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HYRJA 

 

Realizimi i auditimeve financiare është një objektiv që buron nga kërkesat e Ligjit 154/2014 “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, ku shprehimisht përcaktohet se: “....Auditimi mbulon 

fushat e përputhshmërisë, ligjshmërisë, rregullshmërisë, menaxhimit financiar, kontabilitetit, si 

dhe ekonomicitetin, efiçencën dhe efektivitetin e administrimit të fondeve dhe pronës publike apo 

shtetërore”; si dhe në zbatim të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të Institucioneve 

Supreme të Auditimit (ISSAI) dhe praktikave më të mira të fushës.   

 

Sipas INTOSAI P 1 “Deklarata e Limës”, auditimi nuk është “qëllimi në vetvete” më tepër se sa 

është një komponent i domosdoshëm i një sistemi rregullator, që ka për qëllim të zbulojë devijimet 

nga standardet e pranuara dhe shkeljet e parimeve të ligjshmërisë, efiçiencës, efektivitetit 

ekonomicitetit si dhe të menaxhimit financiar. Në këtë kontekst qëllimi i auditimeve financiare 

është që të japë garanci dhe të rrisë nivelin e besimit të përdoruesve të pasqyrave financiare. 

 

Ky manual është rishikuar dhe ndryshuar më së pari, me qëllim që të reflektojë ndryshimet që 

kanë ndodhur në standardet ISSAI që prej rishikimit më të fundit të Manualit të Auditimit 

Financiar të KSH-së (Dhjetor 2015), konkretisht në (1) ndryshimet në standardin ISSAI 1701 

“Cështje kyce të auditimit”; (2) ndryshimet e standardeve ndërkombëtare të auditimit si ISSAI 

1700 “Formimi I opinionit dhe raportimi mbi pasqyrat financiare”,  ISSAI 1705 “Modifikimi i 

opinionit në raportin e audituesit të pavarur”, dhe ISSAI 1706 “Paragrafi I theksimit të cështjes 

dhe cështje të tjera”, të cilat kanë përfunduar së ekzistuari; (3) rekomandimet e adresuara në 

Progres Raportet e Komisionit Evropian për Auditimin e Jashtëm Publik, në lidhje me 

përmirësimin e veprimtarisë audituese pjesë e të cilës është edhe auditimi financiar; (4) reflektimi 

mbi problematikat e evidentuara gjatë realizimit të projekteve të auditimit financiar; (5) 

rekomandimeve të lëna nga projekti i binjakëzimit “Mbi forcimin e kapaciteteve të auditimit të 

jashtëm” AL13IBFI01; si dhe (6) eksperiencës së akumuluar ndër vite nga audituesit e KLSH-së. 

 

Manuali i Auditimit Financiar (MAF) të KLSH-së është rikonceptuar nën dritën e ndryshimeve të 

diktuara nga sa më sipër, në përputhje me detyrimin që buron nga Ligji nr. 154/2014 “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, ku përcaktohet se “...Kontrolli i Lartë i Shtetit, në 

veprimtarinë e tij, duhet të reflektojë shkallën më të lartë të standardeve ndërkombëtare të 

INTOSAI-t dhe IFAC-t, si dhe rezolutat e Kongreseve të INTOSAI-t dhe EUROSAI-t”.  

 

Ky manual synon synon të arrijë implementimin e një seti procedurash dhe metodologjish, me 

impakt në rritjen e cilësisë së veprimtarisë audituese të Kontrollit të Lartë të Shtetit, duke 

reflektuar njëherazi edhe një përqasje me standardet ndërkombëtare si një udhërrëfyes praktikë 

për audituesit publikë.  Manuali MAF fokusohet në:  

1. Qasjen e auditimit mbi bazë risku/rreziku , sipas së cilës të gjithë përpjekjet dhe burimet 

orientohen dhe fokusohen në fushat dhe çështjet më të rëndësishme dhe ku vlerësimi i riskut është 

në nivelet më të larta; dhe 

2. Përdorimin e gjykimit profesional duke u bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

INTOSAI-t, dhe specifikisht në ISSAI 200 (Parimet themelore të auditimit financiar). 

 

Nëpërmjet këtij Manuali, KLSH synon gjithashtu që të gjenerojë për palët e interesuara, 

Kuvendin, Publikun Qytetaret dhe mjediset e tjera institucionale, një produkt auditimi cilësor, 

bazuar tërësisht ne kornizat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimi, duke u siguruar 

vendimmarrësve (përdoruesve të pasqyrave financiare të sektorit publik) siguri të arsyeshme mbi 

besueshmërinë e pasqyrave financiare (pra paraqitjen e tyre të drejtë në të gjitha aspektet 

materiale, në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi që lidhte me raportimin financiar. 

 

 

-Bazueshmëria e Manualit të Auditimit Financiar  
Duke zbatuar Parimet e Përgjithshme të Auditimit Publik në auditimet financiare, Kontrolli i Lartë 

i Shtetit iu përgjigjet dhe pritshmërive të përdoruesve të raporteve të KLSH-së, Parlamentit, 

publikut, ekzekutivit dhe institucioneve të tjera shtetërore, subjekteve të auditimit, partnerëve 
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ndërkombëtarë, etj. si dhe shton vlerë nëpërmjet forcimit të përgjegjshmërisë në qeverisje. 

Manuali i Auditimit Financiar është bazuar në kërkesat e Kushtetutës së Shqipërisë (Pjesa XIV - 

Nenet 162 – 163), Ligjin Organik të Organizimit dhe Funksionimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit 

dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit . 

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 162 dhe 163 përcakton se: 

Neni 162 : Kontrolli i Lartë i Shtetit është institucioni më i lartë ekonomik financiar .  

Neni 163: Kontrolli i Larte i Shtetit kontrollon:  

a) veprimtarinë ekonomike të institucioneve shtetërore e të personave të tjerë juridike shtetërore;  

b) përdorimin dhe mbrojtjen e fondeve shtetërore nga organet e pushtetit qendror dhe atij vendor;  

c) veprimtarinë ekonomike të personave juridike, në të cilët shteti ka me shumë se gjysmën e 

pjesëve ose të aksioneve, ose kur huat, kredite dhe detyrimet e tyre garantohen nga shteti; 

 

Ligji 154/2014, “Për organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 3, 

pika 2, përcakton se:  

-“Auditim Financiar” nënkupton një vlerësim të pavarur, që rezulton në një opinion me siguri të 

arsyeshme, nëse gjëndja e raportuar financiare e një subjekti të audituar, rezultatet dhe përdorimi 

i burimeve janë paraqitur në mënyrë të drejtë dhe në përputhje me kuadrin ligjor të raportimit 

financiar” ndërsa neni 10 dhe11 përcakton se: 

 -“KLSH në përputhje me funksionin e tij ka për kompetencë: Auditimin e pasqyrave financiare 

vjetore për njësitë e qeverisjes së përgjithshme dhe dhënjen e opinionit për to. Në auditimet 

financiare KLSH duhet të përcaktojë nëse rezultatet dhe gjëndja financiare e raportuar e subjektit 

që auditohet si dhe përdorimi i burimeve janë paraqitur saktë dhe në përputhje me rregullat e 

raportimit financiar”. 

 

-Struktura e manualit të auditimit financiar 

 

Manuali i Auditimit Financiar përcakton parimet e vendosura nga Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit të INTOSAI-t, ISSAI, për auditimin Financiar të aplikuara në mjedisin e Kontrollit të 

Lartët të Shtetit. Për të arritur synimin për të cilin hartohet ky Manual Auditimi (MAF) 

anashkalohen ato aspekte të cilat mund të largojnë vëmendjen e audituesit nga procedurat dhe 

metodologjia kryesore e realizimit të këtij lloj auditimi. Për këtë arsye, manuali u vlerësua të 

përbëhet nga 4 module, të cilat vijnë në rrjedhë logjike me proceset e një misioni auditimi. Vlen 

të theksohet se ky Manual (MAF) mbështetet plotësisht në Rregulloren e Procedurave të Auditimit 

dhe plotëson aspekte, detaje të procedurave, teknikave dhe metodave që lidhen kryesisht me 

Auditimin Financiar.  

Manuali i Auditimit Financiar është konceptuar i ndarë në katër module (1 – 4) kryesorë të cilët 

trajtojnë çështjet si më poshtë: 

 

***** 

 

Moduli I është I organizuar në 3 kapituj: 

  
Kreu I.1: Korniza/struktura ISSAI shkurtimisht sqaron standardet ISSAI në të 4 nivelet e 

standardeve. Niveli 1 përmban parimet themelore të INTOSAI në Deklaratën e Pavarësisë së 

Limës; Niveli 2 përcakton parakushtet për funksionimin e duhur dhe drejtimin profesional të 

Institucioneve Supreme të Auditimit. Këto përfshijnë parime dhe udhëzime për pavarësinë 

(INTOSAI P 10; 11), transparencën dhe përgjegjshmërinë (INTOSAI P 20; 21), etikën (INTOSAI 

P 30) dhe kontrollin e cilësisë (INTOSAI P 40); Niveli 3 përmban Parimet Themelore të Auditimit 

(ISSAI 100-999) dhe shpreh thelbin e auditimit të sektorit publik. Niveli 3 përmban deklaratat e 

përbashkëta nga anëtarët e INTOSAI për parimet profesionale përgjithësisht të njohura që 

mbështesin një auditim efektiv dhe të pavarur të subjekteve të sektorit publik. Këto parime shihen 

si standarde të profesionit pasi ato sigurojnë kornizën ndërkombëtare referuese që përcakton 

auditimin e sektorit publik në format e tij bashkëkohore; dhe Niveli 4 përkthen parimet themelore 

të auditimit në udhëzime më specifike, të detajuara dhe operacionale që mund të përdoren çdo ditë 

në kryerjen e detyrave të auditimit.  
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Kreu I.2: Korniza e ndërtimit të kapaciteteve institucionale nxjerr në pah disa çështje 

institucionale, të cilat SAI duhet t’i marr në konsideratë kur zbaton standardet ndërkombëtare të 

auditimit. Duhet të kuptohet që zbatimi i suksesshëm i ISSAI-ve në nivel individual të auditimit 

kërkon zhvillimin e një strukturë institucionale në cdo SAI. Për të përmbushur kërkesat e 

mandateve të tyre në mënyrë sa më efikase dhe efektive duhet që KLSH si SAI të zhvillojë aftësi 

profesionale dhe institucionale. Prandaj, është krijuar dhe praktikuar korniza e ndërtimit të 

kapaciteteve për të mundësuar dhe mbështetur SAI-t anëtare në mënyrë që të zhvillojnë së bashku 

kapacitetin e tyre. Korniza e Ndërtimit të Kapacieteve Institucionale mund të përdoret si mjet për 

vetëvlerësimin e përgjithshëm të një SAI për të identifikuar fushat ku janë të nevojshme 

përmirësimet dhe mënyrën se si mund të arrihet kjo. 

Rezultati i një vetëvlerësimi të bazuar në Kudrin e Zhvillimit të Kapaciteve Institucionale 

(KZHKI/KNKI1) është një nga mënyrat si një SAI mund të kuptojë pozicionin dhe nevojat e tij 

për zhvillim. Ky kuadër duhet të përfshijë se si KLSH po përformon në fushat e pavarësisë, 

organizimit dhe menaxhimit, burimeve njerëzore, standardeve të auditimit, metodologjive të 

aplikuara, komunikimit dhe menaxhimit të grupeve të interesit. SAI mund të ketë mënyra shtesë 

për të realizuar këtë qëllim. Është përgjegjësi e çdo SAI të zgjedhë dhe të përdorë instrumentet e 

duhura në mënyrë që të mund të marrë informacionin më të mire të mundshëm për zhvillimin e 

vet. 

 

Kreu I.3: Plani vjetor i Auditimeve 

Sipas standardeve të Auditimit,  KLSH duhet të hartojë planin e vjetor të auditimeve në përputhje 

me këto standarde. Në këtë kapitull trajtohen udhëzime për përpilimin e këtij plani duke filluar 

me përshkrimin e procesit, mbledhjen dhe përpunimin e informacionit si dhe burimet e besueshme 

të tij, vendosja e objektivave vjetore. Kjo pjesë e procesit ka për qëllim t’u përgjigjet pyetjeve të 

mëposhtme: 

-Cilat njësi do të auditohen? Sidomos në kushtet ku KLSH e ka të pamundur që brenda një viti, të 

auditojë të gjitha njësitë, për shkak të kufizimit në burime. Një nga përfitimet e procesit të 

vlerësimit të riskut (i cili duhet të bëhet sipas Matricës së Riskut, trajtuar në Letrën e Punës nr.1, 

në këtë kapitull) është se do të ndihmojë KLSH-në, në përcaktimin e auditimeve që duhet të kenë 

prioritet. 

-Si duhet të ndahen burimet për të pasur rezultatin më të mirë? Përgjithësisht subjekteve me risk 

më të lartë, duhet t’u alokohen më shumë burime. 

-Cilat janë afatet kohore për auditimet? 

 

 

***** 

 

Moduli II, është I organizuar në 5 kapituj si vijon: 

 

Kreu II. 1: Përshkrim I Përgjithshëm mbi Auditimin Financiar 

Ky kapitull permban nje informacion te pergjithshëm mbi auditimin financiar, mbi objektivat e 

tij, mënyrat dhe format e dokumentimit, duke vënë theksin ehde në përdorimin e sitemit Revzone 

(ky I fundit parshikohet dhe në Modulin 1, te Korniza e Kapaciteteve). Gjithashtu në këtë kapitull 

trajtohet edhe rëndësia e kontrollit të cilësisë, sikundër e diktojën ISSAI-të, si dhe si aktualisht e 

kryen KLSH, në përputhje me këto të fundit (pra kemi bërë paralelizëm për të shprehur 

përputhshmërinë e plotë të punës sonë me standardet) 

 

Kreu II.2: Faza e Parangazhimit 

Kjo është një fazë e rëndësishme e auditimit e cila ndihmon të identifikohen dhe vlerësohen ngjarje 

dhe rrethana të cilat mund të ndikojnë negativisht gjatë planifikimit dhe gjatë auditimit. Subjekti 

i përfshirë në këtë angazhim dhe anëtaret e grupit të auditimit janë përgjegjës për këtë fazë. 

