhe relevancën e gjetjeve. Nganjëherë çështjet që ato 
ngrënë janë triviale dhe nuk vendosen në kontekstin e duhur kosto - përfitim 

Cilësia e rekomandimeve dhe materialiteti i gjetjeve duhet të jetë një kriter për 
vlerësimin e performancës së audituesve. Referuar dhe sa më sipër, ndodh dhe që 
raportet kthehen në rutinë duke sjellë të njëjtën problematikë pa kontribuar aspak në 
përmirësime të përgjithshme në tërësi. 
Auditimi, duke qenë se konsiderohet si niveli i parë i kontrollit në bankë duhet të ketë 
një staf mjaft të specializuar në çdo fushë të bankës. Çështjet e nxjerra nga auditimet 
duhet të raportohen në shumë nivele, jo vetëm tek i audituari dhe tek manaxhimi i 
bankës, por edhe tek struktura të tjera të cilat duhet të jenë pjesë e procesit që duhet 
të ndiqet për përmirësime dhe masa të mëtejshme. 
Tek ky koment konstatohet një përceptim i gabuar mbi Auditimin e Brendshëm. 
Auditimi i Brendshëm nuk është niveli i parë i kontrollit por niveli i tretë (Referoju 
Kapitullit I) dhe pritshmëria e lartë ndaj tij mund të shkaktojë uljen e vigjilencës në 
çdo hallkë kontrolli në bankë me pretendimin se çdo gabim apo shmangie duhet 
konstatuar nga Auditmi i Brendshëm. Por përgjegjësia nuk mund të transferohet nga 
një linjë mbrojtjeje në një linjë tjetër aq më tepër në hallkën e fundit që është Auditimi 
i Brendshëm. 

• Auditimi duhet të jetë më i shpeshtë nëpër degë. 
• Mirë është që auditimi të kryhet çdo vit. Nëqoftë se nuk arrihet një gjë e tillë 

për mungesë stafi , sugjeroj që të shtohet stafi. 
• Auditim më i shpeshtë. 

Sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë mbi funksionimin e “Kontrollit të 
brendshëm” çdo fushë apo njësi duhet të auditohet së paku çdo dy vjet. Në 
përzgjedhjen e fushave apo njësive që duhen audituar një rëndësi të madhe merr 
procesi i planifikimit. Nëse gjatë këtij procesi konsiderohen të gjitha risqet, ankesat e 
klientëve apo palëve të treta, aktiviteti i fushës, rezultatet e auditimeve të mëparshme, 
rezultatet e inspektimeve të BSH-së dhe autoriteteve të tjera, shkalla e teknologjisë 
dhe automatizimi në fushën respektive, zhvillimet apo projektet zbatuar së fundmi, 
koha e auditimeve të fundit, do të renditen në mënyrë pritoritare për t’u audituar ato 
fusha që janë më të prirura ndaj riskut. Megjithatë në komentet e të intervistuarve 
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kryesisht nga drejtues degësh vlerësohet e rëndësishme që aktiviteti i tyre të auditohet 
çdo vit. 
Së fundmi, disa banka kanë shtruar propozimin mbi ndryshimin e rregullores Nr.24 
“Për sistemin e kontrollit të brendshëm në bankat dhe degët e bankave të huaja”, 
respektivisht Nenin 17, Pika 2, pasi frekuenca prej 2 vitesh e veprimeve të auditimit 
përcaktuar në këtë rregullore shihet si e pamundur të zbatohet në praktikë për disa 
arsye:  

• Volumi i punës dhe fushat e aktivitetit të Auditimit të Brendshëm në banka 
janë rritur vazhdimisht, si rrjedhim i shtimit të praktikave të reja të cilat 
kërkojnë një auditim, por dhe si rrjedhojë e shtimit të rregulloreve të cilat 
bankat tregtare ngarkohen t’i zbatojnë, në këtë kuadër mund të përmenden 
dhe kontrollet shtesë në lidhje me zbatimin e Bazel II. 

• Kjo kërkesë merr parasysh dhe faktin se planifikimet e auditimeve bazohen në 
risk, çka kërkon që për zona të caktuara me risk të lartë, departamenti i 
Auditimit të Brendshëm duhet të angazhojë më shumë burime për kontrolle të 
shpeshta.  

Në fakt kjo zgjatje në kohë do të cënojë vlefshmërinë e një auditimi, i cili do të jetë 
një raport më së shumti me konstatime sesa me rekomandime për përmirësime. Pasi 
në rast se kanë ndodhur disa gabime në të shkuarën në një interval kohor prej 3 
vjetësh, në evoluimin e përgjithshëm të proceseve, azhornimin e procedurave si 
rrjedhojë e aplikacioneve të reja, ndryshimit të kuadrit rregullator, etj masa 
korrigjuese do jenë marrë. Ose dhe në rast se masa korrigjuese nuk janë marrë ende, 
gjetja mund të mos ketë të njëjtën koherencë nëse do ishte konstatuar në kohë dhe në 
rastin më të keq banka pëson më tepër humbje seç do pësonte nëse auditimet do ishin 
më të shpeshta.  
Sidomos aktiviteti i degëve të bankave do duhej të auditohej më shpesh, pasi referuar 
sistemit bankar në Shqipëri problematikat më të mëdha janë evidentuar nëpër degë, si 
rrjedhojë e depërtimit të stafit në llogaritë e klientëve dhe aktivet e bankës. Vlen për 
t’u përmendur që në sistemin bankar shqiptar numri i audituesve për degë apo në total 
për numër punonjësish është jo përpjestimor mes bankave. Numri i audituesve duhet 
të jetë proporcional me madhësinë dhe aktivitetin e bankës, aq më tepër nëse auditimi 
i brendshëm i këtyre bankave mund të kontraktohet (outsourced) nga kompani 
investimesh apo leasing-u që janë pjesë e të njëjtit grup financiar. Përndryshe 
pavarësisht eksperiencës apo profesionalizmit të audituesve është e pamundur të 
mbulohen nga Auditimi i Brendshëm të gjitha fushat dhe njësitë, dhe rezultati i 
Auditimit të jetë maksimal.  
Pika e dytë më e dobët për Auditimin e Brendshëm është konsideruar profesionalizmi 
dhe ekspertiza e stafit. Në realitet duhet të ndodhte krejt e kundërta. Stafi auditues 
duhet të jetë i mirëkualifikuar, të ketë një eksperiencë të mëparshme pune dhe 
sidomos bankare, të ketë aftësi intuitive dhe analitike. Vetëm duke pasur të tilla aftësi 
ky staf mund të jetë në gjendje të mbulojë gjithë fushat e bankës dhe të vlerësojë 
rezultatet e secilës fushë.  
Disa studiues theksojnë se Auditimi i Brendshëm është një burim efektiv vlerësimi, 
por në disa banka nuk ka qenë kështu. Një kombinim i tri faktorëve kontribuon në 
këto probleme: Performanca e auditimit “pjesë pjesë”, mungesa e një njohjeje të 
proceseve të biznesit dhe lënia pas dore e problemeve të identifikuara. Në disa raste si 
rrjedhojë e proceseve të fragmentuara të auditimit, procesi i audituar nuk ka qenë 
krejtësisht i kuptueshëm nga personeli i auditimit të brendshëm. Një model tjetër 
auditimi i cili do t’i lejonte audituesit të analizonte procesin që nga fillimi deri në fund 
(p.sh për një transaksion të vetëm që nga momenti i fillimit të transaksionit deri në 
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raportimin e tij) do të shpinte në një njohje më të mirë të procesit. Për më tepër 
mundëson verifikimin dhe testimin e mjaftueshmërisë së kontrollit hap pas hapi të 
procesit të audituar. Në disa raste, njohuri dhe trajnime të papërshtatshme të stafit të 
auditimit në produkte dhe tregje, sisteme elektronike informacioni, apo për fusha më 
të sofistikuara ndikojnë në problemet e auditimit. Duke qenë se stafi i auditimit nuk 
ka pasur ekspertizën e duhur, shpeshherë audituesit hezitojnë të pyesin kur kanë 
dyshime për probleme, por dhe në rastet që marrin përgjigje ka të ngjarë ta pranojnë 
atë, se sa ta sfidojnë duke e testuar..  

