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 RAPORT  I  AUDITUESIT  TE  PAVARUR    

Asamblese se Ortakeve  të shoqerisë “ AGRI-CONSTRUCTION ” sh.p.k 

 Tirane , me 05  Maj 2020 

 

OPINIONI  

 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë tregtare “ AGRI-CONSTRUKSTION ”, shpk të 

cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 2019, pasqyrën e të 

ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë 

për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një 

përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.  

 

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet 

materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin financiar të shoqërisë më 

datën 31 Dhjetor 2019, dhe performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në 

këtë datë, në pajtim me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK-të) ne  Shqiperi.  

 

BAZA PER OPINIONIN 

  

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 

Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 

seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat Financiare. Ne jemi të 

pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e 

pasqyrave financiare në Shqipëri, dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje 

me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe 

e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.  
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INFORMACIONE TE TJERA TE NDRYSHME NGA PASQYRAT FINANCIARE DHE RAPORTI I 

AUDITUESIT MBI TO 
 

Drejtimi është përgjegjës për informacionet e tjera. Informacionet e tjera përfshijnë çdo  

informacion financiar ose jo financiar që jepet në raportin vjetor që mund të publikohet si një 

document i vetëm, ose një kombinim i dokumenteve, por që ndryshojnë nga pasqyrat financiare 

të audituara dhe raporti i audituesit mbi këto pasqyra. 

 

Opinioni ynë mbi pasqyrat financiare nuk mbulon informacionet e tjera dhe ne nuk shprehim 

ndonjë lloj konkluzioni që jep siguri në lidhje me këto informacione.  

Në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare, ne kemi përgjegjësinë të lexojmë informacionet e 

tjera dhe të vlerësojmë nëse këto informacione kanë inkoherenca materiale me pasqyrat 

financiare apo me njohjen që ne kemi marrë gjatë auditimit ose përndryshe, nëse duket se janë 

me anomali materiale. Nëse, bazuar në punën e kryer, ne arrijmë në përfundimin se në këto 

informacione ka një anomali materiale, atëherë ne duhet të raportojmë për këtë fakt. 

 

Ne, nga informacionet që kemi siguruar  para datës së raportit të audituesit, nuk kemi asgjë për 

të raportuar. 
 

PERGJEGJESITE E DREJTIMIT DHE TE PERSONAVE TE NGARKUAR ME QEVERISJEN NE 

LIDHJE ME PASQYRAT FINANCIARE  

 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me Standardet 

Kombëtare të Kontabilitetit(SKK-të), 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 

Shoqërisë 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 Shoqërinë 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 Shoqërisë.  

 

PERGJEGJESITE E AUDITUESIT PER AUDITIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE   

 

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat 

financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak mashtrimit apo gabimit, dhe të 

lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin tonë. Siguria e arësyeshme është një siguri e 

nivelit të lartë, por nuk një është garanci që një auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë 

gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston.  
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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 arësyeshme të influencojnë 

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

 

Një përshkrim më i detajuar i përgjegjësive të audituesit për auditimin e pasqyrave financiare 

mund të gjendet në shtojcën bashkangjitur raportit. Ky përshkrim përbën pjesë të raportit tonë 

të auditimit.  

 

 

 

Tirane ,  më 05 .05.2020                                      

 

  

ALB-AUDIT sh.p.k    
 
TIRANE , SHQIPERI 
 
 

Hetem SULAJ 
 
AUDITUES LIGJOR 
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SHTOJCE E RAPORTIT TE AUDITUESIT 

 

PERGJEGJESITE E AUDITUESIT PER PASQYRAT FINANCIARE  

Si pjesë e auditimit në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe ruajmë 

skepticizmin profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu: 

  

▪ Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale, qoftë për shkak të mashtrimit 

ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit në përgjigje të këtyre rreziqeve, 

dhe marrim evidencë auditimi që është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar 

një bazë për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një anomalie materiale si rezultat i 

mashtrimit është më i lartë se rreziku si rezultat i gabimit, sepse mashtrimi mund të përfshijë 

marrëveshje të fshehta, falsifikime, përjashtime të qëllimshme, informacione të deformuara, 

anashkalime të kontrolleve të brendshme. 

 

▪ Sigurojmë një njohje të kontrollit të brendshëm që ka të bëjë me auditimin, me qëllim që të 

përcaktojmë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme sipas rrethanave, por jo për 

qëllime të shprehjes së një opinioni mbi efikasitetin e kontrollit të brendshëm të Shoqërisë.  

 

▪ Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 

çmuarjeve kontabël dhe të shpjegimeve përkatëse të bëra nga drejtimi.  

 

▪ Nxjerrim një konkluzion në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit të bazës kontabël të 

vijimësisë, dhe bazuar në evidencën e auditimit të marrë, nëse ka një pasiguri materiale në 

lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e 

Shoqërisë për të vijuar veprimtarinë. Nëse ne arrijmë në përfundimin që ka një pasiguri ne 
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duhet të tërheqim vëmendjen në raportin e audituesit në lidhje me shpjegimet e dhëna në 

pasqyrat financiare, ose nëse këto shpjegime janë të papërshtatshme, duhet të modifikojmë 

opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencën e auditimit të marrë deri në datën 

e raportit tonë. Megjithatë, ngjarje ose kushte të ardhshme mund të bëjnë që Shoqëria të 

ndërpresë veprimtarinë.  

 

▪ Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, 

përfshirë informacionet shpjeguese të dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin 

transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë që arrin paraqitjen e drejtë.  

 

Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen, përveç të tjerave, lidhur me qëllimin 

dhe kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne mund të identifikojmë gjatë auditimit. 

  

 

 

 

 

 

           


