                                                                 
1 KNK dhe KZHKI do te gjenden si fjale te shkembyera me njera tjetren.  

ICBF – Institutional Capacity Building Framework.  
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Qëllimi i kryerjes së aktiviteteve të  para-angazhimit të auditimit është që të sigurohet pavarësia e 

nevojshme dhe aftësitë e nevojshme, për kryerjen e auditimit, si dhe të shmangen keqkuptimet me 

subjektin për kushtet e auditimit. 
 

Kreu II. 3 “Te kuptuarit e njesise se audituar dhe vlerësimi I risqeve”  

Audituesi duhet të krijojë një ide mbi mjedisin dhe kontrollet e brendshme të njësisë së audituar, 

me qëllim identifikimin e risqeve, nëpërmjet vlerësimit të riskut të gabimit material, për shkak të 

mashtrimit ose gabimit; si dhe planifikimit dhe kryerjes së auditimit në mënyrë efikase dhe 

efektive2. Kjo pjesë e manualit trajton udhëzime për: të kuptuarit e njësisë së audituar; riskun e 

gabimit material; procedurat e vlerësimit të riskut; të kuptuar e njësisë së audituar  për të 

vlerësuar mjedisin e tij, përfshirë dhe kontrollin e brendshëm; rishikimin analitik; si dhe 

vlerësimin e riskut të brendshëm nga auditesit dhe drejtuesit. 

 

Kreu II.4 “Materialiteti” 

Materialiteti është një nga disa elementët që audituesi përdor për të përcaktuar natyrën, shtrirjen 

dhe kohëzgjatjen e procedurave. Një gabim/anomali është “material”, individualisht ose kur 

bashkohet me gabime/anomali të tjera, në qoftë se në mënyrë të arsyeshme mund të ndikojë në 

vendimet e marra nga përdoruesit e pasqyrave financiare. Kur krijon strategjinë e përgjithshme të 

auditimit, audituesi duhet të përcaktojë materialitetin për pasqyrat financiare në tërësi. 

Kur planifikohet dhe kryhet auditimi, koncepti i materialitetit duhet të zbatohet në një mënyrë të 

përshtatshme. Qëllimi është të zbatohet koncepti i materialitetit në mënyrë të duhur gjatë gjithë 

auditimit. Ky kre do të ofrojë udhëzime mbi atë cfarë është materialiteti dhe llojet e materialitetit 

që audituesit duhet të marrin në konsideratë; si përcaktohet materialiteti për pasqyrat financiare 

në tërësi; identifikimi i materialitetit të performancës; si dhe përdorimi i materialitetit gjatë 

planifikimit, punës në terren dhe raportimit. 

 

Kreu II.5 “Përdorimi i Punës së të tjerëve” 

Kjo pjesë e manualit do të ofrojë udhëzime mbi: vlerësimin e punës së kryer nga auditi i 

brendshëm; përdorimin e punës së kryer nga një auditues tjetër; si dhe përdorimin e punës së kryer 

nga një ekspert i jashtëm.       

Duke marrë parasysh punën e auditit të brendshëm, audituesi i jashtëm duhet të vlerësojë 

aktivitetet e auditimit të brendshëm dhe rëndësinë e tyre, në procedurat e auditimit të jashtëm. 

Ndërsa audituesi i jashtëm ka përgjegjësi të vetme për opinionin e auditimit të shprehur dhe për 

përcaktimin e natyrës, kohës dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të jashtëm, disa pjesë të 

caktuara të punës së auditimit të brendshëm mund të jenë të dobishme për kryerjen e auditimit. 
 

***** 

 

Moduli III, është I organizuar në 3 kapituj si vijon: 

 

Kreu III.1: Planifikimi i detajuar 

Planifikimi i detajuar i auditimit nuk përbëhet nga një dokument i vetëm. Ai përfshin 

dokumentacionin në lidhje me natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit që duhet të 

kryhen. Qëllimi i kësaj pjese në manual është të sigurojë udhëzime për përcaktimin e përgjithshëm 

ndaj përgjigjeve dhe hartimin dhe kryerjen e procedurave të mëtejeshme të auditimit. Për të ulur 

riskun e auditimit në një nivel të ulët të pranueshëm, audituesi duhet të përcaktojë përgjigjet e 

përgjithshme ndaj riqeve të identifikuara në nivelin e pasqyrave financiare. Për më tepër, audituesi 

duhet të hartojë dhe të kryejë procedura të mëtjeshme të auditimit për t'iu përgjigjur risqeve të 

identifikuara në nivelin e pohimeve. Kjo pjesë e manualit do të ofrojë udhëzime për: të kuptuarin 

e rëndësisë dhe arsyeve të përshkrimit të Sistemeve dhe rezultateve të procesit; përcaktimin e 

përgjithshëm të përgjigjeve ndaj risqeve të gabimeve materiale në nivelin e pasqyrave financiare 

dhe dhënien e udhëzimeve për natyrën e tyre; përcaktimin e procedurave të auditimit që i 

përgjigjen risqeve të gabimeve materiale në nivelin e pohimeve; vlerësimin e mjaftueshmërisë dhe 

përshtatshmërisë së evidencave të marra gjatë auditimit; dhe dokumentimin e vlerësimeve dhe 

konkluzioneve. 

                                                                 
2 Issai 1315.1 
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Kreu III.2: Zgjedhja e kampionit të auditimit 

Kjo pjesë e manualit përqendrohet kryesisht në dallimin midis mostrave statistikore dhe jo-

statistikore; si dhe në procesin e marrjes së mostrave. Ky kapitull sqaron se siaudituesi duhet të 

identifikojë artikujt ose transaksionet mbi të cilat duhet të kryejë procedurat e auditimit, të 

përshtatshme me qëllimin. Kjo duhet të bëhet në mënyrë që të mblidhen prova të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme të auditimit për të përmbushur objektivat e procedurave të auditimit, përfshirë 

edhe vlerësimin me përputhshmërinë me ligjet dhe rregulloret. Qëllimi është të sigurohet një bazë 

e arsyeshme që audituesi të nxjerrë përfundime në lidhje me popullatën nga e cila është zgjedhur 

kampioni. 

 

 

Kreu III.3: Auditimi në terren 

Qëllimi i audituesit është të hartojë dhe të kryejë procedurat e auditimit në mënyrë të tillë që të 

mund të sigurojë evidenca auditimit të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme. (ISSAI 

1500.1). Audituesi duhet të marrë evidence të mjaftueshme dhe të përshtatshme me qëllim që të 

ketë mundësi të dalë në përfundime të arsyeshme, mbi të cilat mund të mbështesë opinion. 

(ISSAI 1500.2). Kjo pjesë e manualit jep udhëzime për: konceptin e evidencës së auditimit; 

mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë e evidencave; përdorimin e pohimeve për marrjen e 

evidencave; si dhe procedurat e auditimit, të nevojshme për marrjen e evidencave. 

 

***** 

 

Moduli IV, është i organizuar në 1 kapitull, si vijon 

 

Kreu IV.1: Raportimi 

Në përfundim të punës audituese, audituesi harton Raportin e Auditimit ku evidenton në mënyrë 

të përmbledhur gjithë problemet që kanë dalë gjatë ushtrimit të auditimit, duke i radhitur dhe 

grupuar ato sipas çështjeve e nën çështjeve të përcaktuara në programin e auditimit dhe rëndësisë 

së tyre. Ky kapitull trajton qëllimin e raportimit në një auditim financiar si dhe format dhe 

dokumentimin e opinioneve të auditimit, pasi qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është 

rritja e shkallës së besimit të përdoruesve të pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një 

opinioni nëse pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

kornizën e zbatueshme të raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar 

përgjegjshmërinë financiare. 

 

 

 

******* 

 

MAF është produkt dhe kontribut i Grupit të Punës, ngritur me Urdhrin e Kryetarit nr. 44 date 

31.03.2020 "Per perditesimin dhe permiresimin e Manualeve te Auditimit te Perfomancës, 

Auditimit te Buxhetit, Auditimit Financiar dhe Auditimit te Përputhshmërise", i përbërë nga 

Aulona Jonuzi (përgjegjës grupi), Bexhet Zeqiri, Helena Solis, Eriola Hoxha dhe Blerim Shkurti, 

anëtarë, si dhe ekspertizës së trupës së menaxhimit të lartë drejtues. Ai përfaqëson një dokument, 

i cili reflekton frymën e praktikave më të mira të SAI-ve homologe të komunitetit INTOSAI, duke 

dhënë garanci jo vetëm për profesionalizimin, pavarësinë dhe objektivitetin e institucionit, por 

edhe për arritjen e përfitimeve maksimale nga veprimtaria audituese. 
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KREU I.1 

KORNIZA/STRUKTURA ISSAI 

Standardet dhe udhëzimet janë thelbësore për besueshmërinë, cilësinë dhe profesionalizmin e 

auditimit të sektorit publik. Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

(ISSAI) të zhvilluara nga Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit 

(INTOSAI) synojnë të promovojnë një auditim të pavarur dhe efektiv dhe të mbështesin anëtarët 

e INTOSAI në zhvillimin e qasjes profesionale në përputhje me mandatin e tyre. 

Niveli 1 përmban parimet themelore të INTOSAI në Deklaratën e Pavarësisë së Limës. 

Niveli 2 përcakton parakushtet për funksionimin e duhur dhe drejtimin profesional të 

Institucioneve Supreme të Auditimit. Këto përfshijnë parime dhe udhëzime për pavarësinë 

(INTOSAI P 10; 11), transparencën dhe përgjegjshmërinë (INTOSAI P 20; 21), etikën (INTOSAI 

P 30) dhe kontrollin e cilësisë (INTOSAI P 40). 

Niveli 3 përmban Parimet Themelore të Auditimit (ISSAI 100-999) dhe shpreh thelbin e auditimit 

të sektorit publik. Niveli 3 përmban deklaratat e përbashkëta nga anëtarët e INTOSAI për parimet 

profesionale përgjithësisht të njohura që mbështesin një auditim efektiv dhe të pavarur të 

subjekteve të sektorit publik. Këto parime shihen si standarde të profesionit pasi ato sigurojnë 

kornizën ndërkombëtare referuese që përcakton auditimin e sektorit publik në format e tij 

bashkëkohore. 

Niveli 4 përkthen parimet themelore të auditimit në udhëzime më specifike, të detajuara dhe 

operacionale që mund të përdoren çdo ditë në kryerjen e detyrave të auditimit. Udhëzimet e 

Përgjithshme të Auditimit (ISSAI 1000-19993) përmbajnë kërkesat e rekomanduara të auditimit 

financiar, ndërsa Udhëzimet për tema specifike ofrojnë udhëzime plotësuese për auditimin e 

çështjeve specifike ose çështjeve të tjera të rëndësishme që mund të kërkojnë vëmendje të veçantë 

nga Institucionet Supreme të Auditimit. Duke qënë se drejtimi dhe qeverisja në sektorin publik 

bëhen gjithmonë e më komplekse, janë shtuar kërkesa të reja të raportimit përmes një kombinimi 

të ligjeve, rregulloreve, standardeve, kodeve, dhe udhëzimeve dhe kërkesave të tjera. Ndërkohë 

që është ende duke u zhvilluar struktura e duhur për të mbështetur nevojat e ndryshimve të 

informacioneve, duhet të zbatohen akoma konceptet e përbashkëta dhe parimet themelore të 

auditimit të sektorit publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 ISSAI 1200-1810 janë duke u riparë nga komuniteti INTOSAI 
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KREU I.2 

KORNIZA E NDËRTIMIT TË KAPACITETEVE INSTITUCIONALE 

2.1 HYRJA 

Kjo pjesë nxjerr në pah disa çështje institucionale të cilat SAI-t duhet t’i marrin në konsideratë 

kur zbatojnë standardet ndërkombëtare të auditimit. Duhet të kuptohet që zbatimi i suksesshëm i 

ISSAI-ve në nivel individual të auditimit kërkon zhvillimin e një strukturë institucionale në cdo 

SAI. 

Për të përmbushur kërkesat e mandateve të tyre në mënyrë sa më efikase dhe efektive duhet që 

SAI-t të zhvillojnë aftësi profesionale dhe institucionale. Prandaj, është krijuar dhe praktikuar 

korniza e ndërtimit të kapaciteteve për të mundësuar dhe mbështetur SAI-t anëtare në mënyrë që 

të zhvillojnë sëbashku kapacitetin e tyre. Korniza e Ndërtimit të Kapaciteteve Institucionale 

(KNKI) mund të përdoret si mjet për vetëvlerësimin e përgjithshëm të një SAI për të identifikuar 

fushat ku janë të nevojshme përmirësimet dhe mënyrën se si mund të arrihet kjo. 

 

Rezultati i një vetëvlerësimi të bazuar në KNKI është një nga mënyrat si një SAI mund të kuptojë 

pozicionin dhe nevojat e tij për zhvillim. SAI mund të ketë mënyra shtesë për të realizuar këtë 

qëllim. Është përgjegjësi e çdo SAI të zgjedhë dhe të përdorë instrumentet e duhura në mënyrë që 

të mund të marrë informacionin më të mire të mundshëm për zhvillimin e vet. 

KNKI përbëhet nga pesë fusha të zhvillimit institucional: 

 Pavarësia dhe Kuadri Ligjor 

 Organizimi dhe Menaxhimi 

 Burimet Njerëzore  

 Metodologjia dhe Standartet e Auditimit dhe së fundmi  

 Komunikimi dhe Menaxhimi i Palëve të Interesit 

Secila fushë përmban një numër elementësh. Tabela 1. mëposhtë përmbledh këto element. 