1. Më shumë prezencë në fushat që auditojnë, më shumë fokus në përmirësim 
procesesh dhe më pak përputhshmëri dhe fokus vetëm në dokumentacion. Stafi 
të jetë më tepër në kontakt me kompaninë, të sigurohet një zhvillim profesional 
jo vetëm në teknikat e të audituarit, por dhe të njohë proceset e brendshme dhe 
zhvillimet normale të biznesit. 

2. Për fusha specifike, stafi ka nevojë për trajnim në mënyrë që të suportohet 
procesi i auditimit, duke e bërë më të shpejtë dhe efiçient. 

3. Stafi i auditimit duhet të ketë një përvojë sa më të madhe dhe të paktën duhet 
të ketë punuar në më shumë se dy pozicione në sistemin bankar, në mënyrë që 
të jetë sa më profesional dhe sa më pak tendencioz në paraqitjen e raportimit 
të kryer. 

4. Specializim më i madh i stafit të Auditimit si dhe studim dhe njohje paraprake 
e manualeve dhe procedurave të shkruara të departamentit që do të auditohet. 

5. Stafi të ketë kualitet të lartë profesional (të ketë njohuri shumë të mira 
sidomos në banking), njohje shumë të mirë të procedurave, rregullave si të 
bankës dhe grupit, ashtu dhe të BSH-së dhe organeve të tjera shtetërore. 

6. Përmirësimi i metodologjisë së përzgjedhjes së popullatës për auditim, kryerja 
e sa më shumë intervistave me stafin, Drejtuesit, etj…, përmirësimi i 
standarteve të letrave të punës, trajnim / specializim i vazhdueshëm i stafit në 
fusha të caktuara dmth të qenit specialist i mirë në një ose dy fusha caktuara. 
Mungesa e një metodologjie sidomos në përzgjedhjen e popullatës, sjell si 
pasojë që edhe një auditues me eksperiencë dhe ekspertizë përkatëse në një 
fushë të caktuar të kryejë një kontroll rastësor dhe jo të bazuar në kritere mirë 
të përcaktuara për të identifkuar sa më saktë risqet/ problematikat përkatëse. 

Në komentet e të intervistuarve shprehet një mosbesim në profesionalizmin dhe 
ekspertizën e audituesve. Sugjerimi më i parashtruar nga të audituarit është për një 
trajnim të vazhdueshëm të stafit të Auditimit të Brendshëm, si një kërkesë ndaj tyre 
për njohje në thellësi të proceseve, procedurave dhe rregulloreve.  
7 prej të intervistuarve kanë konsideruar si pikë të dobët të auditimit komunikimin. 
Këto raste kur komunikimi auditues – i audituar ka qenë problematik, mund të quhen 
raste të shkëputura, marrë parasysh vlerësimin total mbi komunikimin e audituesve.  

4.3.7 Studime për t’u kryer në të ardhmen 

Ky studim ka disa kufizime të cilat mund të merren parasysh dhe plotësohen në 
analiza të tjera mbi funksionimin e Auditimit të Brendshëm në sistemin bankar 
shqiptar. Nëse subjekt i anketimit do ishin të 16 bankat që ushtrojnë aktivitetin e tyre 
në Shqipëri dhe nëse do ishte marrë në konsideratë eksperienca totale e punës dhe ajo 
bankare e secilit auditues studimi do ishte më i plotë dhe mund të kategorizohej duke 
përdorur një model krahasues mes bankave. 
Gjithashtu një analizë tjetër me vlerë mund të merrte parasysh mashtrimet gjithsej të 
ndodhura (të jashtme dhe të brendshme), për të konkluduar nëse dobësitë / problemet 
që ndikuan në dështimin dhe ndodhjen e mashtrimit janë identifikuar ose jo më parë 
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nëpër raporte auditimi e për të cilat është neglizhuar në marrjen e masave.  
Një studim interesant do të ishte dhe mënyra e vlerësimit të audituesve të brendshëm. 
A vlerësohen ata në bazë të problematikave që zbulojnë, kursimeve që i mundësojnë 
bankave, humbjeve (apo mashtrimeve) që arrijnë t’i parandalojnë, etj. Apo 
performanca e tyre është subjektive dhe vlerësohet si çdo punonjës tjetër në bankë 
duke iu referuar formës standarte që përdoret për departamentet mbështetëse.  
Një tjetër analizë që mund të kryhet mbi Auditimin e Brendshëm është dhe ç’pjesë e 
buxhetit i akordohet këtij Departamenti krahasuar kjo me performancën e Auditimit. 
Një pjesë e buxhetit për Auditimin e Brendshëm duhet shpenzuar për trajnimin e 
vazhdueshëm të audituesve. Ata nuk mund të jenë në lartësinë e duhur vetëm duke 
lexuar dhe u azhornuar me procedurat operacionale të bankës apo rregulloreve të 
Bankës së Shqipërisë.  
Studime të veçanta mund të kryhen dhe në gjetjen e një modeli konceptual mbi 
madhësinë optimale të Departamenteve të Auditimit të Brendshëm në sistemin bankar 
shqiptar, pasi dhe numri i audituesve në dispozicion ndikon në cilësinë e Auditimit të 
Brendshëm dhe vlerës që i sjell bankës. 
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Në përfundim të këtij punimi, do të rendisim disa konkluzione që rezultuan, si dhe 
disa rekomandime që mund të merren parasysh në rritjen e efikasitetit të Auditimit të 
Brendshëm dhe vlerës reale që ai i shton bankave.  

