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Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje me Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me 

kërkesat e raportimit financiar për Shoqëritë, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i gjykon të 

nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali 

materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. 

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e Fondit të 

Pensionit për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse është e zbatueshme, për çështjet 

që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur 

drejtimi synon ta likujdojë Fondin e Pensionit ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë 

tjetër reale përveç sa më sipër. 

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 

të Fondit te Pensionit. 

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare  

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat financiare në 

tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të lëshojmë një raport 

auditimi që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk është 

një garanci që një auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur 

ajo ekziston.  

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, 

indiviualisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet 

ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto pasqyra financiare. 

Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA-tё, ne ushtrojme gjykim dhe skepticizëm profesional gjatë 

proçesit të auditimit. Ne gjithashtu:  

• identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare, për shkak të 

gabimeve ose mashtrimeve, projektojmë dhe zbatojmë proçedura auditimi të cilat u përgjigjen 

këtyre rreziqeve, si edhe marrim evidenca auditimi të plota dhe të mjaftueshme për të krijuar bazat e 

opinionit tonë. Rreziku i moszbulimit tё njё gabimi material qё vjen si rezultat i njё mashtrimi, ёshtё 

më i lartë se ai qё vjen nga njё gabim, pasi mashtrimi mund tё pёrfshijё marrёveshje të fshehta, 

falsifikime, mosveprime të qëllimshme, keqinterpretime, ose shkelje të kontrolleve të brendshme. 

 

• marrim një kuptueshmëri të kontrollit të brendshëm në lidhje me auditimin, për të planifikuar 

procedura të përshtatshme në varësi të rrethanave, dhe jo për të shprehur një opinionin mbi 

efektshmërinë e kontrolleve të brendshme të Fondit të Pensioneve. 

 

• konkludojmë mbi përdorimin e duhur te parimit kontabël të vijimësisë nga drejtimi si dhe, bazuar 

në evidencat e marra gjatë auditimit, konkludojmë nëse ekziston një pasiguri materiale e lidhur me 

ngjarje ose kushte të cilat mund të sjellin dyshime në aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi. 

Nëse konkludojme që ekziston një pasiguri materiale, ne duhet të tërheqim vëmendjen në raportin tonë 

të auditimit për informacionet shpjeguese përkatëse në pasqyrat financiare ose, nëse keto informacione 

shpjeguese janë të pamjaftueshme, të modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet tona janë të bazuara në 

evidencat e auditimit të marra deri në ditën e raportit tonë të audituesit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet 

e ardhshme mund të jenë shkak që entiteti të ndalojë së vazhduari në vijimësi.


















