Pesë nivelet e zhvillimit të KNKI mund të karakterizohen shkurtimisht si më poshtë: 

Niveli 1 - Niveli i Themelimit 

Një SAI ekziston, por gjithçka është shumë elementare/bazike dhe pa ndonjë plan për të ndryshuar 

situatën. 

Niveli 2 – Niveli i Zhvillimit 

 

SAI ekziston dhe ka disa dispozita ligjore për pavarësinë e tij, por kjo dispozitë nuk është adekuate 

dhe SAI varet nga ekzekutivi për burimet e tij njerëzore dhe financiare. Ka plane dhe ajo që është 

planifikuar gjithashtu mund të jetë zhvilluar, por planet dhe politikat nuk janë zbatuar plotësisht. 

 

Niveli 3 – Niveli i paracaktuar/parashikuar 

 

Planet dhe politikat e përfunduara ose nën zhvillin në nivelin e 2 janë implementuar në nivelin 3, 

megjithatë nevojitet përmirësim ose zbatim në disa fusha. SAI ka një pavarësi legjislative, 

administrative / menaxheriale dhe financiare dhe raporton direkt në parlament. Ka plane dhe 
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politika kyçe dhe sistemi i menaxhimit të informacionit ka aftësinë për të gjurmuar informacionet 

kyçe të zgjedhura për drejtimin. 

 

 

Niveli 4 – Niveli i menaxhimit 

 

Nga SAI është arritur pajtueshmëria e plotë me të gjitha kërkesat në nivelin 3, që janë të gjitha 

kërkesat për 5 fushat dhe elementët individuale të tyre. Në nivelin 4 SAI dhe palët e interesit janë 

plotësisht të kënaqur me zbatimin e planeve, procedurave, etj. Në nivelin 4, SAI ka arritur një 

zhvillim të plotë, të qëndrueshëm. Përveç kushteve në nivelin 3, SAI është i aftë të administrojë 

dhe njësinë në mënyrë sa më efikase dhe me kosto sa më efektive. Produktiviteti është matur. SAI 

siguron vlerë dhe përfitim për zgjedhësit e vet dhe është një institucion i mirënjohur nga media 

dhe publiku i gjerë. 

 

Niveli 5 – Niveli i optimizimit/efektivitetit 

 

SAI përputhet plotësisht me të gjitha kërkesat në nivelin 4. Në nivelin e optimizimit, nivelin 5, 

SAI është në gjendje të skanojë mjedisin dhe pozicionin vetë dhe duke përdorur burimet në 

mënyrën më proaktive dhe duke sjellë vlerë të shtuar. SAI duhet të vlerësojë, analizojë dhe 

vlerësojë vazhdimisht politikat, objektivat, strategjitë, sistemet, procedurat, kapacitetin, aftësinë e 

stafit dhe ndikimin e vendimeve të tij në mënyrë që të arrijë optimizimin e burimeve të veta. 

 

Tabela 1 
Pavarësia dhe 

Kuadri Ligjor 
Organizimi dhe 

Drejtimi 
Burimet 

Njerëzore 

Standartet e 

Auditimit dhe 

Metodologjia 

Komunikimi dhe menaxhimi i 

palëve të Interesit 

1. Pavarësia e SAI  

a. Kuadri 

kushtetues/ligjor 

 

b. Pavarësia 

Financiare 

 

c. Pavarësia 

Menaxheriale dhe 

Administrative  

 

d. Burimet e 

përshtatshme 

njerëzore, material 

dhe monetare  

 

1. Lidershipi dhe 

Drejtimi 

1. Burimet 

njerëzore dhe 

politika e 

zhvillimit 

profesional, duke 

përfshirë: 

- Rekrutimin 

- Shpërblimin 

- Sistemin e 

menaxhimit të 

performancës 

- Zhvillimin e 

karrierës 

- Trajnimet 

-Mbarëvajtjen e 

stafit 

- Zhvillimin 

profesional 

- Rotacionin e 

punëve 

- Mbajtjen e 

punonjësve 

- Largimin 

 1. Plani vjetor i 

auditimit mbulon: 

-Vlerësimet e 

kufizimeve 

-Cështjet aktuale 

dhe pritshmëritë e 

palëve të interesit 

-Vlerësimin e 

riskut dhe renditja 

e riskut sipas 

prioritetit 

- Deklarata të qarta 

për fushat e 

mbuluara nga 

auditimit 

- Planet e 

veprimtarisë për 

auditimet 

financiare  

- Adresimi i 

problematikave 

 1. Politikat e komunimimit dhe 

mbulimi strategjisë së jashtme dhe të 

brendshme të komunikimit bazuar 

në: 

- kuadrin ligjor 

- vizionin, misionin dhe vlerat 

- analizimin e palëve të interesit 

- (përfshirë prioritetet) 

- analiza SËOT ose të tjera të 

ngjashme 

-Analiza e vlerësimeve të GAP 

(mangësive/boshllëqeve) 

2. Pavarësia e 

Drejtuesëve të SAI 

dhe stafit të tij  

 

2. Planifikimi Strategjik  2. Planet e 

zhvillimit në një 

linjë me planet 

strategjike dhe 

operacionale 

vjetore 

2. Manualet e 

Auditimit: 

 

a. sipas standarteve 

ndërkombëtare 

 

b. të lidhur me 

programe trajnimi 

 

c. të rishqyrtuar dhe 

të përditësuara 

rregullisht 

2. Kanalet e komunikimit ndërmjet 

SAI dhe Parlamentit, komiteteve 

publike të auditimit dhe  

Gjyqësorit. 
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3. Një SAI me 

mandat të plotë të 

mjaftueshëm 

 

3. Planifikimi 

operacional vjetor 

3. Menaxhimi i 

stafit: 

a. Rekrutimi 

b. Zhvillimi 

c. Mbarëvajtja e 

stafit 

d. Vlerësimi i 

performances 

e. Mbajtja e stafit 

f. Plotësimi i 

vendeve vakante 

g. Largimi 

 3. Matja e 

kontrollit të cilësisë 

dhe sigurimi i 

cilësisë: 

a. Politikat dhe 

procedurat e SAI  

b. Rolet dhe 

përgjegjësitë 

c. Llojet e 

rishikimeve, 

specifike dhe të 

planifikuara duke 

përfshirë natyrën, 

fushën e veprimit 

dhe shpeshtësinë. 

d.Implementimi i 

një manuali ose 

udhëzimi për 

sigurimin e cilësisë 

në përputhje të 

plotë me standartet 

ndërkombëtare  

3. Takimet/Mbledhjet Ad-Hoc me 

Ministrinë e Financave dhe Organet 

Mbikëqyrëse 

 4. Drejtuesi i SAI 

dhe stafi kanë 

mandat dhe 

diskrecion (liri 

veprimi / zgjedhje) 

në kryerjen e 

funksioneve: 

a. qasje në 

informacione 

b. përzgjedhjen e 

cështjeve të 

auditimit 

c. vendosjen për 

përmbajtjen, fazat 

e raporteve të 

auditimit, 

publikimin dhe 

shpërndarjen e 

tyre. 

 

d. raportimin direkt 

të raporteve në 

parlament 

4. Organizimi i SAI 

a.  Zhvillimi organizativ 

b. Ekzistenca e një 

funksioni për auditimin e 

performancës 

c. Ekzistenca e një 

funksioni për auditimin e 

sistemeve të 

informacionit  

d. Ekzistenca e funksionit 

për suportin/mbështetjen 

e IT 

 

 4. Aspektet e 

trajnimit me 

mekanizmat e  

monitorimit dhe 

vlerësimit për: 

a. Stafin e ri 

b. Menaxhimin e 

zhvillimit 

c. Trajnimet e 

punës 

d. Transferimet e 

përkohshme në 

SAI-t e tjerë 

e. Auditimi     

Kontabiliteti 

f. Kualifikimet 

g. Procesi i 

trajnimeve dhe 

mentorimit/mbikëq

yrjes 

 4. Sigurimi i 

cilësisë ose 

rishikimet nga të 

tjerët  

4. Komunikimi i brendshëm përfshin: 

a. Përshtatjen/Njohjen e stafit 

me misionin, vizionin dhe 

objektivat e SAI 

b. Implementimin e praktikave 

efektive të shkëmbimit të 

informacionit 

5. mekanizëm 

efektiv në ndjekjen 

e zbatimit të 

rekomandimeve të 

SAI 

5. Sistemi i kontrollit të 

brendshëm i përafruar me 

standartet ndërkombëtare 

5. Kapacitei i SAI 

për të trajnuar 

stafin e vet 

5. Teknikat e 

auditimit si psh 

letrat elektronike të 

punës 

dhe kompjuteri i 

asistuar për 

teknikat e auditimit 

(CAATS) 

 

5. Promovimi i SAI nëpërmjet: 

 

a. Angazhimit me: 

- Median 

- Publikun 

- Institucionet Akademike 

- Komunitetin dhe organizatata 

ndërkombëtare 

 

b. Përdorimi i informacionit efektiv 

në shpërndarjen e praktikave 

6. raportimin e SAI 

për aktivitetet e 

veta dhe 

përdorimin e 

burimeve 

6. Përdorimi i burimeve: 

a. Menaxhimi i Sistemi të 

Informacionit (MIS) – 

gjurmues i informacionit 

kryesor të menaxhimit 

 

b. Një sistem regjistrimi 

kohor për të mundësuar 

raportimin e kostove të 

stafit  

6. Kapaciteti i SAI 

për të përdorur 

informacionet dhe 

për të zhvilluar 

njohuritë dhe 

aftësitë  

 

6.Implementimi i 

startegjisë së 

komunikimit të SAI 

me njësitë e 

audituara për 

procesin e auditimit 

6. Performanca e auditimit dhe 

rezultatet: 

a. Mbulimi i shpenzimeve të 

auditimit  

b. Numri raporteve te firmosura të 

performacës 

c. Numri / përqindja e performances 

d. Numri i audituesve në raport me 

numrin total të stafit 

e. Integrimi auditimeve të sistemit të 

informacionit në auditimet financiare 
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f. trajtimi i auditimeve të sistemit të 

informacionit  

g. Koha për paraqitjen e raportit 

vjetor të auditimit në Parlament  

h. Koha për implementimin/zbatimin 

e rekomandimeve 

i. Këndvështrimi i palëve të interesit 

në dobi të auditimit. 

 

7. Mbikëqyrja dhe 

përgjegjësia: 

Parlamenti ose një 

organ mbikëqyrës 

emëron audituesit 

e jashtëm të SAI 

 

7. Kodi i Etikës dhe 

monitorimi i tij 
 7. Komunikimi i 

SAI me: 

a. Ekspertët 

përkatës 

b. Organet 

profesionale 

c. Revistat 

përkatëse 

d. Auditin e 

Brendshëm 

e. Institucionet e 

tjera të auditimit të 

sektorit publik 

 

   8. Raportet e SAI 

duhet të përfshijnë: 

a. Ndjekjen e 

zbatimin e 

rekomandimeve të 

mëparshme 

b. Strukturën 

standarte të 

raporteve duke 

marr në konsideratë 

materialitetin 

 

 

2.2 ELEMENTET E KNKI 

SAI duhet të krijojë dhe të mbajë një sistem të kontrollit të cilësisë që përfshin politikat dhe 

procedurat e duhura. Kërkesat adresojnë secilin nga elementët e mëposhtëm, siç përcaktohet në 

KNKI: 

Fusha 1. Pavarësia dhe kuadri ligjor 

Kjo fushë mbulon kërkesat për pavarësinë e një SAI siç është formuluar në Deklaratën e Limës 

(INTOSAI P 1) dhe Deklaratën e Meksikës (INTOSAI P 10). Fusha përfshin elementët e 

mëposhtëm: 

 

1a. Pavarësia e SAI – Kuadri kushtetues/ligjor 

Legjislacioni duhet të përshkruajë, në detaje, shtrirjen e pavarësisë së SAI-t (Deklarata e Meksikës 

/ INTOSAI P 10 Parimi 1). Krijimi i SAI dhe shkalla e nevojshme e pavarësisë së tyre duhet të 

përcaktohet në Kushtetutë. Sidoqoftë, detajet mund të përcaktohen edhe në legjislacion, siç është 

një ligj / akt i veçantë i Auditimit. 

Në ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” në nenin 

4 parashikohet se: Kontrolli i Lartë i Shtetit është institucioni më i lartë shtetëror i auditimit të 

jashtëm në Republikën e Shqipërisë, i pavarur, i cili i ushtron kompetencat e tij duke iu nënshtruar 

Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. 
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1b-d. Pavarësia e SAI – autonomia financiare, autonomia menaxheriale/administrative dhe 

burimet e përshtatshme njerëzore, material dhe monetare. 

SAI-t duhet të kenë burime njerëzore, materiale dhe monetare të domosdoshme dhe të arsyeshme 

- Ekzekutivi nuk duhet të kontrollojë ose drejtojë aksesin në këto burime. SAI-t menaxhojnë 

buxhetin e tyre dhe e shpërndajnë atë në mënyrën e duhur. Legjislatura ose një nga komisionet e 

saj është përgjegjëse për të siguruar që SAI-t të kenë burimet e duhura për të përmbushur mandatin 

e tyre. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 8) 

Në përmbushje të ISSAI 10, në nenin 7, paragrafi 3, të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” parashikohet se: Kontrolli i Lartë i Shtetit zbaton në 

mënyrë të pavarur buxhetin e tij, të miratuar nga Kuvendi. 