Përfundime 

Përfundimet do të kategorizohen në dy grupe, bazuar në të dhënat e përdorura.  

! Sipas rishikimit të literaturës dhe standarteve 
 

1. Auditimi i Brendshëm është një funksion i domosdoshëm për çdo bankë për t’i 
dhënë një siguri të arsyeshme Komitetit të Auditimit dhe Bordit Drejtues mbi 
mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, mjaftueshmërisë në 
punën e kryer për biznesin, drejtimit të riskut brenda bankës dhe qeverisjes së 
bankës.  

2. Auditimi i Brendshëm vlerëson mjaftueshmërinë e kapitalit të bankës dhe 
mbulimin e risqeve kryesore të saj (të kredisë, tregut dhe operacional), duke 
ndikuar në shëndetin financiar të bankës dhe stabilitetit të sistemit financiar në 
tërësi.  

3. Funksioni i Auditimit të Brendshëm luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin 
e përputhshmërisë së aktiviteteve të bankës me ligjet dhe rregulloret e 
vendosura nga autoritetet shtetërore duke siguruar që mos të ketë shmangie 
nga kuadri ligjor dhe duke eleminuar penalizime që do dëmtonin reputacionin 
e bankës. 

4. Ekziston një diferencë e qartë mes Auditimit të Brendshëm dhe Kontrollit të 
Brendshëm, pavarësisht se të dy konceptet shpesh nga palë të tjera brenda 
bankës apo jashtë saj, përzihen ose shkrihen në një të vetëm duke i atribuar 
Auditimit të Brendshëm dhe përgjegjësi që nuk i takojnë. Kontrolli i 
brendshëm përfshin politikat, procedurat, praktikat dhe strukturat të cilat 
sigurojnë që objektivat e biznesit do të arrihen dhe ngjarjet e padëshiruara të 
riskut do të parandalohen ose identifikohen dhe korrigjohen, ndërsa funksioni i 
Auditimit të Brendshëm duhet të vlerësojë në mënyrë të pavarur efikasitetin 
dhe mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm dhe proceseve të krijuara nga 
njësitë e biznesit, si dhe të funksioneve mbështetëse duke garantuar këto 
sisteme dhe procese. Në mënyrë që një bankë të ketë një sistem kontrolli të 
brendshëm efikas duhet që secila nga tre linjat e mbrojtjes të funksionojë duke 
mos deleguar të gjitha përgjegjësitë tek Auditimi i Brendshëm si linja fundore.  

5. Auditimi i Brendshëm dhe ai i Jashtëm janë dy aktivitete të ndryshme, nuk 
dublojnë njëri – tjetrin. Auditimi i Jashtëm është ndërtuar për t’u dhënë siguri 
Aksionerëve dhe Publikut të gjerë. Ai është kryesisht i fokusuar në pasqyrat 
financiare, në vërtetësinë e informacionit dhe situatën reale financiare, ndërsa 
Auditimi i Brendshëm ka një fokus gjithëpërfshirës brenda bankës.  

6. Të gjitha standartet ndërkombëtare mbi Auditimin e Jashtëm dhe të 
Brendshëm theksojnë se audituesit duhet të kenë njohuri të mjaftueshme që të 
vlerësojnë riskun e mashtrimit dhe mënyrën se si ai drejtohet, por nuk pritet qe 
të kenë ekspertizën e dikujt përgjegjësia parësore e të cilit është identifikimi 
dhe investigimi i mashtrimit.  

7. Procesi i auditimit shoqërohet nga një risk i pashmangshëm që njihet si risku i 
auditimit, çka mund të bëjë që procesi i Auditimit të Brendshëm dhe të 
dështojë në ndonjë rast. 
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! Sipas rezultateve të studimit në sistemin bankar shqiptar 

8. Auditimi i Brendshëm është gjerësisht i pranuar nga të audituarit (në këtë rast 
të anketuarit), duke dakorduar se ai ndikon në përmirësimin e efikasitetit të 
sistemit të brendshëm të kontrollit, përmirësimit të procedurave, proceseve 
apo qoftë dhe në parandalimin / identifikimin e  mashtrimit çka konsiderohet 
si vlerë e shtuar për bankën. 

9. Pavarësisht vlerës së shtuar të Auditimit të Brendshëm, ajo është e kushtëzuar 
nga disa kritere të cilat nga sondazhi rezultojnë jo në nivelet e dëshiruara. 
Mungesa e një stafi plotësisht të mirëkualifikuar dhe eksperienca e mangët në 
fusha të ndryshme auditimi, cilësia e gjetjeve dhe rekomandimeve, në ndonjë 
rast analiza sipërfaqësore e problemeve, periodiciteti mes dy auditimeve janë 
problematika kërcënuese, të cilat mund të shfrytëzohen dhe keqpërdoren nga 
punonjësit apo dhe nga klientët.  

10. Audituesit nuk marrin gjithmonë trajnimet e duhura në fushat që auditojnë çka 
ndikon në profesionalizmin e tyre, koherencën dhe cilësinë e raporteve të 
auditimit, për rrjedhojë dhe të vlerës së Auditimit. 

 
Rekomandime 

Rekomandimet do të kategorizohen sipas palëve të interesit. 

! Për Bankën e Shqipërisë 

1. Nisur dhe nga rezultati i sondazhit mbi pakënaqësinë për ekspertizën dhe 
profesionalizmin e audituesve të brendshëm, për rrjedhojë dhe të cilësisë së 
procesit të Auditimit të Brendshëm në tërësi, është e nevojshme që sipas 
standartit IPPF (1311 & 1312) Departamentet e Auditimit të Brendshëm në 
Banka t’u nënshtrohen vlerësimeve të brendshme dhe të jashtme të cilësisë. 
Vlerësimet periodike duhet të kryhen me qëllim që të matet konformiteti me 
përkufizimin e Auditimit të Brendshëm, Kodin e Etikës dhe Standartet. 
Vlerësimi gjithashtu duhet të analizojë efikasitetin dhe frytshmërinë e 
aktivitetit të Auditimit të Brendshëm, si dhe të identifikojë oportunitete për 
përmirësim. Banka e Shqipërisë duhet ta marrë në konsideratë kërkesën e 
standartit IPPF që së paku një herë në pesë vite departamentet e auditimeve të 
brendshme t’u nënshtrohen një vlerësimi të jashtëm cilësie dhe t’a reflektojë 
këtë kërkesë të standartit në rregulloren mbi funksionimin e Auditimit të 
Brendshëm.  

