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Kontrolli i brendshëm dhe paraja 
 

(ekstrakt nga Cornerstones of Financial Accounting – Rich, Jones, Mowen, Hansen, first edition) 
 
Përgatitur nga Lulzim Zeka, Universiteti publik i Prizrenit për lëndën Kontabiliteti financiar 2 

 
 
 
Roli i kontrollit të brendshëm 
Përveç në biznese shumë të vogla, zakonisht menaxhmenti i lartë i delegon përgjegjësitë 
menaxherëve dhe punonjësve për aktivitetet e biznesit dhe regjistrimin e efekteve të tyre në sistemin 
e kontabilitetit. Menaxhmenti dëshiron të jetë i sigurt se këta punonjës (1) veprojnë brenda fushës së 
përgjegjësive që u janë përcaktuar dhe (2) veprojnë për të mirën e biznesit. Për të kontrolluar 
aktivitetet e vartësve, menaxhmenti vendos procedura të cilat së bashku quhen sistemi i kontrollit 
të brendshëm. 
Sistemet e kontrollit të brendshëm përfshijnë të gjitha politikat dhe procedurat të vendosura nga 
menaxhmenti i lartë dhe bordi i drejtorëve për të ofruar siguri të arsyeshme se objektivat e 
kompanisë janë duke u përmbushur në tri fusha: (1) efektivitetin dhe efikasitetin e aktiviteteve, (2) 
besueshmërinë e raportimit financiar dhe (3) pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme. 
 

Elementet e kontrollit të brendshëm 
 
Mjedisi i kontrollit dhe sjellja etike 
Mjedisi i kontrollit është tërësia e faktorëve mjedisor që ndikojnë në efektivitetin e procedurave të 
kontrollit. Mjedisi i kontrollit përfshinë filozofinë dhe stilin operativ të menaxhmentit, politikave të 
personelit dhe praktikat e biznesit dhe  integritetin, sjelljen, vëmendjen e përgjithshme të të gjithë 
atyre që kanë të bëjnë me biznesin.  
Shembull: menaxherët mund të marrin bonuse bazuar në shifrat e shitjes të regjistruara në 
kontabilitet. Në ktë rast, mund të dërgojnë sasi të mëdha të mallrave tek konsumatorët e tyre në fund 
të vitit edhe pse mallrat nuk janë porositur. Edhe pse shumica e këtyre mallrave janë kthyer në vitin 
pauses, caqet e shitjeve për vitin actual janë përmbushur dhe bonuset janë paguar. Kjo praktikë ishte 
përdorur  në shumë organizata (psh Bausch and Lomb, IBM, etj). Natyrisht menaxhmenti i lartë 
mund të parandalojë këto sjellje duke vendosur praktika të mira të kontrollit të brendshëm siç janë 
pranimi dhe largimi nga puna i punëtorëve që nuk kanë sjellje etike. Një gjë e tillë mund të zbulohet 
edhe nga auditorët ose duke vendosur rregulla strikte të raportimit nga rregullatorët. 
 
Vlerësimi i rrezikut 
Procedurat e vlerësimit të rrezikut (të quajtura poashtu edhe menaxhimi i rrezikut të ndërmarrjes) 
dizajnohen të identifikojnë, analizojnë dhe menaxhojnë rreziqet strategjike dhe rreziqet e 
proceseve të biznesit.  
Rreziqet strategjike – janë kërcënime të mundshme të suksesit të organizatës në paërmbushjen e 
qëllimeve të saja dhe këto rreziqe vijnë nga jashtë.  Këto rrezqiqe shpesh janë të udhëhequra nga 
forcat siç janë konkurrenca, konsumatorët, produktet dhe shërbimet e zëvendësuara, furnitorët etj.  
Rreziqet e proceseve të biznesit – janë procese të brendshme të kompansië – në mënyrë specifike 
kjo ka të bëjë me mënyrën se si kompani i shpërndanë burimet për të përmbushur qëllimet e saj. Ka 
shumë procese të biznesit por më të shpeshtat janë: blerja e materialeve, prodhimit, logjistika dhe 
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shpërndarja, marketing dhe burimet njerëzore.  Për shembull në Dell janë përcaktuar për ofruesin e 
mallrave dhe shërbimeve me kosto më të ulët. 
 