2. Pavarësia e Drejtuesit të SAI dhe stafit të tij 

Pavarësia e SAI-t është e lidhur në mënyrë të pandashme me pavarësinë e Drejtuesit të saj dhe të 

stafit. Deklarata e Limës rekomandon që pavarësia e Drejtuesit/Kryetarit të garantohet me 

Kushtetutë. Legjislacioni duhet të specifikojë kushtet për emërimin, riemërimin, punësimin, 

largimin dhe daljen në pension të tij. Stafi auditues në profesionin e tij nuk duhet të ndikohet nga 

organizatat që audition ose të jetë i varur nga ato. (Deklarata e Meksikës INTOSAI P 10, Parimi 

2, 3; Kontrolli i cilësisë së SAI-ve, INTOSAI P 40, Elementi 4) 

Në përmbushje të standardeve të sipërpërmendura, neni 19, i ligjit të KLSH-së parashikon se: 1. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit drejtohet dhe përfaqësohet nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

2. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit zgjidhet nga Kuvendi, me propozim të Presidentit të 

Republikës, për një mandat shtatëvjeçar, me të drejtë rizgjedhje. 

Në vijim neni 22 rregullon cështje që lidhen me imunitetin e Kryetarit të KLSH-së si:  1. Kryetari 

i Kontrollit të Lartë të Shtetit ka imunitetin e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. 2. Kryetari i Kontrollit 

të Lartë të Shtetit gëzon imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra në ushtrim të 

funksioneve të tij. 3. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit nuk mund të arrestohet apo t’i hiqet 

liria në çfarëdo formë apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës, pa autorizimin e 

Gjykatës Kushtetuese, përveçse nëse kapet në kryerje e sipër ose menjëherë pas kryerjes së një 

krimi. Në këtë rast, Prokurori i Përgjithshëm vë menjëherë në dijeni Gjykatën Kushtetuese, e cila, 

në qoftë se nuk jep pëlqimin brenda 24 orëve për dërgimin në gjykatë, organi kompetent është i 

detyruar ta lirojë atë. 

Dhe neni 23 cështje që lidhen me mandatin dhe shkarkimin e Kryetarit të KLSH-së si: 1. Mandati 

i Kryetarit të KLSH-së mbaron kur: a) mbaron afati shtatëvjeçar i qëndrimit në detyrë; b) dënohet 

nga gjykata me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi; c) nuk paraqitet në detyrë për 

shkaqe të paarsyeshme; ç) jep dorëheqjen; d) deklarohet i paaftë për të vepruar me vendim gjykate 

të formës së prerë; dh) mbush moshën e pensionit; e) vdes. 

Pika 2. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit mund të shkarkohet nga Kuvendi, me propozim të 

Presidentit të Republikës, kur: a) shkel Kushtetutën ose shkel rëndë ligjin gjatë ushtrimit të 

funksioneve të tij; b) cilësohet nga gjykata me vendim të formës së prerë si i paaftë për të kryer 

detyrat e tij; c) dënohet nga gjykata me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi; ç) 

kryen akte ose sjellje që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e tij; d) zbulohen raste të 

papajtueshmërisë së funksionit të tij. 3. Në rast se vendi i kryetarit mbetet vakant, Presidenti, 

brenda 15 ditëve, i propozon Kuvendit kandidaturën e re. 
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3. SAI ka një mandat të plotë dhe të mjaftueshëm drejtimi 

SAI-t janë të autorizuar të kontrollojnë:  

 Përdorimin e parave publike, burimeve ose pasurive, nga një marrës ose përfitues pa marrë 

parasysh natyrën e tij ligjore  

 Mbledhjen e të ardhurave që i detyrohen qeverisë ose enteve publike  

 Ligjshmërinë dhe rregullsinë e llogarive të qeverisë ose enteve publike  

 Cilësinë e drejtimit dhe raportimit financiar, dhe  

 Ekonominë, efikasitetin dhe efektivitetin e operacioneve të qeverisë ose enteve publike 

(Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 3) 

Mandati i SAI-t duhet të përcaktohet qartë mundësisht në Kushtetutë ose në legjislacion të veçantë 

të auditimit. Ai duhet të përcaktojë kompetencat dhe përgjegjësitë e SAI-t, siç është mandati për 

të kryer auditime të caktuara p.sh. auditimi financiar dhe mandati për të audituar njësi të caktuara. 

SAI-t nuk auditojnë vendime politike, ligje ose politika, por kufizojnë veten në auditimin e 

zbatimit të tyre, përveçse nëse kërkohet në legjislacion për ta bërë këtë. 

Në përputhje me kerkesat e mësipërme që burojne nga Deklarata e Limës, në nenin 10 të ligjit të 

KLSH-së parashikohet se: 1. Kontrolli i Lartë i Shtetit, në përputhje me funksionin e tij, ka për 

kompetencë: a) auditimin e zbatimit të buxhetit nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, duke 

përfshirë llogaritë vjetore të buxhetit; b) auditimin e mbledhjes së të ardhurave publike; c) 

auditimin e përdorimit, administrimit dhe mbrojtjes së fondeve publike dhe pronës publike apo 

shtetërore nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme; ç) auditimin e pasqyrave financiare vjetore 

për njësitë e qeverisjes së përgjithshme dhe dhënien e opinionit për to; d) auditimin e sistemeve 

të auditimit të brendshëm të sektorit publik; dh) auditimin e përdoruesve të fondeve publike të 

ofruara nga Bashkimi Europian ose organizata të tjera ndërkombëtare, me përjashtim të rasteve 

kur është parashikuar ndryshe me ligj të veçantë; e) auditimin e përdorimit, administrimit të 

fondeve dhe pronës publike apo shtetërore, si dhe mbrojtjen e interesave ekonomikë dhe 

financiarë të Shtetit në personat juridikë, në të cilët shteti ka më shumë se gjysmën e pjesëve ose 

të aksioneve, ose kur huat, kreditë dhe detyrimet e tyre garantohen nga shteti; ë) auditimin, me 

qëllim mbrojtjen e interesave publikë, në veprimtaritë apo sektorët e rregulluar me kontrata 

koncesionare; f) auditimin e partive politike, enteve publike apo shoqatave për fondet që u janë 

akorduar atyre nga Buxheti i Shtetit; g) auditimin e subjekteve të tjera, të përcaktuara në ligje të 

veçanta. 

4a. Drejtuesi i SAI dhe stafi kanë mandat dhe diskrecion (liri veprimi / zgjedhje) në kryerjen 

e funksionit– qasje/akses në informacione 

 

SAI-t duhet të kenë kompetenca përshtatshme për të patur qasje të papenguar në cdo kohë, të 

drejtpërdrejtë dhe të lirë në të gjitha dokumentet dhe informacionet e nevojshme, për kryerjen në 

mënyrë të duhur të përgjegjësive të tyre ligjore. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 4). 

 

ku përcaktohet se: 1. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka të drejtë për të pasur akses në të gjitha 

dokumentet zyrtare, shkresore apo elektronike, në bazat elektronike të të dhënave si dhe në çdo 

informacion apo dokumentacion tjetër të subjekteve të audituara të parashikuar në këtë ligj, që 

mund të përbëjë sekret shtetëror apo konfidencial, dhe që konsiderohen të nevojshme në funksion 

të ushtrimit të kompetencave dhe detyrave të tij ligjore. 2. Të gjitha subjektet e audituara janë të 

detyruara t’i sigurojnë Kontrollit të Lartë të Shtetit akses në dokumentet zyrtare sipas paragrafit 

të mësipërm. Në rast të hasjes së pengesave, veprimeve apo mosveprimeve në kundërshtim me të 

drejtat e mësipërme, Kontrolli i Lartë i Shtetit i drejtohet, sipas rastit, organit më të lartë 

administrativ ose organeve të pushtetit gjyqësor. 3. Kontrolli i Lartë i Shtetit nuk mund t’u kërkojë 
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dokumente apo informacione dhe as të shkojë fizikisht te subjekte, të cilat nuk janë subjekte të 

audituara në kuptim të neneve 3 dhe 10 të këtij ligji. Kontrolli i Lartë i Shtetit nuk mund të ndërhyjë 

në vetëdeklarimin e subjekteve tatimore, por jep rekomandime për sa i përket vlerësimit dhe 

rivlerësimit të tyre.   

 

4b. Drejtuesi i SAI dhe stafi kanë mandat dhe diskrecion (liri veprimi / zgjedhje) në kryerjen 

e funksionit – përzgjedhje e cështjeve të auditimit 

SAI-t janë të lira nga drejtimi ose ndërhyrja e Legjislaturës ose Ekzekutivit në përzgjedhjen e 

çështjeve të auditimit. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 3). 

Kjo parashikohet në nenin 9, pika 1, të ligjit të KLSH-së: Kontrolli i Lartë i Shtetit vendos në 

mënyrë të pavarur dhe në çdo kohë për planin e veprimtarisë së tij. 

4c. Drejtuesi i SAI dhe stafi kanë mandat dhe diskrecion (liri veprimi / zgjedhje) në kryerjen 

e funksionit – liri për të vendosur për përmbajtjen, fazat e raporteve të auditimit, publikimin 

dhe shpërndarjen e tyre 

 

SAI-t janë të lira të vendosin për përmbajtjen e raporteve të auditimit, kohëzgjatjen dhe fazat e 

tyre, përveç rasteve kur kërkesat specifike të raportimit përcaktohen me ligj. Legjislacioni duhet 

të specifikojë kërkesat minimale të raportimit të auditimit për një SAI dhe, kur është e 

përshtatshme, çështje specifike që duhet t'i nënshtrohen një opinioni ose çertifikimi zyrtar të 

auditimit. Ata gjithashtu janë të lirë të publikojnë dhe shpërndajnë raportet e tyre, pasi të jenë 

paraqitur zyrtarisht ose t'i dorëzohen autoritetit përkatës - siç kërkohet nga ligji. (Deklarata e 

Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 6) 

Kërkesa specifike dhe me te detajuara të mënyrës së raportimit të KLSH-së parashikohen në 

Rregulloren e Procedurave të Auditimt si dhe ne dokumenta dhe udhezime te brendshme te 

institucionit, te miratuara nga Kryetari I KLSH-së. 

Ndërsa sa i takon transparencës dhe informimit të pubikut, në përputhje me ISSAI-të, neni 34 I 

ligjit të KLSH –së parashikon se: Kontrolli i Lartë i Shtetit, në respekt të detyrimit të tij ligjor për 

informimin e publikut, siguron natyrën publike të punës së tij nëpërmjet: a) publikimit të raporteve 

të paraqitura nga KLSH-ja në Kuvendin e Shqipërisë; b) publikimit të raporteve të auditimit në 

mënyrë elektronike; c) konferencave për shtyp dhe metodave të tjera të informimit në media; ç) 

publikimit të njoftimeve për shtyp dhe çdo informacioni tjetër që përcaktohet nga Kryetari i KLSH-

së; me përjashtim të informacioneve dhe materialeve, të cilat përbëjnë sekret shtetëror, tregtar 

apo konsiderohen si konfidenciale, siç parashikohet dhe në nenet 27 dhe 28 të këtij ligji. 

4d. Drejtuesi i SAI dhe stafi kanë mandat dhe diskrecion (liri veprimi / zgjedhje) në kryerjen 

e funksionit – raportim të drejtëpërdrejtë/direkt në Parlament 

 

Kushtetuta përcakton që SAI-t të raportojnë gjetjet e tyre çdo vit dhe në mënyrë të pavarur para 

Parlamentit ose ndonjë organi tjetër përgjegjës. (Deklarata Lima, INTOSAI P 1, Seksioni 16). 

Sa më sipër e rregulluar me nenin 31 dhe 32 të ligjit të KLSH-së si vijon: 

Neni 31) 1. Kontrolli i Lartë i Shtetit i paraqet Kuvendit: a) raport për zbatimin e Buxhetit të 

Shtetit; b) mendim për raportin e Këshillit të Ministrave për shpenzimet e vitit të kaluar financiar 

para se të miratohet nga Kuvendi; c) informacion për rezultatet e auditimeve sa herë që kërkohet 

nga Kuvendi; ç) raporte përfundimtare të auditimit kur çmohet e nevojshme nga Kryetari i 

Kontrollit të lartë të Shtetit apo kur kërkohen nga Kuvendi. 
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2. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit mund t’i kërkojë Kuvendit, Komisionit për Ekonominë 

dhe Financat, apo ndonjë komisioni tjetër të Kuvendit, që të dëgjohet dhe të raportojë, për çështje 

që ai i çmon si të rëndësishme në funksion të veprimtarisë së tij.  

3. Kontrolli i Lartë i Shtetit paraqet në Kuvend një raport vjetor mbi aktivitetet e tij brenda 

tremujorit të parë të vitit pasardhës.   

Neni 32) 1. Kontrolli i Lartë i Shtetit ia paraqet raportet përkatëse të auditimit subjektit të 

audituar, duke përfshirë edhe rastet kur ato i paraqiten Kuvendit.  

2. Kryetari vendos nëse është e nevojshme t’i paraqiten këto raporte edhe Presidentit të 

Republikës, Kryeministrit, Kryetarit të Kuvendit, kryetarëve të grupeve parlamentare apo 

Ministrit të Financave.  

3. Kontrolli i Lartë i Shtetit duhet t’i paraqesë Këshillit të Ministrave, autoriteteve të tjera 

shtetërore, organizatave jofitimprurëse, me të cilat KLSH-ja ka marrëveshje bashkëpunimi, 

publikut dhe palëve të tjera të interesuara, kur ai e gjykon të nevojshme dhe në interes të shtetit 

dhe të publikut, raporte, studime dhe materiale të tjera që kanë të bëjnë me Këshillin e Ministrave, 

ministritë dhe institucione të tjera qendrore. 