2. Sugjeroj që  Banka e Shqipërisë të rishikojë rregulloren “Mbi Auditimin e 
Brendshëm” sa i takon afatit 2 vjeçar nga një auditim në tjetrin duke e 
zvogëluar atë në maksimumi 1.5 vite. Ky ndryshim mund të shoqërohet me 
rritje të shpenzimeve të bankave, pasi për të audituar çdo fushë dhe njësi çdo 
1.5 vite duhet patjetër të rritet numri i audituesve. Duke marrë parasysh 
mashtrimet që kanë ndodhur 3 vitet e fundit në sistemin bankar shqiptar dhe 
humbja shkaktuar nga to, rritja e shpenzimeve për audituesit do të justifikohej 
nga reduktimi i humbjeve nga mashtrimi apo gabimet operacionale. Siç është 
përmendur në Kapitullit III, Auditimi i Brendshëm nuk është përgjegjësi 
kryesor për mashtrimin (parandalimin apo zbulimin e tij), por një auditim më i 
shpeshtë do të rrisë “frikën” tek punonjësit se mund të identifikohen në rast se 
kanë tentacionin të kryejnë ndonjë mashtrim, do të rritet ndërgjegjësimi i stafit 
mbikëqyrës për të kryer detyrat e tyre kontrolluese më mirë dhe për të pasur 
një sistem kontrolli efikas.  
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3. Rregullorja e Bankës së Shqipërisë mbi funksionimin e Auditimit të 
Brendshëm të azhornohet duke përcaktuar më qartë dhe përgjegjësinë e 
audituesve perkundrejt mashtrimit, duke qenë se kjo çështje krijon konfuzion, 
sidomos nëse ndodh një mashtrim. Si dhe duke marrë në konsideratë gjithë 
ngjarjet e ndodhura në sistemin bankar, por dhe si një nevojë e kohës për t’i 
bërë ballë krizave financiare duhet të rishikohet kjo pikë. 

4. Të bëhet e detyrueshme nëpërmjet rregullores së Bankës së Shqipërisë që 
pjesë e strukturës së Auditimit të Brendshëm në banka të jetë një auditues i 
Teknologjisë dhe Sigurisë së Informacionit si rrjedhojë e varësisë së 
jashtëzakonshme të aktivitetit dhe shërbimeve bankare nga teknologjia. 

5. Rregullorja të përcaktojë gjithashtu dhe kohën maksimale që një punonjës 
mund të jetë pjesë e Departamentit të Auditimit të Brendshëm. Ky 
rekomandim bazohet dhe në masat më të fundit që ndërmori Parlamenti 
Europian në Prill 2014 duke kufizuar në një periudhë maksimale 10 vjeçare 
kohën që një kompani auditimi të jetë auditues statutuor i sektorit publik. 
Qenia për një kohë të gjatë në auditim mund të kalojë në një konflikt interesi, 
çka mund të çojë në mosidentifikimin e gabimeve operacionale qoftë dhe të 
qëllimshme që kryhen nga punonjës që përfitojnë nga njohja e dobësive në 
procese, por që kanë krijuar një imazh të besueshëm tek audituesit.  

6. Rregullorja e Bankës së Shqipërisë duhet të përcaktojë një nivel dysheme të 
kampionit që është i detyrueshëm për t’u marrë në shqyrtim nga Auditimi i 
Brendshëm, pra të përdoret një metodologji e standartizuar në testimet apo 
përzgjedhjet e kampionit (numrit të dokumentave / transaksioneve që do të 
auditohen).  

 
Për Drejtuesit ekzekutivë të Bankave 

7. Performanca e audituesve dhe Drejtorit të Auditimit të Brendshëm duhet të 
jetë specifike duke marrë parasysh disa kritere si cilat kanë qenë risqet më 
kërcënuese që janë zbuluar nga auditimi dhe nëse evidentimi i tyre në kohë i 
ka kursyer bankës një kosto (apo humbje) të caktuar, koha e nxjerrjes së 
raporteve dhe numri i raporteve brenda një viti, etj. Një performancë bazuar  
në kriteret e mësipërme do të nxisë Auditimin e Brendshëm të jetë më efektiv. 

8. Bankat të krijojnë një model konceptual të madhësisë së Departamentit të 
Auditimit të Brendshëm në mënyrë që numri i audituesve të justifikojë 
misionin e këtij funksioni dhe të bankës gjithashtu, dhe të jetë në korrelacion 
me madhësinë e saj, shpërndarjen gjeografike, centralizimin / decentralizimin 
e funksioneve, etj. 

9. Nga analiza e Auditimit të Brendshëm në bankat e nivelit të dytë rezultoi si 
defekt mungesa e trajnimeve për audituesit, sidomos theksohej “trajnimi on 
job – pra në fushën që auditohet”. Për audituesit e sektorit publik është i 
përcaktuar me ligj trajnimi i audituesve, për rrjedhojë dhe për sistemin bankar 
është e nevojshme që audituesit të trajnohen në mënyrë të vazhdueshme dhe 
sidomos me trajnime në terren. Ndaj Drejtuesit Ekzekutivë duhet të vënë në 
dispozicion të Auditimit të Brendshëm një buxhet të caktuar për këtë zë dhe që 
të përdoret për trajnime të përshtatshme dhe jo formale. 

10. T’i krijohet hapësira Auditimit të Brendshëm që të rrisë pavarësinë në rast kur 
ai ka varësi direkte nga një prej Drejtuesve Ekzekutivë. Fakti që Departamenti 
i Auditimit të Brendshëm mund të varet nga ta, cënon pavarësinë e auditimit. 
Gjithashtu miratimi i buxhetit dhe pagave e shpërblimeve të audituesve nuk 
duhet të jenë nën autoritetin e drejtuesve të Burimeve Njerëzore të cilët 
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afektohen nga puna e audituesve të brendshëm. 
 
Për Drejtuesin e Auditimit të Brendshëm   

11. Në bashkëpunim me departamentin e Burimeve Njerëzore të testojë audituesit 
së paku një herë në vit mbi procedurat e brendshme operacionale, rregulloret 
dhe ligjet që impaktojnë aktivitetin e bankës. Kjo është dhe në përputhje me 
kërkesën e Standartit IPPF, pasi në këtë mënyrë sigurohet se audituesit kanë 
kompetencat e nevojshme për të audituar një fushë të caktuar.  
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SHTOJCA 1 - PARIMET E VLERËSIMIT TË SISTEMIT TË KONTROLLIT 
TË BRENDSHËM 

