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Abstrakt  

Objektivi i auditimit të pasqyrave financiare është t’i japë mundёsi audituesit për të shprehur një 

opinion nëse pasqyrat financiare janё përgatitur, nё tё gjitha aspektet materiale tё tyre, nё pёrputhje 

me njё kuadёr të zbatueshëm të raportimit  financiar. Vlerёsimi se çfarё ёshtё material ёshtё njё 

çёshtje e gjykimit profesional
2
.  

Nëpërmjet këtij punimi synojmë në dhënien e rëndësisë së veçantë që ka vlerësimi i riskut dhe 

materialitetit në gjykimit e auditorit. Nëpërmjet sjelljes së eksperiencës botërore dhe mënyrave që 

përdoren në matjen e riskut dhe materialitetit, gjykimi i audituesit nuk është vetëm profesional po i 

mbështetur në një planifikim të detajuar të punës së tij si dhe në mjaft tregues që dalin nga testet e 

shumta. Gjithashtu edhe ku bazohet gjykimi profesional i audituesit në dhënien e opinionit për 

pasqyrat financiare. 

Ky  hulumtim do të sjelli eksperiencën e audituesve shqiptarë dhe mbështetjen e tyre si në 

eksperiencën profesionale ashtu edhe mbështetjen e eksperiencës botërore në përcaktimin e riskut 

dhe materialitetit, gjë të cilën e kemi arritur nëpërmjet pyetësorëve me specialistë dhe akademikë të 

fushës. 

Keywords: Risk, materialitet, opinion i kualifikuar, auditues 

Abstract  

The objective of the audit of financial statements is to provide an opportunity for the auditor to 

express an opinion whether the financial statements are prepared, in all material aspects of theirs, in 

accordance with a framework of the applicable financial reporting. Assessment of what is material is 

a matter of professional judgment.  

Through this paper we aim at giving special importance to assess the risk and materiality in the 

auditor's judgment. By bringing global experience and the methods employed in the measurement of 

risk and materiality judgment are not only professional but based on a detailed planning of his work 

as well as indications arising from multiple tests. Also is where the auditor's professional judgment 

based on the opinion for the financial statements.  

This research will bring the experience of Albanian auditors and support their professional 

experience as well as support in the global experience in determining the risk and materiality, which 

is what we have achieved through questionnaires with specialists and academics. 

Key words:  Risk, materiality, qualified opinion, auditor. 
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1. KAPITULLI 1 – Kuptimi i Materialitetit  

Në kontekstin e globalizimit, nevoja e informacionit bëhet gjithnjë e më e 

rëndësishme. Informacionet dominojnë jetën ekonomike të subjekteve, qasja në 

informacion ështe bёrë një kusht i domosdoshëm për suksesin e biznesit.  

Roli i audituesve është rritur mjaft, sidomos pas skandaleve Enron,Ëordcom etj, që 

çuan në aprovimin e Aktit Sarbanes-Oxley
3
 në vitin 2002, akt i cili u pasua me 

regullimet në ligjet e shumë vendeve si Kanadaja (2002), Gjermania (2002),  Afrika 

e Jugut (2002), Franca (2003), Australia (2004), India (2005), Japonia (2006), Italia 

(2006), Izraeli (2006) dhe  Turqia (2006). Kjo çoi në dhënien e një rëndësie 

strategjike të punës së audituesve si dhe përgjegjësisë së tyre në çertifikimin e 

pasqyrave financiare. Audituesi merr një rol të rëndësishëm edhe në vendin tonë pas 

skandalit të vjedhjes së Bankës së Shqipërisë. 

"Objektivi i auditimit të pasqyrave financiare është t’i japë mundёsi audituesit 

për të shprehur një opinion nëse pasqyrat financiare janё përgatitur, nё tё 

gjitha aspektet materiale tё tyre, nё pёrputhje me njё kuadёr të zbatueshëm të 

raportimit  financiar. Vlerёsimi se çfarё ёshtё material ёshtё njё çёshtje e 

gjykimit profesional."
4
  

Kjo është një përgjegjësi e veçantë dhe një vendim i ndarë nga ai i bërë nga njësia 

ekonomike në përgatitjen e pasqyrave financiare.  