 

5. Mekanizëm efektiv i ndjekjes së rekomandimeve 

 

SAI-t kanë sistemin e tyre të brendshëm të ndjekjes së rekomandimeve për të siguruar që subjektet 

e audituara do t’i adresojnë sic duhet vëzhgimet dhe rekomandimet e tyre, si dhe ato të bëra nga 

Legjislatura, një nga komisionet e saj, ose bordi drejtues i auditorit, sipas rastit. Raporti vijues 

paraqitet nga SAI sipas rastit, për shqyrtim dhe veprim në Legjislaturë, në një nga komisionet e 

saj, ose në bordin drejtues të njësisë së audituar. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 

7) Neni 15, pika j, parashikon se, Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas rastit, në fillim, përgjatë dhe/ose 

në përfundim të veprimtarisë, duhet të vendosë një afat kohor për zbatimin e rekomandimeve dhe 

të informohet nga subjektet e audituara ose institucionet më të larta rreth programeve të tyre, për 

të zbatuar rekomandimet e bëra sipas paragrafëve të mësipërm, brenda 20 ditëve nga data e 

marrjes së kërkesës.  

Procedurat e zbatimit të rekomandimeve më të detajuara, janë pjesë e një manuali të vecantë4.  

 

 

6. SAI raporton për aktivitetet e veta dhe përdorimin e burimeve 

 

SAI-t vlerësojnë veprimtarinë dhe performancën e tyre në të gjitha fushat dhe raportojnë mbi 

efikasitetin dhe efektivitetin me të cilin kanë përdorur fondet e tyre. SAI-t mund të përdorin 

tregues të performancës për të vlerësuar punën e tyre audituese, për Parlamentin, qytetarët dhe 

palët e tjera të interesuara. Përmes reagimeve të jashtme ata ndjekin në mënyrë të dukshme 

rezultate dhe ndikimin e tyre. Një raport i veprimtarisë duhet të paraqitet çdo vit në Legjislaturë, 

organet e tjera shtetërore - siç kërkohet nga kushtetuta, statutet ose legjislacioni - dhe publikut. 

(Parimet e transparencës dhe llogaridhënies, INTOSAI 20, Parimi 6) (Deklarata e Meksikës, 

INTOSAI P 10, Parimi 3) 

Neni 31 I ligjit të KLSH-së parashikon se, 3. Kontrolli i Lartë i Shtetit paraqet në Kuvend një 

raport vjetor mbi aktivitetet e tij brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës. Në këto raportime 

përdoren indikatorët e performancës sipas standardeve ndërkombëtare. 

 

 

                                                                 
4 Aktualisht në proces përfundimi 
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7. Mbikëqyrja dhe përgjegjësia: Parlamenti ose një organ mbikëqyrës emëron audituesit e 

jashtëm të SAI 

Pasqyrat financiare të SAI-ve bëhen publike dhe i nënshtrohen një kontrolli të pavarur të jashtëm 

ose rishikimit parlamentar. (Parimet e transparencës dhe llogaridhënies, INTOSAI P 20, Parimi 

6) 

Fusha 2. Organizimi dhe drejtimi/menaxhimi 

Fusha e Organizimit dhe Drejtimit mbulon si duhet të përdoren me efektivitet mjetet e drejtimit si 

plane, por edhe mënyrën se si një menaxher duhet të sillet si udhëheqës. Organizimi dhe Drejtimi 

përfshin elementët e mëposhtëm: 

 

1. Lidershipi dhe drejtimi 

Një SAI duhet të krijojë politika dhe procedura për të promovuar një kulturë të brendshme duke 

pranuar në kryerjen e të gjithë punës së tij cilësia është thelbësore. Politikat dhe procedurat duhet 

të vendosen nga Drejtuesi/Kryetari, i cili ka përgjegjësinë e përgjithshme për sistemin e kontrollit 

të cilësisë. Kur kjo përgjegjësi delegohet, duhet t'i jepet një zyrtari me aftësi dhe përvojë të duhur 

brenda SAI (Kontrolli i cilësisë për SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 1) 

 

2. Planifikimi strategjik 

SAI-t në planifikimin e tyre duhet të jenë të lira nga drejtimi ose ndërhyrja nga Legjislatura ose 

Ekzekutive, por strategjia e tyre ndër të tjera duhet të bëhet publike. KLSH duhet të menaxhojnë 

operacionet e tyre në mënyrë ekonomike, efikase, efektive dhe në përputhje me ligjet dhe 

rregulloret që kërkon planifikim. (Parimet e transparencës dhe llogaridhënies, INTOSAI P 20, 

parimi 2; 6) (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, parimi 3). 

Ky standard gjen zbatim Në nenin 25 të ligjit të KLSH-së si vijon: Kryetari i Kontrollit të Lartë 

të Shtetit është përgjegjës dhe vendos për: a) politikat dhe strategjitë e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit. Strategjia e KLSH-së bëhet publike në faqen zyrtare të institucionit. 

Konkretisht: 

- Kontrolli i Lartë i Shtetit planifikon veprimtarinë e tij mbi bazën e Planit Strategjik disa vjeçar 

(3-5 vjet), i cili miratohet nga Kryetari. 

- Plani Strategjik është dokumenti ku përcaktohen prioritetet për zhvillim të periudhës strategjike 

në drejtim të përmbushjes së qëllimeve dhe arritjes së objektivave strategjikë të institucionit. 

- Plani Strategjik përfshin, por nuk kufizohet në: 

Përcaktimin e vizionit, misionit dhe vlerave të institucionit; 

Vendosjen e objektivave që do të përmbushen përgjatë periudhës strategjike që 

planifikohet; 

Identifikimin e faktorëve të riskut që mund të ndikojnë në arritjen e objektivave strategjikë 

të vendosura; 

Plan Veprimi me masat dhe veprimtaritë që do të ndërmerren në funksion të arritjes së 

çdo objektivi strategjik dhe përcaktimi i treguesve të performancës kundrejt të cilave do të 

vlerësohet progresi i bërë. 

- Planifikimi kryhet mbi një analizë të detajuar, duke përcaktuar pikat e forta dhe të dobëta, si dhe 

duke analizuar mangësitë dhe mundësitë për periudhën strategjike që planifikohet. 

- Plani strategjik parashikohen përllogaritjen dhe shpërndarjen efektive të burimeve materiale dhe 

njerëzore që do të shërbejnë në arritjen e objektivave të përcaktuara. 

- Drejtuesit e çdo Departamenti/Drejtorie janë përgjegjës për të përgatitur projekt-planin strategjik 

bazuar në analizën e strukturës që drejtojnë, si dhe të paraqesin atë tek Drejtori i Përgjithshëm i 

ngarkuar/Sekretari i Përgjithshëm, të cilët bashkëpunojnë për paraqitjen e integruar të projekt-

planit strategjik për miratim te Kryetari. 

- Planifikimi strategjik monitorohet në vijimësi, për sa i përket ecurisë gjatë zbatimit dhe 

rishikohet çdo vit. 
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3. Planifikimi operacional vjetor 

 

Planifikimi operacional vjetor ka të bëjë me zhvillimin e planeve vjetore të hollësishme për 

zbatimin e planit strategjik. Ajo që është e vlefshme në standardet për planifikimin strategjik është 

gjithashtu e vlefshme edhe për planifikimin operacional vjetor. Nuk ka standarde specifike për 

përmbajtjen e planit operacional vjetor. 

Sa më sipër gjen zbatim Në nenin 25 të ligjit të KLSH-së si vijon: Kryetari i Kontrollit të Lartë të 

Shtetit është përgjegjës dhe vendos për b) planin vjetor të auditimit dhe autorizimet për kryerje të 

auditimit jashtë planit fillestar. 

Konkretisht: 

Çdo vit, Kryetari miraton kriteret e përgjithshme të zhvillimit institucional për vitin pasardhës, 

mbi bazën e të cilave çdo Departament dhe/ose Drejtori duhet të përgatisë Projekt Planin Vjetor 

të veprimtarisë audituese. 

- Hartimi i Projekt Planit Vjetor është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e Drejtuesve të Departamenteve 

dhe/ose Drejtorive ku marrin pjesë dhe japin mendim audituesit e strukturës përkatëse. 

- Projekt Plani i Auditimeve përmban, informacion mbi njësitë/subjektet që planifikohen të 

auditohen gjatë periudhës një vjeçare, ku të përfshihet: Vlerësimi i përgjithshëm i riskut të 

njësisë/subjektit; Objekti dhe fokusi i auditimit; Lloji i auditimit; Matricën me numrin e audituesve 

dhe kohës për auditim; Ekspertët e jashtëm (nëse vlerësohet e nevojshme); 

- Projekt plani vjetor parashikon burimet në dispozicion dhe shpërndarjen e tyre në përputhje me 

objektivat vjetore. Pjesë e projektit të planifikimit vjetor konsiderohen ndarja në plane tremujore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4a. Organizmi i SAI- zhvillimi organizativ  

SAI po përpiqet vazhdimisht të organizojë stafin e saj në funksione dhe njësi me raportime 

përkatëse të arrihen qëllimet dhe objektivat strategjikë në mënyrën më ekonomike, efektive 

dhe efektive. SAI-t në organizimin dhe administrimin e zyrës së tyre duhet të jenë të lira nga 

drejtimi dhe ndërhyrjet nga Legjislacioni dhe Ekzekutivi. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 

10, parimi 3) 

4b. Organizimi i SAI –Ekzistenca e një funksioni për auditimin e performancës 

SAI-t duhet të fuqizohen që të kontrollojnë ekonominë, efikasitetin dhe efektivitetin e 

operacioneve të qeverisë dhe enteve publike. Nuk ka standarde për organizimin/formimin e 

auditueve të performancës. Sidoqoftë, përvoja ka treguar që ekziston një masë kritike prej 

minimumi 10 personash që një njësi të zhvillojë veprimtarinë e vet, të mundësojë qarkullimin 

e stafit dhe të integrojë anëtarët e rinj. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, parimi 3) 

4c. Organizimi i SAI –Ekzistenca e një funksioni për auditimin e Sistemeve të Informacionit 

Ekzistojnë disa mendime të ndryshme se si të organizohet auditimi i sistemeve të informacionit. 

Disa preferojnë krijimin e një njësi të veçantë, ndërsa disa të tjerë preferojnë një zgjidhje të 

integruar, si një funksion të përbashkët midis audituesve të sistemeve të informacionit dhe 

audituesve të njësive të auditimit financiar. Fokusi në këtë Udhëzues nuk është ne mënyrën 

sesi është i organizuar audtimi i sistemeve të informacionit por në zhvillimin e metodave të 

sistemit të informacionit për të mundësuar një zhvillim funksional të kapaciteteve. 

Në KLSH është Krijuar Departamenti i Auditimit IT, në përputhje të plotë me sa më sipër. 

4d. Organzimi i SAI – Ekzistenca e funksionit për suportin/mbështetjen e IT 

 

KNKI po përdor kornizën COBIT (Objektivat e Kontrollit të lidhura me Informacionin dhe 

Teknologjinë) e cila ofron udhëzime për aspektet organizative të njësisë së suportit të IT-s. 

Kuadri jep udhëzime për numrin e stafit të IT-s në raport me totalin e punonjësve. 

 

5. Sistemi i Kontrollit të Brendshëm 

 

Një sistem Kontrolli i Brendshëm duke përfshirë edhe funksionin e auditimit të brendshëm 

përbëhet nga përbërësit e mëposhtëm të ndërlidhur me njëri tjetrin:  

 mjedisi e kontrollit 

 vlerësimi e riskut  

 aktivitetet e kontrollit 

 informimi dhe komunikimi dhe 

 monitorimi 

Sistemi është krijuar për të dhënë një siguri të arsyeshme në arritjen ose jo të objektivave të 

përgjithshme të SAI. SAI përdorin praktika të shëndosha të menaxhimit, përfshirë kontrollet e 

të përshtatshme të brendshme mbi menaxhimin financiar dhe operacionet e saj. Kjo përfshin 

auditime të brendshme dhe masa të tjera të përshkruara në INTOSAI GOV 9100. (Udhëzimet 

për Standardet e Kontrollit të Brendshëm për sektorin publik, INTOSAI GOV 9100) (INTOSAI 

P 20, parimi 6). 
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6a. Përdorimi i burimeve – Menaxhimi i Sistemi të Informacionit (MIS) – gjurmues i 

informacionit kryesor të menaxhimit 

 

Sistemet e informacionit prodhojnë raporte, që përmbajnë informacione operative, financiare, 

jofinanciare dhe që bëjnë të mundur drejtimin dhe kontrollin e operacionit. Ato nuk merren 

vetëm me të dhëna të krijuara brenda njësisë, por edhe me informacione rreth ngjarjeve të 

jashtme, aktiviteteve dhe kushteve të nevojshme për të mundësuar vendimmarrjen dhe 

raportimin. Aftësia e drejtimit për të marrë vendime të përshtatshme ndikohet nga cilësia e 

informacionit që nënkupton që informacioni duhet të jetë i duhur, në kohë, aktual, i saktë dhe 

i arritshëm. (Udhëzimet INTOSAI GOV 9100 për Standardet e Kontrollit të Brendshëm për 

sektorin publik, faqe 36) 

Në funksion të sa më sipër KLSH operon nëpërmjet sistemit REVZONË, konkretisht: 

 - Sistemi i Informacionit për Menaxhimin e Proceseve Audituese në KLSH, (SIMMPA) është 

Sistemi i Informacionit që KLSH përdor për të menaxhuar të dhënat e krijuara brenda 

strukturës së tij nga proceset audituese dhe ato administrative. Ky sistem ruan të dhënat dhe 

lejon ndërveprimin e informacionit. Ky sistem funksionon si kombinim i burimeve njerëzore 

dhe kompjuterike të KLSH që rezulton në mbledhjen, ruajtjen, rikthimin, komunikimin dhe 

përdorimin e të dhënave me qëllim të menaxhimit efikas të proceseve audituese, ruajtjes në 

mënyrë të sigurt të informacionit, dhe administrimit të proceseve ndihmëse  

- Sistemi i menaxhimit të proceseve të auditimit dhe administrative në KLSH (SIMMPA) është 

sistemi elektronik e cila kryen menaxhimin e proceseve të auditimit dhe ndihmëse. Sistemi 

përfshin menaxhimin e integruar në një platformë të vetme të rekordeve dhe dokumenteve, 

çështjeve, praktikave, funksioneve administrative dhe marrëdhënieve me publikun, nëpërmjet 

proceseve të automatizuara, ndërfaqeve të thjeshta dhe një sigurie shumë të lartë. 