Sipas dokumentit të Komiteti të Bazelit mbi mbikëqyrjen e bankave (1998) kuadri i 
sistemit të Kontrollit të Brendshëm në banka mbështetet në disa parime, si vijon: 
Parimi 1. Bordi Drejtues duhet të ketë përgjegjësinë për të aprovuar dhe rishikuar 
periodikisht strategjitë e biznesit dhe politikat e rëndësishme të bankës; të ketë një 
njohje të risqeve kryesorë me të cilat përballet banka; të vendosë nivele të 
pranueshme për këto risqe dhe të sigurojë që drejtuesit e bankës marrin hapat e 
nevojshëm për t’i identifikuar, matur, monitoruar dhe kontrolluar këto risqe; të 
aprovojnë strukturën organizative; të sigurohen se drejtuesit monitorojnë efektivitetin 
e sistemit të brendshëm të kontrollit. Së fundmi, ai është përgjegjës që një sistem i 
përshtatshëm dhe efektiv i kontrollit të brendshëm të jetë në fuqi. 
Parimi 2. Drejtuesit e lartë kanë përgjegjësinë për të zbatuar strategjitë dhe politikat e 
aprovuara nga bordi; të zhvillojnë procese që identifikojnë, masin, monitorojnë dhe 
kontrollojnë risqet që ndodhin në bankë, mirëmbajnë një strukturë organizative që i ka 
qartësisht të ndara përgjegjësitë, autoritetet dhe linjat e raportimit; vendosin politika të 
përshtatshme për kontrollin e brendshëm dhe monitorojnë mjaftueshmërinë dhe 
efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm.   
Parimi 3. Bordi i drejtuesve dhe drejtuesit e lartë janë përgjegjës për të promovuar 
standarte të larta etike dhe integriteti, në mënyrë që të krijojnë një kulturë brenda 
kompanisë që të theksojë dhe demonstrojë në të gjitha nivelet e personelit rëndësinë e 
kontrollit të brendshëm. I gjithë personeli i një banke duhet të kuptojë rolin e vet në 
procesin e kontrollit të brendshëm dhe të angazhohet plotësisht në këtë proces.  
Njohja dhe Vlerësimi i Riskut. 
Parimi 4. Një sistem efektiv i kontrollit të brendshëm kërkon që risku material që do 
të ndikonte negativisht në arritjen e objektivave të bankës duhet të njihet dhe 
vlerësohet në mënyrë të vazhdueshme. Ky vlerësim duhet të mbulojë çdo risk me të 
cilin një bankë përballet (si riskun e kredisë, riskun e vendit dhe të transferimit, riskun 
e tregut, riskun e normave të interesit, riskun e likuiditetit, riskun operacional, riskun 
ligjor dhe reputacional). Kontrollet e brendshme mund të kenë nevojë të rishikohen në 
mënyrë që të adresohen drejt risqeve të reja apo atyre të pakontrolluara.  
Aktivitetet e kontrollit dhe ndarja e detyrave 
Parimi 5. Aktivitetet e kontrollit duhet të jenë pjesë integrale e aktiviteteve ditore të 
bankës. Një sistem efektiv kontrolli i brendshëm kërkon që të ngrihet një strukturë e 
përshtatshme kontrolli, me aktivitete kontrolli në çdo nivel biznesi. Kjo duhet të 
përfshijë: aktivitete kontrolli për departamente / divizione të ndryshme, kontrolle 
fizike, kontroll për përputhshmërinë me limitet e ekspozimit dhe ndjekja e 
mospërputhjeve, një sistem i aprovimeve dhe autorizimeve, dhe një sistem verifikimi 
dhe rakordimi.  
Parimi 6. Një sistem kontrolli i brendshëm kërkon që të ketë një ndarje detyrash dhe 
që personelit mos t’i caktohen përgjegjësi që bien ndesh. Fusha të konfliktit potencial 
duhet të identifikohen, minimizohen dhe duhet të jenë subjekt i një monitorimi të 
kujdesshëm dhe të pavarur.  
Informimi dhe Komunikimi 
Parimi 7. Një sistem i brendshëm kontrolli kërkon që të ketë të dhëna të brendshme të 
kuptueshme financiare, operacionale dhe informacione të tregut të jashtëm mbi 
ngjarje apo kushte që janë të rëndësishme në marrjen e vendimeve. Informacioni 
duhet të jetë i besueshëm, në kohë, i aksesueshëm dhe të paraqitet në format e duhura.  
Parimi 8. Një sistem efektiv kontrolli i brendshëm kërkon që të ketë një sistem të 
besueshëm informacioni që mbulon çdo aktivitet të bankës. Këto sisteme, duke 
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përfshirë edhe ato që mbahen në formë elektronike duhet të jenë të sigurta, të 
monitoruara, të pavarura dhe të mbështetura nga plane shpëtimi (kontigjence). 
Parimi 9. Një sistem efektiv kontrolli i brendshëm kërkon kanale efektive 
komunikimi që të sigurojnë që i gjithë stafi të kuptojë plotësisht dhe t’i referohet 
politikave dhe procedurave që ndikojnë në detyrat dhe përgjegjësitë e tyre e gjithashtu 
që informacioni i duhur të mbërrijë tek punonjësit.  
Monitorimi i aktiviteteve dhe korrigjimi i mangësive 
Parimi 10. Efektiviteti i kontrollit të brendshëm të bankave duhet të monitorohet në 
mënyrë të vazhdueshme. Monitorimi i risqeve kyçe duhet të jetë pjesë e aktivitetit 
ditor të bankës, por gjithashtu duhet të vlerësohet periodikisht nga linjat e biznesit dhe 
Auditimi i Brendshëm.  
Parimi 11. Duhet të ketë një Auditim të Brendshëm efektiv mbi sistemin e kontrollit 
të brendshëm i cili të kryhet nga një staf i pavarur, kompetent, dhe i trajnuar 
respektivisht. Funksioni i Auditimit të Brendshëm, si pjesë e monitorimit të sistemit të 
kontrollit të brendshëm, duhet të raportojë direkt tek Bordi Drejtues ose tek Komitetit 
i Auditimit, si dhe tek drejtuesit e lartë. 
Parimi 12. Problemet / mangësitë e kontrollit të brendshëm, qoftë të idenifikuara nga 
linjat e biznesit, Auditimi i Brendshëm apo nga ndonjë personel tjetër kontrolli, duhet 
të raportohen në kohën e duhur dhe në nivelin e duhur të drejtimit dhe të adresohen 
menjëherë. Mangësitë e sistemit të brendshëm të kontrollit me ndikim material duhet 
t’i raportohen drejtimit të lartë dhe Bordit të drejtuesve.  
Vlerësimi i sistemit të brendshëm të kontrollit nga autoritetet mbikëqyrëse  
Parimi 13. Mbikëqyrësit duhet të kërkojnë nga çdo bankë, pavarësisht madhësisë, të 
kenë një sistem të brendshëm kontrolli efektiv që të jetë në përshtatshmëri me 
natyrën, kompleksitetin dhe riskun e brendshëm të aktiviteteve të bankës, si dhe t’i 
përgjigjet ndryshimeve të mjedisit dhe kushteve bankare. Në ato raste kur 
mbikëqyrësi përcakton se sistemi i brendshëm i kontrollit të një banke nuk është i 
përshtatshëm dhe efektiv, duhet të marrë masa.  
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SHTOJCA 2 - PARIMET E AUDITIMIT TË BRENDSHËM  