Nё Shqipёri, kuadri ligjor nё fushёn e auditimit pёrmblidhet nё: Ligjin Nr.10091 

datë 5.3.2009 “Pёr auditimin ligjor dhe organizimin e profesionit tё Ekspertit 

Kontabёl tё Regjistruar dhe Kontabilistit tё Miratuar.
5
 Shqipëria si shumё vende nё 

botё, zbaton Standartet Ndёrkombёtare tё Auditimit, IAASB tё botuara nga IFAC.
6
 

Njё rol tё rёndёsishёm në Kuadrin luan gjithashtu instituti i ekspertëve, IEKA, i cili 

funksionon qё prej vitit 2012 nё pёrshtatjen e legjislacionit shqiptar me atё tё BE-së, 

duke ndikuar nё asociimin dhe nё fushёn e auditimit, duke publikuar kёto ndryshime 

dhe kryer trajnime pёr Ekspertet shqiptarё. Nё IAASB  kanё njё interpretim pёr 

materialitetin nё ISA 300,315,320,450. 

Nje rol te rendesishem ka llogaritja e materialitetit si ne fazen e planifikimit ashtu 

dhe gjate kryerjes se punes audituese.
7
 

Gjatë procesit të planifikimit të auditimit, audituesi vendos se çfarë do të 

konsiderohet si nivel i materialitetit, duke marrë parasysh tërësinë e pasqyrave 

financiare që  auditohen dhe tipin e shoqerisë, madhësinë e saj, karakteristikat 
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ligjore dhe regullatore në fushën që operon shoqëria si dhe të vetë eksperiencës së 

audituesit në njohjen e kësaj fushe. 

Vendimi bazohet gjithashtu në gjykimet në lidhje me madhësinë, natyrën dhe 

rrethanat e veçanta të gabimeve (ose mosveprimeve) të cilat mund të ndikojnë tek 

përdoruesit e pasqyra financiare. 

1.1. Lidhja e Materialitetit me Riskun 

Materialiteti dhe risku janë të kundërt me njëri tjetrin. Në rastet ku auditori 

planifikon një risk të lartë në procesin e auditimit, materialiteti duhet të merret 

shumë i ulët në vlerë dhe natyrë, kjo tregon që sasia e kampionimit në këto auditime 

do të jenë shumë e madhe në menyrë që siguria që do të arrijë audituesi të jetë e 

bazuar dhe ai të jetë i qartë në dhënien e opinionit. 

Rreziku i auditimit i referohet faktit që një auditor mund të nxjerrë një raport jo të 

kualifikuar për shkak të dështimit të tij për të zbuluar gabimet materiale ose për 

shkak të mashtrimit. Ky rrezik përbëhet nga  rreziku i vetvetishëm (IR), rreziku i 

kontrollit (CR), rreziku i zbulimit (DR), dhe llogaritet në këtë mënyrë:  

AR = IR x  CR x  DR  

Që audituesi të arrijë qëllimin e tij, duhet t’i jap një rëndëesi të veçantë vlerësimit të 

riskut dhe materialitetit. 

1.2. Rendesia e llogaritjes Sasiore dhe Cilesore te Materialitetit 

Materialiteti nuk eshte nje llogaritje e thjeshte, perkundrazi percaktimi dhe llogaritja 

e saj eshte nga vendimet me te rendesishme te auditorit. Analiza qe ai be nuk eshte 

vetem llogaritja sasiore e materialitetit, por roli me i rendesishem eshte indentifikimi 

i problemeve cilesore te mundshme te materialitetit. Rendesi te vecante i eshte 

kushtuar vleresimit te materialitetit ne pergatitjen e pasqyrave financiare, jo thjeshte 

ne nje prag numerik, por rendesise qe marrin anomalite cilesore ne pergatitjen e 

ketyre faturave financiare. Ne ligjin Sarbanes-Oxley i kushtohet nje rendesi e 

vecante anomalive cilesore te cilat e bejne llogaritjen e materialitetit nje perparesi ne 

punen e auditorit. Keto anomali kane te bejne me keto pika thelbesore: 

a. Ne shqyrtimin e materialitetit te pakorrigjuar ose gabimeve te parregjistruara 

te cilat jane te veshtira te indentifikohen pasi ne realitet nuk shohim gabime 

materiale, por qe indentifikohen ne kryerjen e nje pune cilesore nga ana e 

audituesit per te verifikuar qe ato zera qe paraqiten ne pasqyrat financiare te 

jene reale (p.sh. paraqitja e KESH-it eshte e rregullt kurse inventarizimi i tij 

nuk eshte bere i plote). 

