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Auditimi bazohet ne auditmin e pasqyrave
kryesore financiare si: Bilancit te gjendjes,Pasqyrës
se të ardhurave,Pasqyrës se rrjedhes së parasë dhe
Pasqyrës se kryegjes . Auditmi i ketyre pasqyrave i
mundëson auditorit qe te shpreh opinionin e tij
lidhur me ketopasqyra. Në këtë kurs trajtohen
edhe ndikimet qe kanë auditimi i pasqyrave
financiare,operacional dhe i përputhshemrisë ne
vlerësimin e gjendjes reale te nje kompanije.
Ky kurs ka për qëllim tu ofrojë studentëve
konceptet dhe metodat kryesore te kryerjes se një
auditimi si dhe opinionin e auditorit për keto
pasqyra financiare.
1. Të formojnë opinionin e tyre në lidhje me
auditmin ,llojet e auditmit ,fazat kyesore te
auditmit, me qellim te vleresimit te gjendjës
reale te kompanisë,
2. Të vlerësojnë efektin e informatave nga
auditmi ne lidhje me marrjen e vendime nga
ana e organeve vendimmarrëse ,
3. Të vlerësojnë efektet e informatave nga
auditmi për shfrytezuesit e brendshem dhe te
jashtem te raporteve te auditorit,
4. Të prezantojnë opinionet e tyre mbi
problemet/rezultatet e auditmeve te kryera.
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Metodat e vlerësimit:
Literatura
Literatura bazë:

Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'
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Philip Wallage, PRICIPLES OF AUDITING: and
INTERNATIONAL PERSPECTIVE, Concepts
and
methodsMcGRAW-HILL,INC(anglisht-kroatisht)
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2.IFAC, STANDARDET NDËRKOMBETARE TE
AUDITIMIT

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në Auditim
Roli i auditimit ne ekonomin e tregut
Etika profesionale e auditorve
Principet themelore te auditimit
Standardet dhe fazat e auditimit
Metodat e auditimit
Diskutime dhe vlerësimi i parë
Vlerësimi i rrezikut dhe materialiteti
Evidencat ,llojet e evdencave dhe dokumentimi i auditimit
Planifikimi i auditimit dhe llojet e testeve te auditimit
Kontrolli i brendshem ne auditimin e pasqyrave financiare
Auditimi i pozicioneve te bilancit dhe mostrimi ne auditim
Përfundimi i auditimit dhe dhenja e Raportit te auditorit
Diskutime/Seminare /Prezantime
Diskutime dhe vlerësimi i dytë
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