Sipas dokumentit të Komiteti të Bazelit mbi mbikëqyrjen e bankave (2012) parimet e 
Auditimit të Brendshëm janë si vijon: 
Parimi 1. Një funksion efektiv i Auditimit të Brendshëm i jep garanci Bordit Drejtues 
dhe Drejtimit të lartë mbi cilësinë dhe efektivitetin e kontrollit të brendshëm të 
bankës, drejtimit të riskut dhe qeverisjes së sistemeve dhe proceseve, që do të thotë 
ndihmon Bordin dhe drejtuesit e lartë të mbrojnë kompaninë dhe reputacionin e saj. 
Parimi 2. Funksioni i auditimit të duhet të jetë i pavarur nga aktivitetet e audituara, 
çka do të thotë që funksioni i Auditimit të Brendshëm duhet të ketë një pozitë dhe 
qëndrim të tillë brenda bankës, që t’u mundësojë audituesve të brendshëm të kryejnë 
me objektivitet detyrat që kanë.  
Parimi 3. Kompetenca profesionale, përfshirë dhe njohuritë dhe eksperiencën e secilit 
auditues të brendshëm dhe audituesve të brendshëm së bashku, është themelore sa i 
takon efektivitetit të funksionit të Auditimit të Brendshëm. 
Kompetenca profesionale varet nga kapaciteti i audituesit për të mbledhur 
informacion dhe për të kuptuar, për të shqyrtuar dhe vlerësuar evidencat, si dhe për të 
komunikuar me palët e audituara. Kjo duhet të jetë e kombinuar me metodologji të 
përshtatshme e mjetet dhe njohuritë e mjaftueshme të teknikave të auditimit. 
Audituesit e brendshëm kolektivisht duhet të kenë kompetencën e duhur të auditojnë 
çdo fushë, njësi, aktivitet të bankës. 
Parimi 4. Audituesit e brendshëm duhet të veprojnë me integritet. Integriteti 
presupozon që audituesi i brendshëm të jetë i drejtpërdrejtë, i ndershëm dhe i 
besueshëm. Kjo siguron bazën për një gjykim profesional të audituesit të brendshëm.  
Audituesit e brendshëm duhet të mos dekonspirojnë informacionin e siguruar gjatë 
auditimit. Ata nuk duhet ta përdorin informacionin për përfitime personale, ta 
keqpërdorin dhe duhet ta mbrojnë informacionin. 
Audituesit e brendshëm duhet të shmangin konfliktin e interesave. Audituesit e 
rekrutuar rishtas nuk duhet të angazhohen gjatë auditimeve të aktiviteteve për të cilat 
ata kanë pasur më parë përgjegjësi dhe që nuk ka kaluar një kohë e mjaftueshme për 
të mos patur konflikt interesi.  
Parimi 5. Çdo bankë duhet të ketë një strukturë Auditimi të Brendshëm në mënyrë që 
të kryhet një funksion Auditimi i Brendshëm ashtu siç përshkruhet në Parimin 1.  
Parimi 6. Çdo aktivitet (përfshirë dhe aktivitetet që kontraktohen) dhe çdo njësi në 
bankë duhet të përfshihen në qëllimin e funksionit të Auditimit të Brendshëm.  
Auditimi i Brendshëm duhet të vlerësojë në mënyrë të pavarur: 

• Efektivitetin dhe mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm, drejtimin e riskut 
dhe qeverisjen e sistemeve në kontekstin e riskut aktual dhe atij potencial; 

• Besueshmërinë dhe integritetin e drejtimit të sistemeve të informacionit dhe 
proceseve; 

• Monitorimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret, përfshirë dhe 
kërkesat nga autoriteti mbikëqyrës; 

• Ruajtjen e aktiveve. 
Parimi 7. Qëllimi i aktiviteteve të Auditimit të Brendshëm duhet të sigurojë një 
mbulim të përshtatshëm të  çështjeve të interesit rregullator sipas planit të auditimit. 
Funksioni i Auditimit të Brendshëm duhet të ketë kapacitetin të rishikojë funksionin e 
drejtimit të riskut, mjaftueshmërisë së kapitalit rregullator dhe të kontrollit të 
likuiditetit, raportimit të brendshëm dhe rregullator, funksionimit të përputhshmërisë 
me rregulloret dhe funksionin e financës. 
Drejtimi i riskut 
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Auditimi i Brendshëm duhet të përfshijë në qëllimin e tij të punës aspektet e 
mëposhtme të drejtimit të riskut: 

• Funksionet e drejtimit të riskut përfshijnë riskun e tregut, të kredisë, 
likuiditetit, normave të interesit, riskut operacional dhe ligjor; 

• Mjaftueshmërinë e sistemeve të drejtimit të riskut dhe proceseve për 
identifikimin, matjen, vlerësimin, kontrollin, dhe raportimin e të gjitha risqeve 
që rezultojnë nga aktiviteti bankar; 

• Integritetin e sistemeve të informimit mbi drejtimin e riskut, duke përfshirë 
dhe saktësinë, besueshmërinë dhe gjithëpërfshirjen e të dhënave të përdorura; 

• Aprovimin dhe mirëmbajtjen e modeleve të përdorura të riskut duke kryer dhe 
verifikimin, pavarësinë dhe besueshmërinë e burimeve të të dhënave përdorur 
në këto modele. 