Aktivitetet e kontrollit 
Aktivitetet e kontrollit janë politika dhe procedura të vendosura nga menaxhmenti i lartë për të 
ndihmuar arritjen e qëllimeve të kompanisë. Disa nga aktivitetet e kontrollit janë: 
Përcaktimi i qartë i autoritetit dhe përgjegjësisë. Autoriteti për të kryer detyra të rëndësishme i 
delegohet individëve specific dhe ata individë duhet të jenë të përgjegjshëm për kryerjen e atyre 
detyrave. 
Ndarja e detyrave. Përgjegjësia e regjistrimit të transaksioneve në kontabilitet duhet të jetë e ndarë 
nga administrimi i operacioneve dhe përgjegjësia e ruajtjes së pasurive. Me fjalë të tjera detyrat e 
administrimit dhe kontabiliteti duhet të kryhen nga persona të ndryshëm.  Ndarja e detyrave 
zvogëlon mundësinë që regjistrat të përdoren për të fshehur parregullsitë (gabime të qëllimshme, 
vjedhje ose mashtrime) dhe rrisin mundësinë e zbulimit të parregullsive.  
Për shembull nëse e njëjti person është përgjegjës për mbledhjen e parasë dhe lejimin e klientëve të 
hyjnë në kinema, ky person mund të fus paratë në xhep dhe të lejojë klientët të hyjnë në kinema pa 
biletë.  
Dokumente dhe regjistra të mjaftueshëm. Regjistrat e kontabilitetit janë bazë për pasqyrat financiare 
dhe raporte tjera të përgatitura për menaxherët, pronarët dhe të tjerët brenda dhe jashtë biznesit. 
Regjistrat duhet të ofrojnë informata për aktivitetet specifike  dhe ndihmojnë në vlerësimin e 
performancës individuale. Psh, dokumentet e dërgesës së mallrave duhet të jenë të paranumruara në 
mënyrë që të monitorohet lëvizja e mallrave. Nëse nuk janë të paranumruara dokumente të tilla 
mund të shkatërrohen me qëllim nga përgjegjësit e depos së mallrave.  
Ruajtja e pasurive dhe regjistrave. Të dyja këto duhet të ruhen ndaj vjedhjes dhe shkatërrimit. Ruajtja 
kërkon mbrojtje fizike të pasurive siç janë masat mbrojtëse nga zjarri, hapësira të mbyllura me çelës 
etj. Një pjesë e rëndësishme sot në ruajtjen e pasurive është kontolli në qasje të kompjuterëve, psh 
përdorimi i fjalëkalimeve, mbrojtja fizike të dhomave të serverëve etj. 
Kontrollimi i shumave të regjistruara. Shumat e regjistruara duhet të kontrollohen nga një person i 
pavarur për të përcaktuar nëse shumat e regjistruara janë të sakta dhe përputhen me shumat e 
autorizuara. Një kontroll i tillë është barazimi bankar. 
 
 
Informimi dhe komunikimi 
Sistemi i kontrollit të brendshëm do të ishte i pamundshëm të ndihmojë kompaninë në arritjen e 
qëllimeve të saja pa identifikimin e informatave dhe grumbullimin e tyre. Këto informata duhet të 
komunikohen më tutje tek punonjësit e caktuar në organizatë.  
 
Monitorimi 
Monitorimi është proces i ndjekjes së problemeve të mundshme dhe aktuale në sistemin e kontrollit 
të brendshëm. Monitorimi arrihet përmes mbikqyrjes normale siç është ku menaxheri pyet punëtorët 
e tij se si shkojnë punët. Monitorimi i sistemit të kontrollit të brendshëm lejon organizatat të 
identifikojnë dobësitë e mundshme të sistemit të cilat mund të shkaktojnë probleme nëse nuk 
korrigjohen. 
 