b. Pangesite e kontrollit te brendshem, nje vleresim i kontrollit te brendshem 

mund te sjelli deshtimin e plote te punes se audituesitnese ky kontroll paraqet 

difekte cilesore te cilat audituesi s´i ka marre parasysh. Mangesia e kontrollit 

eshte konsideruar mjaft i rendesishem pasi nese ky kontroll eshte i 

paqendrueshem dhe lejon mosparandalimin e transaksioneve te ndryshme ne 
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punen e tij, kurse paraqet se ka kryer te gjitha procedurat, ky con ne nje 

materialitet cilesor mjaft te rendesishem, i cili ne rast se kombinohet me nje 

materialitet sado te vogel na con ne gabime materiale te pazbuluara teper te 

rendesishme.  

c. Mashtrimi nga ana e personelit drejtues, sidomos ne rastet e marrjeve te 

kredive ose per paraqitje te rezultateve te njesise ekonomike false, con ne nje 

materialitet cilesore teper sinjifikues e cila nese nuk vleresohet nga ana e 

audituesit, perben nje dhenie te gabuar te sigurise per keto pasqyra 

financiare.  

2. KAPITULLI 2- Llogaritja e materialitetit 

Për të përcaktuar nivelin e materialitetit  ka dy variante:  

– Varianti i drejtpërdrejtë që bazohet në përcaktimin e një vlere të caktuar 

absolute; 

– Varianti indirekt që konsiston në përdorimin e një përqindje apo treguesi të 

caktuar për të llogaritur një vlerë të tillë.  

Varianti indirekt është gjithashtu jo i përcaktuar mirë por qasjet sasiore të auëituesit 

klasifikohen në një nga kategoritë e mëposhtme:
8
 

A. Single rules / Rregullat e Vetme  

Për subjektet publike që financohen nga burimet buxhetore,treguesi për 

përcaktimin e materialitetit është niveli i përgjithshëm i shpenzimeve publike.  
Për subjektet private, auditorët llogarisin materialitetin duke zbatuar një 

përqindje ose rregullat e “gjishtit të madh”: 

 Të Ardhurat para tatimit  5-10%  

 Të ardhurat  neto (ose pas-tatimit)  5-10%  

 Të  ardhurat bruto 0,5-1%  

 Kapitalet  1%  

 Totali i aktiveve  0,5-1%  

Pra, në fushën profesionale, metoda kryesore e përdorur për të përcaktuar 

materialitetin konsiston në zgjedhjen e një ‘’benchmark-u’’ dhe aplikimin e një 

përqindjeje të caktuar mbi të.  

B. Variable or Size Rules / Rrugullat Variable ose në Masë 

Ky kualifikim është bazuar në perqindje dhe madhësi fikse, pra në miksimin e tyre 

duke marrë parasysh tipin dhe madhësinë e shoqërisë, psh:  

                                                 
8
 Current Materiality Guidance for Auditors By Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen , SEMTEMBER 2000,, ISSN 

0803-4028 
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2 deri në 5% të fitimit bruto por jo më pak se 20,000 dollarë  

1 deri në 2% të fitimit bruto por në mes $ 20,000 - $ 1.000.000  

1/2 në 1% të  fitimit bruto por në mes $ 1,000,000 - $ 100,000,000 

1/2% të fitimit bruto por  mbi $ 100,000,000  

C. Blend or Averaging Methods / Metodat me Përyierje ose 

Mesatare 

Metoda me përzierje ose mesatare është një metodë që ka marrë katër ose pesë nga 

rregullat individuale të “gishtit të madh” dhe pastaj llogarit peshën e çdo rregulli 

sipas  mesatares së tyre (një koeficient të barabartë). Kjo metodë ofron një mënyrë të 

tërthortë, duke marrë parasysh faktorët cilësorë dhe duke llogaritur mesataren e tyre 

sipas peshës specifike në përqindje të secilit prej tyre. 

D. Formula Methods / Metodat Formula 

Megjithëse formula ndryshon, një strukturë tipike është si më poshtë:  

 

ku ... a jo-zero, konstante jo-negative; zakonisht  

 një konstante që është në mes të zeros dhe një, dmth  

për çdo llogari të pasurisë apo të ardhurave, etj  

Shumë auditues përdorin një formulë matematikore që është përcaktuar nga një 

analizë statistikore e një kampionimi të madh nga Big four ose Big five. 

Formula më e njohur gjerësisht është ajo e përdorur nga KPMG edhe pse ka shumë 

të tjera. Version i formulës KPMG 1998 është:  

Materialiteti = 1.84 herë (Vlerës më të madhe të aseteve ose të të ardhurave) 

Për të përcaktuar nivelin e materialitetit sipas natyrës, auditori duhet të vendos nëse 

një element jo-material si vlerë mund të konsiderohet material për shkak të natyrës 

ose për shkak të karakteristikave të tij.  