Platforma elektronike është modulare, që funksionon në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri por 

plotësisht të integrueshëm.  

 

 

 

7. Kodi i Etikës dhe monitorimi i tij 

 

SAI-t duhet të kenë rregulla ose kode etike, politika dhe praktika që janë në përputhje me 

INTOSAI P 30, Kodin e Etikës. Ata duhet të parandalojnë konfliktet e brendshme të interesit 

dhe korrupsionin dhe të sigurojnë transparencë dhe ligjshmëri të operacioneve të tyre, si dhe të 

promovojnë në mënyrë aktive sjelljen etike në të gjithë organizatën. Kërkesat dhe detyrimet 

etike të audituesve, magjistratëve në sistemin Gjyqësor, nëpunësve civilë ose të tjerëve bëhen 

publike. Politika dhe procedura të tilla duhet t'i mundësojnë SAI-t të monitorojë pavarësinë e 

vet dhe të parashikojë: 

 Personat përgjegjës për auditimin duhet të japin informacion mbi pavarësinë e 

personelit dhe çdo kërcënim të identifikuar për detyrat e auditimit.  

 Informacioni mbi pavarësinë e personelit mirëmbahet, përditësohet dhe monitorohet. 

Kjo do t'i mundësojë KLSH të përcaktojë me lehtësi nëse personeli i plotëson kërkesat 

e pavarësisë dhe të ndërmarrë veprime të duhura në lidhje me kërcënimet e identifikuara 

ndaj pavarësisë kur nuk janë në një nivel të pranueshëm.  
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 Cdo kërcënim duhet të identifikohet, t'i komunikohet personit përgjegjës të kontrollit 

dhe të eliminohet ose zvogëlohet siç duhet me zbatimin e masave mbrojtëse. 

 I gjithë personeli duhet të sigurojë konfirmim me shkrim të paktën çdo vit për 

pajtueshmërinë me kërkesat për pavarësi.  

 Kriteret për përcaktimin e kërcënimit të “familjaritetit” dhe masave mbrojtëse për të 

minimizuar një kërcënim të tillë në një nivel të pranueshëm, kur i njëjti person 

angazhohet për dhënie sigurie për një kohe të gjatë. 

 Sigurimi për rotacionin e personit përgjegjës për auditimin dhe personave përgjegjës 

për rishikime të cilësisë së jashtme pas një periudhe të caktuar, në përputhje me kërkesat 

etike përkatëse. 

(Parimet e transparencës dhe llogaridhënies, INTOSAI P 20, Parimi 4; Kontrolli i cilësisë për 

SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 4) 

Një SAI duhet të komunikojë me kohë dhe gjerësisht mbi aktivitetet dhe rezultatet e tyre, të 

cilat përfshijnë informacione rreth zbatimit të kodit të etikës. Informacioni kërkon monitorim. 

Monitorimi i zbatimit të një kodi etik është gjithashtu pjesë e sistemit të kontrollit të 

brendshëm. (Parimet e transparencës dhe llogaridhënies, INTOSAI P 20, Parimi 8) 

FUSHA 3:  Burimet Njerëzore  

Fusha e Burimeve Njerëzore mbulon çështje me rëndësi për menaxhimin dhe zhvillimin e 

drejtuësve dhe stafit në SAI. Burimet njerëzore përfshijnë elementët e mëposhtëm: 

 

1. Burimet njerëzore dhe politika e zhvillimit profesional (përfshirë rekrutimin, shpërblimin, 

mbajtjen, menaxhimin e performancës, zhvillimin e karrierës, trajnimet, mbarëvajtjen e 

stafit, zhvillimin profesional dhe rotacionin e punës) 

 

Një SAI duhet të krijojë politika dhe procedura, të hartuara me qëllim që t’i sigurojë SAI-t, 

burime njerëzore të përshtatshme me kompetencën, aftësitë dhe angazhimin e duhur ndaj 

parimeve etike të nevojshme për të: 

a) kryer detyrat e veta në përputhje me kërkesat ligjore, rregullatore dhe standardet përkatëse 

të zbatueshme. 

b) mundësuar SAI-t të realizojë raporte sipas rrethanave të caktuar. 

 

SAI duhet të jetë në gjendje të marrë informacionin e nevojshëm për të siguruar që aspekte të 

tilla si konflikti i mundshëm i interesave është identifikuar dhe dokumentuar dhe zgjidhur siç 

duhet përpara fillimit të auditimit. (Kontrolli i cilësisë për SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 4) 

 

SAI-t duhet të sigurojnë që politikat dhe procedurat e Burimeve Njerëzore e kanë theksin te 

cilësia. Politika dhe procedura të tilla që lidhen me: Rekrutimin (dhe kualifikimet e personelit 

të rekrutuar), vlerësimin e performancës, zhvillimin profesional, aftësitë (përfshirë kohën e 

mjaftueshme për të kryer detyra në standardin e kërkuar të cilësisë), Kompetencën (përfshirë 

kompetencën teknike), zhvillimin e karrierës, promovimin, etj. shpërblimi dhe vlerësimi i 

nevojave të personelit. (Kontrolli i cilësisë për SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 4) 

 

2. Plani i zhvillimit (-ve) në linjë me planin strategjik dhe planin vjetor operacional 
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SAI-t menaxhojnë operacionet e tyre me eficencë, ekonomicitet, efikasitet dhe në përputhje me 

ligjet dhe rregulloret. Parimi 6 përmend që duhet të ketë një lidhje të ngushtë midis planeve 

strategjike dhe operacionale të KLSH dhe planit vjetor të zhvillimit ose ngritjes së kapaciteteve, 

i cili përfshin trajnime dhe aktivitete të tjera të zhvillimit të burimeve njerëzore. (Deklarata e 

Meksikës, INTOSAI P 10, parimi 6) 

 

3a-g. Menaxhimi i personelit - menaxhimi i rekrutimit, zhvillimit, programeve të 

mirëmbajtjes së stafit, sistemit të vlerësimit të performancës, sistemit të mbajtjes së stafit, 

mekanizmat për plotësimin e vendeve vakante dhe sistemi për largimin nga puna të 

personelit. 

 

Menaxhimi i personelit është si një çështje efikasiteti / efektiviteti ashtu dhe një çështje cilësie. 

SAI-i duhet të sigurojë që politikat dhe procedurat e burimeve njerëzore i japin theks të duhur 

cilësisë. Politika dhe procedura të tilla lidhen me: Rekrutimin (dhe kualifikimet e personelit të 

rekrutuar), vlerësimin e performancës, zhvillimin profesional, aftësitë (përfshirë kohën e 

mjaftueshme për të kryer detyra në standardin e kërkuar të cilësisë), kompetencën (përfshirë 

kompetencën teknike), zhvillimin e karrierës, promovimin, shpërblimin dhe vlerësimin e 

nevojave të personelit. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 6; dhe Kontrolli i 

Cilësisë për SAI, INTOSAI P 40, Elementi 4: Burimet Njerëzore) 

4a-f. Aspektet e trajnimit me mekanizmat e vlerësimit: prurjet e reja të punonjësve, zhvillimet 

e menaxhimit, trajnimet në punë, shkëmbimet e stafit me SAI-t e tjerë, kualifikimet e 

auditimit/ kontabilitetit dhe procesi i trajnimit dhe mentorimit 

Duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë përmirësimit të zhvillimit teorik dhe praktik 

profesional të të gjithë anëtarëve dhe stafit të auditimit të SAI-ve nëpërmjet programeve të 

brendshme, atyre universitare dhe ndërkombëtare. SAI-t duhet të promovojnë të “mësuarin” 

dhe trajnimet për të gjithë stafin në mënyrë që të inkurajojnë zhvillimin e tyre profesional dhe 

të ndihmojnë që personeli të aftësohet në zhvillimet aktuale të profesionit. (Deklarata Lima, 

INTOSAI P 1, seksioni 14; Kontrolli i cilësisë për SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 4 dhe 6) 

 

5. Kapaciteti i SAI-t për të trajnuar stafin e tij 

 

Përmbushja e këtij elementi është e varur nga zbatimi i INTOSAI P 10 / Parimi 6 dhe INTOSAI 

P 40 / Elementi 4. Elementi thekson aftësinë e SAI-t për të përdorur informacione për të 

zgjeruar më tej njohuritë dhe aftësitë e stafit dhe drejtimit. Një SAI duhet t'i përgjigjet 

standardeve të reja / të rishikuara, manualeve rajonalë etj. dhe duhet të funksionojë si një 

organizatë “mësimore”. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 6; Kontrolli i cilësisë 

për SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 4). 
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6. Kapaciteti i SAI-t për të përdorur informacionin dhe për të zhvilluar njohuri dhe aftësi 

(një organizatë mësimore) 

 

SAI duhet të përpiqet të arrijë një kulturë që vlerëson dhe shpërblen punën e kryer me cilësi të 

lartë nga stafi. Për të arritur këtë kulturë, drejtuesi i SAI-t duhet të vendosë në majën e 

piramidës rëndësinë e cilësisë së punës. Për të arritur misionin e SAI-t dhe për të përmbushur 

përgjegjësitë dhe detyrat, duhet të promovohet mësimi dhe trajnimi për të gjithë stafin në 

mënyrë që të inkurajohet zhvillimi i tyre profesional. (Parimet e Transparencës dhe 

Përgjegjshmërisë, INTOSAI P 20, Parimi 6; Kontrolli i Cilësisë për KLSH, INTOSAI P 40, 

Elementi 1 dhe 4) 

 

FUSHA 4. METODOLOGJIA DHE STANDARTET E AUDITIMIT 

Fusha e Metodologjisë dhe Standardeve të Auditimit mbulon procesin e auditimit nga faza e 

planifikimit deri në raportim. Kjo do të thotë që disa elementë të caktuar janë afër fushave të 

tjera si Burimet Njerëzore dhe Komunikimi. Metodologjia dhe Standardet e Auditimit 

përfshijnë elementët e mëposhtëm: 

1. Plani Vjetor i Auditimit që përfshin: Vlerësimet e kufizimeve, çështjet aktuale dhe 

pritshmëritë e palëve të interesit, vlerësimet e riskut, deklaratën e qartë të fushave të 

mbuluara të auditimit, planet e veprimtarisë për auditimet financiare dhe performancës dhe 

adresimi i cështjeve të pazgjidhura. 

SAI-t zakonisht funksionojnë me burime të kufizuara. Prandaj duhet të marrin në konsideratë 

programin e tyre të punës dhe të vlerësojnë nëse kanë burime për të ofruar shërbimet në nivelin 

e kërkuar të cilësisë. Nëse burimet nuk janë të mjaftueshme dhe paraqesin risk për cilësinë, 

SAI duhet të ketë procedura për të siguruar që mungesa e burimeve të vihet në vëmendje të 

drejtuesit dhe, kur është e përshtatshme, edhe në vëmendje të organit ligjvënës ose autoritetit 

buxhetor. (Kontrolli i cilësisë për SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 3: Pranimi dhe vazhdimi) 

Plani vjetor i auditimit shërben si një sistem "për t'i siguruar” SAI-t informacionin e nevojshëm 

për të kryer auditimet në një mënyrë efikase dhe efektive. Referojuni Pjesës 3 të Modulit 1 për 

udhëzime më të hollësishme mbi planifikimin e përgjithshëm vjetor të auditimit. 

 

Plani Vjetor i Auditimeve në KLSH zhvillohet si më poshtë: 

1. Çdo vit, Kryetari miraton kriteret e përgjithshme të zhvillimit institucional për vitin 
pasardhës, mbi bazën e të cilave çdo Departament dhe/ose Drejtori duhet të përgatisë Projekt 
Planin Vjetor të veprimtarisë audituese. 

2. Hartimi i Projekt Planit Vjetor është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e Drejtuesve të 
Departamenteve dhe/ose Drejtorive ku marrin pjesë dhe japin mendim audituesit e strukturës 
përkatëse. 
 

3. Projekt Plani i Auditimeve përmban, informacion mbi njësitë/subjektet që planifikohen të 
auditohen gjatë periudhës një vjeçare, ku të përfshihet: 

a. Vlerësimi i përgjithshëm i riskut të njësisë/subjektit; 
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b. Objekti dhe fokusi i auditimit; 

c. Lloji i auditimit; 

d. Matricën me numrin e audituesve dhe kohës për auditim; 

e. Ekspertët e jashtëm (nëse vlerësohet e nevojshme); 

4. Projekt plani vjetor parashikon burimet në dispozicion dhe shpërndarjen e tyre në 
përputhje me objektivat vjetore. 

5. Pjesë e projektit të planifikimit vjetor konsiderohen ndarja në plane tremujore. 

6. Drejtuesit e Departamenteve/Drejtorive përgatisin dhe dërgojnë për miratim te Kryetari, jo 
më vonë se data 15 Nëntor të vitit në vazhdim Projekt Planin Vjetor të çdo Departamenti/ 
Drejtorie, për vitin pasardhës. 

7. Menjëherë pas miratimit nga Kryetari, Plani Vjetor i konsoliduar për institucionin 
publikohet në faqen zyrtare të KLSH-së. 

8. Formati dhe procedurat që duhet të ndiqen për të siguruar një planifikim sa më efecient 
detajohen në udhëzuesin për “Metodologjinë e Planifikimit të Auditimeve”, të miratuar nga 
Kryetari. 