Mjaftueshmëria e kapitalit dhe likuiditeti 
Raportimi i brendshëm dhe rregullator 
Auditimi i Brendshëm duhet gjithashtu të vlerësojë rregullisht efektivitetin e procesit 
nëpërmjet të cilit funksionet e raportimit dhe të riskut ndërveprojnë në mënyrë që të 
prodhojnë në kohë raporte të besueshme dhe të sakta, për drejtuesit e brendshëm ashtu 
dhe për autoritetin rregullator (mbikëqyrës).  
Parimi 8. Çdo bankë duhet të ketë një funksion Auditimi të Brendshëm të 
përhershëm. 
Parimi 9. Bordi Drejtues ka përgjegjësinë për të siguruar që drejtuesit e lartë kanë 
vendosur dhe mbajnë një sistem kontrolli të brendshëm të përshtatshëm, efektiv dhe të 
mjaftueshëm. 
Së paku një herë në vit, Bordi duhet të rishikojë efektivitetin dhe mjaftueshmërinë e 
sistemit të brendshëm të kontrollit, bazuar në informacionin që mundëson Auditimi i 
Brendshëm.  
Drejtuesit e lartë duhet të informojnë Auditimin e Brendshëm mbi zhvillimet e reja, 
iniciativat, produktet dhe ndryshimet operacionale dhe të sigurojnë se të gjithë risqet 
që i shoqërojnë, identifikohen që në faza të hershme.  
Drejtuesit e lartë duhet të sigurojnë që për të gjitha rekomandimet e auditimit të 
merren masat e duhura dhe në kohë. 
Parimi 10. Komiteti i Auditimit duhet të mbikëqyrë funksionin e Auditimit të 
Brendshëm.  
Mbikëqyrja e funksionit te auditimit siguron që Auditimi i Brendshëm kryen 
përgjegjësitë e tij në një mënyrë të pavarur. Gjithashtu ai rishikon dhe aprovon planin 
e auditimit, buxhetimin e funksionimit të Auditimit të Brendshëm. Sigurohet që 
drejtuesit e lartë marrin në kohë veprime korrigjuese në lidhje me dobësitë e 
kontrollit, çështjet e përputhshmërisë me politikat, ligjet dhe rregulloret, si dhe 
problematika të tjera të raportuara nga Auditimi i Brendshëm. 
Parimi 11. Drejtuesi i divizionit / departamentit të Auditimit të Brendshëm është 
përgjegjës për të siguruar që funksioni i Auditimit të Brendshëm të jetë në përputhje 
me standartet e auditimit dhe me kodin respektiv të etikës.  
Parimi 12. Funksioni i Auditimit të Brendshëm i raporton Bordit Drejtues dhe 
Komitetit të Auditimit.  
Parimi 13. Funksioni i Auditimit të Brendshëm vlerëson efektivitetin dhe 
frytshmërinë e kontrollit të brendshëm, drejtimin e riskut dhe qeverisjen e sistemeve 
dhe proceseve të krijuara nga njësitë e biznesit dhe funksioneve mbështetëse, si dhe 
japin garanci mbi këto sisteme dhe procese. 
Parimi 14 – 15 i referohet funksionit të Auditimit të Brendshëm në rastin e një 
kompanie holding apo të kontraktuar. 
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Parimet 16 – 20 i referohet marrëdhënies së Autoritetit Mbikëqyrës dhe funksionit të 
Auditimit të Brendshëm të bankës.  
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SHTOJCA 3-VLERËSIMI I SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM 

Drejtimi i përgjithshëm dhe kultura e kontrollit 
• Ekzistojnë politika apo praktika të cilat nxisin ose japin ngasje për aktivitete të 

papërshtatshme? Psh. fokusimi në skemën e shpërblimit; 
• A ka përshkrime pune që përcaktojnë detyrat që ka një pozicion i caktuar 

pune?  
• Ka kompania një strukturë organizative që cakton për secilin, përgjegjësitë, 

autoritetin dhe nivelet e raportimit?  
• A ka procedura operacionale të shkruara që janë në dispozicion të çdo 

punonjësi? A përditësohen këto procedura? A përfshijnë këto procedura detyra 
të kontrollit të brendshëm?  

Aktiviteti i kontrollit dhe ndarja e detyrave 
• A janë kontrollet pjesë integrale e aktivitetit të përditshëm? 
• Aktivitetet e kontrollit - raportet ditore, javore, mujore mbi kontrollin; 
• Kontrollet fizike me fokus mbi kufizimin ndaj aksesit të aktiveve të 

trupëzuara; 
• Përputhshmëria me limitet e ekspozimit; 
• Aprovimet dhe autorizimet, të sigurohet që një nivel i caktuar drejtimi është në 

dijeni të situatës së transaksioneve; 
• A ka një ndarje detyrash dhe a janë shmangur përgjegjësitë që janë në konflikt 

interesi? 
Informimi dhe Komunikimi 

• A ka të dhëna të përshtatshme financiare, operacionale (të brendshme pra të 
vetë bankës) dhe gjithashtu një informacion të jashtëm të disponueshëm? A 
janë të besueshme dhe të aksesueshme?  

• Ka probleme me rrjedhjen (qarkullimin) e informacionit midis divizioneve të 
ndryshme? A e lehtëson struktura organizative një qarkullim informacioni 
brenda kompanisë? 

• A ka sisteme informacioni të besueshme që mbulojnë të gjitha aktivitetet?  
• A ka kanale komunikimi që sigurojnë që stafi të kuptojë politikat dhe 

procedurat, si dhe që informacioni përkatës arrin tek personeli respektiv?  
Aktivitetet monitoruese dhe korrigjimi i mangësive / gabimeve 

• A monitorohet efektiviteti i sistemit të brendshëm të kontrollit? Dmth a 
identifikohen dhe korrigjohen gabime?  

• A ka njësi të veçanta që monitorojnë aktivitetet e njësive të tjera? 
Sistemet, Organizimi, TI dhe Ndryshimet 
Me “sisteme” nuk duhen kuptuar vetëm sisteme të teknologjisë së informacionit, por 
dhe tërësia e proceseve dhe skemave të punës. Risku lidhet me një nga aspektet e 
mëposhtme:  

• Kompleksitetin 
• Mjaftueshmërinë me kërkesat e biznesit 
• Ndryshime në strukturën e brendshme 
• Sistemet dhe aplikacionet e Teknologjisë së Informacionit 
• Organizimi dhe proceset 
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SHTOJCA 4 - FUSHAT E AUDITIMIT BANKAR 

Në degë 
• Aktiviteti i veprimeve monetare (kryerja e veprimeve, dokumentacioni, 

autorizimi, etj); 
• Aktiviteti i transfertave (kryerja e veprimeve midis llogarive bankare, 

dokumentacioni, autorizimi); 
• Aktiviteti kredidhënës (kreditë, overdraftet, kartat e kreditit, etj); 
• Llogaritë rrjedhëse, kartat e debitit, depozitat; 
• Përputhshmëria me rregulloret e pastrimit dhe parandalimit të parave dhe 

antiterrorrizmi; 
• Siguria fizike e degëve; 
• Administrimi i ambjenteve të bankës dhe i aktiveve të qëndrueshme. 

Në drejtori 
• Aktiviteti i Departamentit Ligjor dhe Burimeve Njerëzore; 
• Aktiviteti i Divizionit të Financës (Kontabiliteti, Sistemi i informacionit, etj) 
• Aktiviteti i Teknologjisë së Informacionit dhe i Sigurisë së Informacionit 
• Sistemi i pagesave; 
• Divizioni i produkteve (që është përgjegjës për dizenjimin e produkteve që 

ofrohen); 
• Aktiviteti i Divizionit të Thesarit (dmth investimet ne banka apo institucione 

financiare, veprime këmbimi me zyrat e këmbimit apo dhënia e kurseve 
preferenciale, investime në instrumenta financiare, etj); 

• Financat Tregtare (letër kreditë, garancitë bankare, etj); 
• Divizioni i Koorporatave (aktiviteti me klientë koorporatë dhe SE); 
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SHTOJCA 5 – BANKAT QË USHTROJNË AKTIVITETIN NË SHQIPËRI 

 
No. 