3. Konkluzionet 

Një rëndesi e madhe pëe audituesit shqiptarë është se në shqiperi zbatohen 

Standartet ndërkombëtare të auditimit, kjo ka bërë që ndryshe nga vëndet e tjera të 

mos përballemi me eksperiencën vendore por të zbatojmë direkt standartet 

ndërkombëtare. 

Një rol të evident në dhënien e opinionit të audituesit për pasqyrat financiare luan jo 

vetëm përcaktimi i materialitetit nga ana sasiore por dhe nga ana cilësore. Kjo 

procedurë është këshilluar nga vetë kryetari i SEC, Arthur Leëitt, 1998-2000, duke 

marrë parasysh se pa miratimin e një qasjeje të dyfishtë sasiore-cilësore është e 
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pamundur për të arritur një gjykim real, që të mund të konsiderohet i rëndësishëm në 

dhënien e një opinioni të kualifikuar.  

Standardet profesionale të auditimit nuk ofrojnë informacion të qartë e tregues ose 

zgjidhje në lidhje me materialitetin, duke deklaruar se vendimi varet nga gjykimi 

profesional i auditorit. (ISA 320). 

Ne pyetesorin e EKR-se ku popullsia e zgjedhur ishte prej 210 eksperteve, 10% e 

kesaj popullsie nuk ju Përgjigj këtij  pyetsori, kurse 90% e atyre që u pyetën, i dhanë 

nje rendesi te treguesit mbi mesataren( 1.e ulët, 2 mesatar , 3 e lartë) të llogaritjes së 

materialitetit. Kurse rreth 40% e atyre që e vlerësonin materialitetin, i dhanë rëndësi 

testimit dhe matjes të tij ,si në fazën e planifikimit të auditimit, gjithashtu dhe gjatë 

kryerjes së auditimit, por vetëm 30% e këtyre audituesve i dhanë rëndësi anomalive 

cilësore në llogaritjen e materialitetit. Nga kjo arritëm ne përfundimin se audituesit 

shqiptarë në llogaritjen e materialitetit mbështeten në gabime materiale, të cilat i 

përcaktojne gati 90% e tyrë  si përqindje mbi një nga bazat e përdorura për llogaritje.   

Një nga pyetjeve të fundit në pyetësorin kishte të bënte me evidencen e auditimit për 

materialitetin. Evidenca e auditimit ka një rëndësi parësore në dhënien e gjykimit 

për materialitetin e pasqyrave financiare. Kjo evidencë shërben në rradhë të parë në 

paraqitjen e këtij materialiteti për të katërta pasqyrat financiare duke i rishikuar 

provat e marra gjatë auditimit dhe dhënien e një sigurie të arsyeshme për cdo 

anomali të rregjistruar në pasqyrat fnanciare si një e tyre. Gjithashtu evidenca e 

marrë gjatë auditimit luan një rol të rëndësishëm në kontrollin e korrigjimit të 

gabimeve gjatë fazës së auditimit dhe përcaktimin e skeduleve të vecanta në 

trajtimin e provave jo-sasiorë të materialitetit,që mund të jenë politika kontabël të 

përdorura, metoda kontabël të llogaritjeve të gjendjeve, transaksione me palët e 

lidhura, etj., të cilat po nuk u evidentuan dhe të kontrollohen për ecurine e tyre në 

korrigjim deri në fund të auditimit, mund te sjellin dhënien e sigurive fallco në 

raportin e llogaritjes së materialitetit. Pjesa më e madhe e audituesve shqiptarë nuk e 

vlerësonin sa duhet këtë procedurë të dokumentimit të materialitetit në auditim, pasi 

subjektet që ata auditonin nuk ishin subjekte të mëdha.  

Me ane të këtij punimi donim të sillnim në vëmendjen e audituesve rolin e madh që 

luan llogaritja e materialitetit në të gjitha fazat e auditimit. Rëndësine që ka 

ndryshimi i llogaritjes së këtij niveli, nga faza e planifikimin në fazën e kryerjes së 

auditimit, si dhe llogaritjes së materialitetit jo vetëm nga ana sasiore, por dhënies së 

rëndësise së anës cilësore të gabimeve. Gjithashtu një rëndësi të vecantë merr 

dokumentimi ose evidenca e mbajtur gjatë gjithë procesit të auditimit ,pasi rishikimi 

i kësaj evidence në fund të punës audituese do të përcaktoj dhe mënyrën e dhënies së 

opinionit nga ana e audituesit. 
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