 

 

2a. Manualet e auditimit – sipas standarteve ndërkombëtare  

  

SAI-t duhet ta zhvillojnë punën e tyre bazuar në kodin etik dhe në dokumentet zyrtare të 

INTOSAI, IFAC ose organeve të tjera të njohura për përcaktimin e standardeve. SAI-t duhet 

të sigurojnë politika, procedura dhe mjete të përshtatshme, siç janë metodologjitë e auditimit, 

për të realizuar punën. SAI-t duhet të sigurojnë gjithashtu që standardet do të ndiqen dhe 

zbatohen nga i gjithë stafi në punën e tyre. Si përfundim, manualet e auditimit duhet të jenë në 

përputhje me standardet ndërkombëtare (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 3; 

Kontrolli i cilësisë për SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 5: Performanca e auditimeve dhe 

punëve të tjera). 

Politikat dhe procedurat e KLSH duhet të parashikojnë përfundimin e kontrolleve 

përfundimtare në kohë pasi të jenë përfunduar raportet e angazhimit. Duhet të parashikohet 

mbajtja dhe konfidencialitetin e dokumentacionit të angazhimit. (INTOSAI P 40.6 (e). 

Në përputhje me sa më sipër, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka hartuar manualet e auditimit sipas 

llojeve të auditimeve të mëposhtme: 

 

1. Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë (pajtueshmërisë)  i cili përcakton: 

a. nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të 

Shtetit, me aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin 

financiar dhe  kontrollin; 

b. nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të 

sektorit publik dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik. 

2. Manuali i Auditimeve financiare, në të cilat duhet: 
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a. të japin siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë gabime 

materiale qoftë nga mashtrimi dhe gabimet dhe i mundësojnë audituesit; 

b, të japin një opinion nëse pasqyrat janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale në 

përputhje me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar; 

c. të japin opinion mbi pasqyrat financiare raportohet dhe komunikohet sipas kërkesave 

të SNA-ve dhe bazuar në gjetjet e auditimit. 

3. Manuali i Auditimit të performancës i cili përfshin: 

a. auditimin e ekonomicitetit të aktiviteteve administrative në përputhje me parimet dhe 

praktikat e shëndetshme administrative dhe politikave menaxheriale 

b. auditimin e eficiencës së përdorimit të burimeve njerëzore, financiare etj, duke 

përfshirë shqyrtimin e sistemeve të informacionit, treguesve të performancës dhe 

mënyrave të monitorimit dhe procedurave që aplikojnë nga subjektet e audituara për të 

reflektuar problemet e identifikuara. 

c. auditimin e efektivitetit të performancës referuar arritjes së objektivave të 

subjektit/ve të audituara dhe ndikimeve i tyre krahasuar me ato të synuara. 

4. Manuali i Auditimit i Sistemeve të TI-së i cili përfshin ekzaminimin e implementimin e 

sistemeve të teknologjisë së informacionit për të marrë siguri nëse sistemi kompjuterik mbron 

asetet, ruan integritetin e të dhënave, lejon që synimet e subjektit që auditohet të arrihen në 

mënyrë efektive dhe përdor burimet në mënyrë eficiente. 

 

2b. Manualet e auditimit – të lidhura me një program trajnimi  

SAI-t duhet të sigurojnë politika, procedura dhe mjete të përshtatshme, siç janë metodologjitë 

e auditimit për të realizuar punën. Promovimi i mësimit dhe trajnimit për të gjithë stafin duhet 

të mbështett nga SAI, për të inkurajuar zhvillimin profesional dhe përditësimin e njohurive të 

punonjësve. (Kontrolli i cilësisë për SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 4 dhe 5) 

Në Strategjinë e Zhvillimit të KLSH 2018-2022, nënvizohet domosdoshmëria e forcimit të 

sistemit të strukturuar të edukimit profesional, nëpërmjet certifikimit të audituesve publikë dhe 

zhvillimit 

të vazhdueshëm profesional, ku thuhet se: 

“Mbështetur në ISSAI 200 – “Standardet e Përgjithshme të Auditimit” sipas të cilit “... SAI 

duhet të adoptojnë për të zhvilluar dhe trajnuar punonjësit e tyre për t’i aftësuar ata të kryejnë 

detyrën e tyre efektivisht dhe për të përcaktuar bazat për avancimin profesional të audituesve 

dhe te stafit tjetër...”, KLSH e konsideron trajnimin dhe zhvillimin profesional të audituesve si 

një standard auditimi. Audituesit e jashtëm të sektorit publik duhet të jenë të aftë t’i përgjigjen 

ndryshimeve të ambientit ekonomik, social, teknologjik dhe të ballafaqohen me standardet në 

rritje, jo vetëm të aktivitetit auditues, por edhe të përballen me presione politike e publike apo 

sfida të tjera që lidhen me vetë vulnerabilitetin e profesionit të auditimit.” 

Metodologjia e zhvillimit të trajnimit përqendrohet kryesisht në funksion të promovimit dhe 

përafrimit të trajnimit me praktikat më të mira dhe në përputhje me paketën e re të Standardeve 

Profesionale të INTOSAI (Kuadri i Integruar IFPP) dhe Rregulloren e Procedurave të 

Auditimit të KLSH-së. 

 

2c. Manualet e auditimit – të rishqyrtuar dhe të përditësuar vazhdimisht  

 

SAI-t duhet të sigurojnë politika, procedura dhe mjete të përshtatshme, siç janë metodologjitë 

e auditimit për të realizuar punën. Për të siguruar që manualet e auditimit janë të përshtatshme, 
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SAI-t duhet t'i rishikojnë dhe t’i përditësojnë ato rregullisht. (Kontrolli i cilësisë për SAI-t, 

INTOSAI P 40, Elementi 5) 

 

3a-d. Matja e kontrollit të cilësisë dhe sigurimi i cilësisë: a) politika dhe procedurat e KLSH, 

b) rolet dhe përgjegjësitë e përcaktuara, c) Llojet e rishikimeve, specifike dhe të planifikuara 

duke përfshirë natyrën, fushën e veprimit dhe shpeshtësinë d) Implementimin e manualit të 

sigurimit të cilësisë ose udhëzimit në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare 

 

Një SAI duhet të krijojë politika dhe procedura për të dhënë siguri të arsyeshme që auditimet 

dhe punët e tjera kryhen në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat ligjore dhe 

rregullatore të zbatueshme, dhe se SAI pregatit raporte sipas rrethanave. Këto politika dhe 

procedura duhet të përfshijnë: 

a) çështje të rëndësishme për promovimin e qëndrueshmërisë në cilësinë e punës së kryer 

b) përgjegjësitë e mbikëqyrjes dhe  

c) përgjegjësitë e rishikimit (Kontrolli i Cilësisë për SAI, INTOSAI P 40, Elementi 5; ISSAI 

1220.2)  

Politikat dhe procedurat e SAI duhet të parashikojnë dhe të sigurojnë që të bëhet në kohë 

përfundimi i kontrolleve pasi të jenë përfunduar raportet e angazhimit. Duhet të parashikohet 

ruajtja dhe konfidencialiteti i dokumentacionit të angazhimit. (Kontrolli i cilësisë për SAI-t, 

INTOSAI P 40, Elementi 5) 

 

Në KLSH: 

- Në rastet kur gjatë mbikëqyrjes së punës në terren konstatohen shkelje dhe parregullsi të 

kryerjes së auditimit nga anëtarët e Grupit të Auditimit, me miratim të Kryetarit, struktura 

përkatëse harton Programin e Auditimit në të “nxehtë” në funksion të rishqyrtimit të 

veprimtarisë audituese të Grupit të Auditimit. 

-  Pas përfundimit të kontrolleve Drejtori i Departamenteve të Auditimit, juristi i departamentit 

(nëse ka), Kryeaudituesit Drejtori i sigurimit të cilësisë dhe Zbatimit të Standardeve të 

Auditimit, Drejtori i përgjithshëm japin mendim me shkrim për cilësinë dhe zbatimin e 

standarteve të auditimit,. 

-  Në përfundim të procedurës, Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Projektvendimi së bashku 

me mendimet e Kryeaudituesit, Drejtorit të Departamentit, Drejtorit të Departamentit Juridik 

dhe Zbatimit të Standardeve dhe Drejtorit të Përgjithshëm, paraqiten tek Kryetari për 

vendimmarrje.  
 

 

4.  Sigurimi i cilësisë ose rishikimet nga të tjerët 

 

Një SAI duhet të krijojë një proces monitorimi për të krijuar siguri të arsyeshme se politikat 

dhe procedurat në lidhje me sistemin e kontrollit të cilësisë janë relevante dhe adekuate dhe po 

funksionojnë në mënyrë efektive. Procesi i monitorimit duhet të: 

a) përfshijë një gjykim dhe vlerësim të vazhdueshëm të sistemit të kontrollit të cilësisë të SAI-

t, përfshirë një përmbledhje nga puna e kryer. 

b) kërkojnë përgjegjësi që procesi i monitorimit t'i caktohet një individi ose individëve me 

përvojë dhe autoritet të mjaftueshëm dhe të duhur në SAI për të marrë atë përgjegjësi, dhe 
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c) kërkojnë që ata që kryejnë shqyrtimin të jenë të pavarur (d.m.th. ata nuk kanë marrë pjesë 

në 

punë apo në ndonjë rishikim të kontrollit të cilësisë së punës). (Kontrolli i cilësisë për SAI-t, 

INTOSAI P 40, Elementi 6: Monitorimi). SAI duhet të krijojë politika dhe procedura, për t'u 

marrë në mënyrë të duhur me ankesat dhe pretendimet në lidhje me cilësinë e punës së kryer 

të auditimit. Këto përfshijnë rastet kur SAI nuk zbaton standardet profesionale, kërkesat 

rregullatore dhe ligjore dhe sistemin e kontrollit të cilësisë të SAI-t. (Kontrolli i cilësisë për 

SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 6: Monitorimi) 

5. Teknika të auditimit siç janë letrat elektronike të punës dhe auditi i asistuar nga 

kompjuteri 

 

Metodat e auditimit duhet të përshtaten gjithmonë me përparimin e shkencave dhe teknikave. 

Menaxhimi Financiar. (Deklarata e Limës, ISSAI 1: Seksioni 13. Metodat dhe procedurat e 

auditimit). SAI-t duhet të sigurojnë që ato të kenë politika, procedura dhe mjete të 

përshtatshme, siç janë metodologjitë e auditimit për të kryer punën. (Kontrolli i cilësisë për 

SAI-t, INTOSAI P 40, Elementi 5) 

 

6. Implementimi i strategjisë së komunikimit të SAI për procesin e auditimit me njësitë e 

audituara 

 

SAI-t duhet të sigurojnë që ndiqen procedurat e duhura për verifikimin e gjetjeve për të siguruar 

që palët e prekura direkt nga puna e tij kanë një mundësi të japin komente para se të përfundojnë 

dhe nxjerrin rezultatet përfundimtare. Kjo mundësi për të dhënë komente duhet të ekzistojë 

pavarësisht nëse një raport është bërë publik nga SAI apo jo. 

Procedurat që dikton rregullorja e KLSH-së, Neni 29 parashikojën sa më poshtë: 

Përpara nxjerrjes së Raportit Përfundimtar të Auditimit, subjektit të audituar i krijohet gjithnjë 

mundësia për të komentuar mbi Projekt Raportin e Auditimit të cilat audituesit duhet ti 

përfshijnë në Raportin e Auditimit. 

Në rast se audituesit nuk janë dakord me komentet ata duhet të shpjegojnë dhe argumentojnë 

në mënyrë ligjore në raport arsyet e tyre për mospranimin. Nga ana tjetër, audituesit duhet të 

ndryshojnë raportin e tyre kur nevojitet nëse ata vlerësojnë komentet të pranueshme dhe të 

mbështetura me evidencë të mjaftueshme dhe të përshtatshme. 

 

 

7a-e. Komunikimi i SAI-t me a) ekspertë përkatës, b) organe profesionale, c) revista 

përkatëse, 

d) Auditin e brendshëm dhe e) Institucionet e tjera të auditimit të sektorit publik 

 

SAI duhet të komunikojë vazhdimisht për aktivitetet e tyre dhe rezultatet e auditimit përmes 

mediave, faqeve të internetit dhe mjeteve të tjera. Ata duhet të krijojnë politika dhe procedura 

që inkurajojnë cilësi të lartë dhe parandalojnë ato me cilësi të ulët. Kjo përfshin krijimin e një 
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mjedisi që është stimulues, inkurajon përdorimin e duhur të gjykimit profesional dhe promovon 

përmirësime të cilësisë. (Parimet e transparencës dhe llogaridhënies, INTOSAI P 20, Parimi 8) 

Një mënyrë efektive për të ndihmuar SAI-t të kryejnë detyrën e tyre është shkëmbimi 

ndërkombëtar i ideve dhe përvojave brenda institucioneve të INTOSAI (Deklarata Lima 

INTOSAI P 1, Seksioni 15. Shkëmbimi ndërkombëtar i përvojave) 

 

Në funksion të ushtrimit të veprimtarisë së institucionit dhe në varësi të nevojave, Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit mund të kontraktojë përkohësisht ekspertë të jashtëm, vendas ose 

të huaj. 

Në ushtrimin e detyrës së tyre, audituesit shtetërorë dhe ekspertët e jashtëm, të kontraktuar nga 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, duhet të jenë të pavarur dhe nuk duhet t’i nënshtrohen asnjë kufizimi 

apo presioni në lidhje me opinionet e tyre. 

Marrëdhënia profesionale ndërmjet tyre dhe subjekteve të audituara duhet të bazohet në 

ndershmërinë, integritetin, korrektësinë, konfidencialitetin dhe pavarësinë nga subjekti i 

audituar, në përputhje me legjislacionin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin 

e funksioneve publike. 

Gjatë kryerjes së detyrave dhe kompetencave të tyre, audituesit shtetërorë dhe ekspertët e 

jashtëm nuk duhet të kërkojnë e as të pranojnë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për vete ose për 

personat e tjerë, dhurata apo përfitime të tjera. 