Bankat 

Totali i 
aktiveve në bln 

ALL 
Shkurt 2014 

(sipas raportit 
të FMN-së) 

% 

1 Raiffeisen Bank 301 24.98% 
2 Banka Kombëtare Tregtare 258 21.41% 
3 Intesa San Paolo Bank 132 10.95% 
4 Credins Bank 101 8.38% 
5 Tirana Bank 89 7.39% 
6 Alpha Bank 71 5.89% 
7 Societe Generale Bank 64 5.31% 
8 NBG Bank 40 3.32% 
9 Procredit Bank 39 3.24% 

10 Crédit Agricole Bank 32 2.66% 
11 Union Bank 29 2.41% 
12 Veneto Bank 19 1.58% 
13 First Investment Bank 14 1.16% 
14 International Commercial Bank 8 0.66% 
15 United Bank  6 0.50% 
16 Credit Bank  2 0.17% 
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SHTOJCA 6 – ANKETA  

Ju lutem opinionin tuaj përsa i përket punës së Auditimit të Brendshëm dhe 
marrëdhënieve me stafin e auditimit, duke iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme: 

- Zgjidhni një nga alternativat – a, b, c ose d për t’u përgjigjur. 

- Në rast se keni, mund të bëni ndonjë koment në rreshtin komente/sugjerime”. 

Para fillimit të një auditimi, programi i auditimit që ju dërgohet për njoftim a përmban 
informacionin e nevojshëm për të justifikuar qëllimin e auditimit? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A është komunikimi gjatë auditimit (auditues – i audituar) etik dhe profesional? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A jeni intervistuar ju ose stafi juaj mjaftueshëm gjatë auditimit? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A është sjellja e audituesve korrekte?  

 

 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
  
A janë njohuritë / aftësitë e audituesve në nivele të mjaftueshme për fushat që 
auditojnë? 

 

 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim_____________________________________________________ 
 
A konsiderohet i mjaftueshëm numri i dokumentave të përzgjedhura për të kryer një 
auditim? 
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 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A mendoni se përzgjedhja e dokumentave për auditimin është përfaqësuese për të 
matur performancën e aktivitetit tuaj?  
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A e konsideroni përzgjedhjen e dokumentave për auditim një proces rastësor pa një 
kriter përzgjedhjeje? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A shkruhen qartë dhe në mënyrë konçize raportet e auditimit? 

 

 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A janë të qarta dhe të bazuara në fakte çështjet e identifikuara? 

 

 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A janë të arritshme detyrat e lëna? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
Në përgjithësi raportet e auditimit, a japin informacion të mjaftueshëm përsa i përket 
risqeve ndaj të cilave banka është e ekspozuar në lidhje me fushën që po auditohet? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   
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 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A konsiderohet çdo auditim si vlerë e shtuar në bankë? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A ju është krijuar ndonjëherë ideja se auditimi është një proces tendencioz për të zënë 
në gabim punonjësit? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A merret gjithmonë parasysh opinioni i të audituarve bazuar në komentet e tyre dhënë 
mbi projekt (draft) raportin? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A mendoni se auditimi ndihmon në përmirësimin e proceseve të bankës? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A mendoni se auditimi ndihmon në përmirësimin e sistemit të kontrollit të të 
audituarve? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A mendoni se auditimi ndihmon në identifikimin dhe parandalimin e rasteve të  
mashtrimit? 
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
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Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A mendoni se procesi i follow up-it është një proces nxitës që ju ndihmon në mbylljen 
e rekomandimeve të lëna?  
 
 a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
A mendoni se procesi i follow up-it është po aq i rëndësishëm sa dhe një auditim 
normal?  
 

a. Gjithmonë  b. Zakonisht   

 c. Ndonjëherë   d. Asnjëherë  
 
Koment/Sugjerim______________________________________________________ 
 
Cilën konsideroni si pikën më të fortë të auditimit? 
 
Çfare përmirësimesh mendoni se duhet të ketë procesi i auditimit (si proces, staf, 
raport, follow up, etj). 



Abstrakt 

Auditimi i Brendshëm është një nga funksionet më me ndikim brenda një kompanie. Ky funksion ka evoluar 

përgjatë viteve duke u bërë qartësisht i dallueshëm nga Auditimi i Jashtëm dhe mbulon të gjitha aktivitetet e një 

kompanie e jo vetëm gjendjen financiare të saj. Kriza financiare globale në tërësi dhe rëndësia e stabilitetit të 

sistemit bankar në veçanti, si një sektor dominues në sistemin financiar shqiptar, e bën rolin e Auditimit të 

Brendshëm edhe më të rëndësishëm. Por pavarësisht rëndësisë së këtij funksioni, a është Auditimi i Brendshëm 

në nivelet e kërkuara profesionale të mbrojë kompanitë nga kompleksiteti i risqeve me të cilët përballen? Gjatë 

viteve të fundit veçanërisht bankat kanë qenë viktima të mashtrimit. Kujt i mbetet përgjegjësia?  

Ky studim, si nevojë për të rrëmuar në universin e Auditimit të Brendshëm, specifikisht atij bankar, do të trajtojë 

çështje që lidhen me procesin e auditimit, risqet që e shoqërojnë, nevojën dhe kërkesën për Auditim të Jashtëm 

dhe të Brendshëm, dallimet me kontrollin e brendshëm, përgjegjësinë ndaj mashtrimit dhe cila është vlera e 

vërtetë e një Auditimi të Brendshëm. Nëpërmjet një sondazhi në sistemin bankar shqiptar, do të analizohet ky 

proces në tërësinë e tij. Rezultatet e studimit paraqesin një nevojë absolute për Auditim të Brendshëm, por duhet 

theksuar se mbeten ende për të përmirësuar disa kompetenca të këtij funksioni. 

 

Fjalët kyçe: auditim i brendshëm, kontroll i brendshëm, auditim i jashtëm, mashtrim, vlerë e  shtuar 

 

Abstract 

Internal Auditing has become one of the most influential functions within an organization. This function has 

evolved over the years being clearly distinguished from the External Auditing and covering overall activities of 

an organization rather than putting more emphasis on the financial perspective. The ongoing global financial 

crisis in general and specifically the importance of the banking system stability as a dominant sector within 

Albanian financial system makes the role of Internal Auditing crucial. Despite the importance of this function, is 

Internal Audit activity at the required professional level to protect the organizations from the complexity of the 

risks they are exposed? During the recent years notably banks have been often victims of frauds. To whom 

remains the responsibility?  

In conducting this study, because of the need for going more in depth in the entire universe of the Internal 

Auditing specifically in the banking system, it will be developed issues related to the audit process itself, 

associated risks, the demand for both internal and external audit, the difference between internal control, the 

responsibility on fraud detection / prevention and which is the real value of an Internal Audit. Through a survey 

in the Albanian banking system, it will be analyzed the Internal Audit process in its complexity. The results of 

the study showed the absolute necessity for an Internal Audit, however it has to be highlighted that there is room 

for improvement of some competencies of Internal Audit function in the Albanian banks. 

 

Key words: internal audit, internal control, external audit, fraud, value added 

 