Kontrollet mbi paranë 
 
Kur sistemet mbi paranë janë dizajnuar dobët ose nuk respektohen nga punonjësit, atëherë mund të 
besohet nga punonjësit se ata mund të vjedhin para pa u hetuar nga askush. Asociacioni i 
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ekzaminuesve të certifikuar kundër mashtrimeve në vitin 2002 kanë sugjeruar se 80% e mashtrimeve 
në vendin e punës kanë përfshirë vjedhjen ose keqpërdorimin e pasurisë së kompanisë dhe 90% të 
këtyre mashtrimeve kanë pasur të bëjnë me paranë.  
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Barazimi i regjistrave kontabël me raportin e bankës 
Përdorimi i bankës është njëri nga kontrollet më të rëndësishme mbi paranë. Banka e dyfishon 
kontabilitetin e kompanisë duke mbajtur regjistrat e vet për aktivitetin e llogarisë së parasë.  
Zakonisht rrallë përputhen regjistrat e bankës me regjistrat e kompanisë sa i përket aktivitetit të 
parasë për shkak se transaksionet nuk regjistrohen në të njëjtën kohë. Për shembull, kompania e 
lëshon një çek me 18 janar dhe e krediton paranë në libra menjëherë; mirëpo, banka duk do ta 
debitoj llogarinë e kompanisë tuaj deri sa çeku nuk i prezentohet bankës – zakonisht pas disa ditësh. 
Prandaj, për të siguruar se regjistrat e kontabilitetit janë konsistent me regjistrat e bankës, çfardo 
ndryshimi duhet të ‘barazohet’ dhe ky process quhet barazimi bankar. 
Zakonisht një herë në muaj, banka i raporton të gjitha çeqet e procesuara gjatë asaj periudhe, së 
bashku me një raport të bankës (pasqyrë bankare). Kjo pasqyrë bankare tregon saldon fillestare dhe 
përfundimtare dhe depozitat dhe tërheqjet nga llogaria.  
 
Dallimet në mes të saldos së parasë në librat e kompanisë dhe në raportin bankar  
Transaksionet e regjistruara nga biznesi por të pa regjistruara nga banka me kohë që të paraqiten në 
raportin e bankës 
Transaksionet e regjistruara nga banka por ende të pa regjistruara nga biznesi 
Gabimet në regjistrimet në cilën do anë, bankë ose biznes. 
 
 
 
Transaksionet e regjistruara nga biznesi por të pa regjistruara nga banka me kohë që të 
paraqiten në raportin e bankës 
Çeqet e papaguara nga banka por të lëshuara nga biznesi. Ky është rasti kur biznesi e ka lëshaur 
çekun por pranuesi i çekut ende nuk ka shkuar në bankë për ta shndërruar në para. Ky transaksion 
rezulton me saldo më të vogël të parasë në librat e kompanisë dhe saldo më të lartë të parasë në 
llogarinë bankare. 
Një transaksion tjetër në këtë kategori janë depozitat në transit. Këto janë shuma të pranuara nga 
biznesi si çek por të pa regjistruara nga banka.  Ky transaksion rezulton me saldo më të madhe  të 
parasë në librat e kompanisë dhe saldo më të vogël të parasë në llogarinë bankare. 
 
Transaksionet e regjistruara nga banka por ende të pa regjistruara nga biznesi 
Disa lloje të transaksioneve i takojnë kësaj kategorie. Shpenzimet e bankës janë tarifa të bankës për 
mirëmbajtjen e llogarisë ose shpenzime për transfere të parasë. Këto shuma nuk mund të 
regjistrohen në librat e kompanisë para se të merret raporti i bankës.  
 
Gabimet  
Gabimet nuk kanë të bëjnë me ndryshimet kohore kur një transaksion është regjistruar por me 
gabimet si psh një çek në vlerë prej 57.00€ është regjistruar si 75.00€. Gabime të tilla janë të 
pashmangshme në secili system të kontabilitetit dhe duhet të korrigjohen si të zbulohen.  
Si të bëhet barazimi bankar 
Kjo procedurë ka tre pjesë: (1) krahasimi i saldove (balancave), (2) krahasimi i kredive në llogarinë e 
parasë me debitë në raportin e bankës (me këtë rast jemi duke kërkuar ndryshime siç janë çeqet e 
papaguara) dhe (3) krahasimi i debive në llogarinë e parasë me kreditë në raportin e bankës (në këtë 
rast jemi duke kërkuar ndryshime siç janë depozitat në transit).  
 
 