 

8a. Raportimi i SAI duhet të sigurojë - Ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të mëparshme 

 

SAI-t duhet të kenë sistemin e tyre të brendshëm të ndjekjes së zabtimit të rekomandimeve për 

të siguruar që subjektet e audituar adresojnë sic duhet vëzhgimet dhe rekomandimet e KLSH-

ve, si dhe ato të bëra nga Legjislatura, një nga komisionet e saj ose nga bordet drejtuese të 

njësisë së audituar, sipas rastit. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 7) 

 

 

8b. Raportimi i SAI duhet të sigurojë - Strukturë standarde të raporteve dhe vlerësimin e 

materialitetit 

 

Raportet paraqesin fakte dhe vlerësimin e tyre në mënyrë objektive dhe të qartë. Formulimi i 

raporteve duhet të jetë i saktë dhe i lehtë për tu kuptuar. (Deklarata e Limës, ISSAI 1, Seksioni 

17. Metoda e raportimit) 

Përmbajtja e një Raporti Auidtimi të KLSH-së, sa diktuar edhe në Rregullroen e Procedurave 

të Auidtimit të KLSH-së, duhet të jetë e lehtë për tu kuptuar dhe të mos ketë paqartësi ose dy 

kuptueshmëri, të përfshijë vetëm informacionin që është mbështetur nga evidencat përkatëse 

dhe të përshtatshme të auditimit. 

Audituesi harton Raportin Përfundimtar i Auditimit i cili duhet të reflektoje këto tipare: 

I plotë – duhet të ketë të gjithë informacionin e nevojshëm që të përmbushë objektivat e 

auditimit, të garantojë një kuptim të mjaftueshëm dhe të qartë mbi gjendjen në subjektin e 

audituar dhe të përmbushi kërkesat e raportit. 

I saktë – evidencat e paraqitura janë të vërteta dhe gjetjet janë përshkruar drejtë. 

Objektiv – i gjithë raporti duhet të jetë i ekuilibruar në përmbajtje dhe në tonin e shprehur, 

duhet të jetë i drejtë dhe jo çorientues, duke paraqitur rezultatet e auditimit në mënyrë të 

paanshme dhe jo me tendenciozitet, duke ekzagjeruar ose mbivlerësuar performancën e dobët 

të njësisë së audituar. 
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I bindshëm – raporti duhet të jetë i mjaftueshëm në mënyrë që i audituari (lexuesi) të bindet 

dhe të njihet me vlefshmërinë e gjetjeve, të gjykojë mbi konkluzionet dhe çfarë mund të 

përfitohet nga zbatimi i rekomandimeve të lëna nga grupi i auditimit. 

 

I qartë – raporti duhet të jetë i lehtë dhe i kuptueshëm për lexuesin, të shkruhet në një gjuhë sa 

më të qartë dhe të thjeshtë sipas temës që auditohet. Një shkrim i drejtpërdrejtë, me gjuhë jo 

teknike e bën raportin më të thjeshtë dhe tërheq më tepër lexuesin. 

Konciz/ i përmbledhur – nuk duhet të jetë më shumë i gjatë nga sa është e nevojshme për të 

mbështetur mesazhin përfundimtar. 

Pamje të Përshtatshme - të përmbajë foto, grafikë, tabela për të paraqitur gjetjet në mënyrë më 

të kuptueshme për subjektin (lexuesin) lidhur me gjendjen e entit. 

 

 

FUSHA 5. MENAXHIMI DHE KOMUNIKIMI ME PALËT E INTERESIT 

 

Fusha Menaxhimi dhe komunikimi me palët e interesit mbulojnë komunikimin e brendshëm 

dhe të jashtëm në SAI. KNKI nuk ka një fushë të veçantë për performancën dhe rezultatin e 

auditimit. Në vend të kësaj përdoret përfshirja e palëve të interesuara për zbulimin e 

informacionit. Komunikimi dhe menaxhimi i palëve të interesit përfshin elementët e 

mëposhtëm: 

 

1. Politika dhe strategjia e komunikimit që mbulon komunikimet e brendshme dhe të jashtme 

të bazuara në: Kuadrin Ligjor, Vizionin, Misionin dhe vlerat, Analizat e Palëve të 

interesuara (përfshirë prioritizimin), analiza SËOT ose analiza e ngjashme dhe vlerësimi i 

GAP (boshllëqeve/mangësive). 

 

SAI-t duhet të bëjnë publike mandatin, përgjegjësitë, misionin dhe strategjinë e tyre. Ato 

gjithashtu duhet të adoptojnë standarde, procese dhe metoda të auditimit dhe t'i komunikojnë. 

SAI-t duhet të komunikojnë për aktivitetet e tyre dhe rezultatet e auditimit përmes mediave, 

faqeve të internetit Për zbatimin e standardeve strategjia e komunikimit është e nevojshme. 

2. Kanalet e komunikimit midis SAI dhe Parlamentit, dhe Gjyqësorit 

 

SAI-t duhet të komunikojnë vazhdimisht me palët e interesuara. Parlamenti, dhe Gjyqësorit në 

vendet me sistem gjyqësor, janë palët më të rëndësishme për tu komunikuar. Prandaj është e 

rëndësishme që SAI të krijojë kanale komunikimi me këto. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI 

P 20, Parimi 8) 

 

Vendimet e Kryetarit (Neni 41i ligjit të KLSH-së) dhe raportet publikohen në faqen zyrtare të 

KLSH-së në internet, për t’u bërë prezent në opinionin publik, për organet e shtypit dhe të 

medias, ku nuk cilësohen emrat e personave përgjegjës, por vendosen vetëm inicialet dhe vetëm 

funksionet. 

Çdo 3-mujor (e në ndonjë rast edhe 4-mujor), të gjithë raportet përfundimtare të auditimeve të 

KLSH-së përmblidhen dhe përpunohen, duke u përfshirë në një buletin, i cili shpërndahet për 

institucionet kryesore të shtetit, partnerët vendas dhe të huaj si dhe publikun. 

Raportet që dërgohen në Kuvend, sipas rastit edhe raporte të veçanta, përkthehen (pjesërisht) 

në gjuhën angleze dhe u dërgohen institucioneve të ndryshme ndërkombëtare dhe atyre 

homologe të auditimit, rast pas rasti. 
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3. Takimet/Mbledhjet Ad Hoc me Ministrinë e Financave dhe organet mbikëqyrëse 

 

SAI duhet të ketë diskrecion të plotë në përmbushjen e përgjegjësive të tyre, ai duhet të 

bashkëpunojë me qeveritë ose entitetet publike që përpiqen të përmirësojnë përdorimin dhe 

menaxhimin e fondeve publike. Midis SAI dhe palëve të rëndësishme të interest duhet të 

vendosen kanale komunikimi. (Deklarata e Meksikës, INTOSAI P 10, Parimi 3) 

 

4a-b. Komunikimi i brendshëm duke përfshirë: a) harmonizimin e vizionit, misionit, 

qëllimeve dhe objektivave të stafit të personelit dhe b) Implementimi i shpërndarjes së 

praktikave efektive 

 

SAI e bëjnë publike mandatin e tyre, misionet e tyre, organizimin dhe strategjinë. Në mënyrë 

që SAI të arrijë këtë komunikim të jashtëm, duhet të sigurojë që stafi të kuptojë plotësisht 

punën e vet nëpërmjet komunikimit të brendshëm, integrimit dhe mjeteve të tjera. (Parimet e 

transparencës dhe llogaridhënies, INTOSAI P 20, Parimi 2) (Kontrolli i cilësisë për SAI-t, 

INTOSAI P 40, Elementi 4) 

5. Promovimi i SAI-t përmes angazhimit me Median, Publikun, Institucionet Akademike dhe 

Komunitetin apo organizatat ndërkombëtare. 

 

SAI-t komunikojnë vazhdimisht mbi aktivitetet e tyre dhe rezultatet e auditimit përmes 

mediave, faqeve të internetit dhe me mjete të tjera. Ata duhet të komunikojnë hapur me mediat 

ose palët e tjera të interesuara për aktivitetet e tyre dhe t'i bëjnë rezultatet e auditimit të dukshme 

për publikun. SAI-t gjithashtu duhet të inkurajojnë interesin publik dhe akademik në 

përfundimet e tyre më të rëndësishme. (Parimet e transparencës dhe llogaridhënies, INTOSAI 

P 20, Parimi 8) 

 

6 a-h Performanca dhe rezultatet e auditimit 

 

SAI-t duhet të raportojnë publikisht për rezultatet e konkluzioneve të tyre në lidhje me 

aktivitetet e përgjithshme të qeverisë. Raportimi duhet të përfshijë veprimet dhe aktivitetet e 

vetë SAI-t. (Parimet e transparencës dhe llogaridhënies, INTOSAI P 20) 
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KREU I.3 

PLANI I VJETOR I AUDITIMEVE 

3.1 HYRJE 

 

Sipas standardeve të Auditimit,  KLSH duhet të hartojë planin e vjetor të auditimeve. Në këtë 

kapitull trajtohen udhëzime për përpilimin e këtij plani. 

3.2 NIVELI I PLANIFIKIMEVE NË SAI 

Kontrolli i Lartë i Shtetit zhvillon veprimtarinë e tij në mënyrë të planifikuar. 

Planifikimi në SAI fillon me miratimin e një kuadri gjithëpërfshirës për strategjinë e zhvillimit 

të kapaciteteve institucionane, në mënyrë që politikat dhe procedurat e SAI-t të pasqyrojnë në 

praktikat e punës, ndër të tjera edhe dispozitat e këtij kuadri. Ky kuadër duhet të përfshijë se si 

KLSH po përformon në fushat e pavarësisë, organizimit dhe menaxhimit, burimeve njerëzore, 

standardeve të auditimit, metodologjive të aplikuara, komunikimit dhe menaxhimit të grupeve 

të interesit. 

Në KLSH, kjo kornizë rregullatore përfaqësohet nga dokumenti “Politika e Burimeve 

Njerëzore në KLSH”5, nga dokumenti “Strategjia e Zhvillimit të KLSH-së”6, dokumenti 

“Strategjia e Komunikimit”7, dokumenti “Strategjia e Implementimit të Standardeve ISSAI”, 

“Strategjia për menaxhimin e riskut”. Sa i takon ecurisë dhe implemnetimit të këtyre 

strategjive, në KLSH ato janë pjesë e një procesi peridoik monitorimi dhe raportimi.  

 

Në vijim të planifikimit vjetor: 

 

1. Planifikimi zhvillohet në nivele të ndryshme, niveli më i lartë është plani strategjik, i cili 

mbulon një periudhë 3 deri në 5 vjeçare. Sikurse është përcaktuar edhe në Kornizën e Matjes 

së Performancës, plani strategjik është i rëndësishëm për të siguruar orientimin organizativ dhe 

publikimi i tij, komunikon synimet e KLSH-së për palët e interesit të brendshëm dhe të jashtëm. 

Gjatë procesit të planifikimit strategjik8 përcaktohen objektivat strategjike dhe merren vendime 

se si do të shpërndahen burimet në dispozicion me qëllimin përmbushjen e strategjisë, përfshirë 

këtu burimet financiare dhe njerëzore. Plani strategjik përcakton prioritetet për zhvillim në 

drejtim të përmbushjes së qëllimeve dhe arritjes së objektivave të institucionit. Fushat 

strategjike të zhvillimit lidhen normalisht me një ose më shumë aspekte të SINK. Korniza 

ligjore e planifikimit strategjik është detajuar në nenin 8 “Plani Strategjik” të Rregullores së 

procedurave të auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 

2. Plani i përgjithshëm i auditimeve përshkruan se si, ose cila pjesë e planit strategjik do të 

vihet në veprim gjatë një viti, gjithashtu përcakton auditimet që KLSH planifikon të kryejë në 

                                                                 
5 E cila reflekton sipas standardeve ndërkombëteare të auditimit, Kuadrin/Strategjinë e Zhvillimit të Kapaciteteve 

Institucionane (KZHKI) 
6 Aktualist e periudhës 2018-2022, miratuar nga Kryetari I KLSH-së me nr. Prot 1535/4, datë 24.04.2018 
7 Gjithe dokumentat e situar në këtë paragraph, janë të publikuara në faqen zyrtare të KLSH: www.klsh.org.al 
8 Plani strategjik i KLSH-së gjendet i publikuar në faqen zyrtare të institucionit: 

http://www.klsh.org.al/web/Plani_Strategjik_i_KLSH_2013_2017_702_1.php 

http://www.klsh.org.al/web/Plani_Strategjik_i_KLSH_2013_2017_702_1.php
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një periudhë kohore të caktuar. Ky plan mbështet KLSH-në, në përmbushjen e mandatit dhe 

arritjen e objektivave në mënyrë efikase dhe efektive. Plani i përgjithshëm i auditimeve detajon 

veprimet e nevojshme që duhet të merren për të zbatuar planin strategjik, rreziqet që e 

shoqërojnë, përfshirë dhe strategjinë e uljes së risqeve, caktimin e përgjegjësive, caktimin e 

afateve kohore, identifikimin e burimeve të nevojshme, si dhe tregon se çfarë ndryshimi do të 

sjellin veprimet specifike. Është e rëndësishme që plani i përgjithshëm i auditimit të jetë i mirë 

studiuar, të pasqyrojë buxhetin e KLSH-së dhe ngarkesën e punës së punonjësve. 

 
3. Plani vjetor9 përcaktohet si një mjet i përdorur nga institucioni për të zbatuar planin e tij strategjik 

dhe për të ndihmuar në menaxhimin e aktiviteteve audituese dhe aktiviteteve të tjera mbështetëse. 

Gjithashtu, në hartimin e tij merret në konsideratë analiza e riskut, kërkesat e përcaktuara nga kuadri 

ligjor dhe rregullator i KLSH-së, kërkesat e adresuara nga palët e interesit përfshirë, legjislativin, 

ekzekutivin, shoqëria civile apo edhe shqetësimet e përcjella nga qytetarët. Në bazë vjetore, KLSH 

harton një plan të detajuar për vitin e ardhshëm duke përcaktuar projektet, aktivitetet, afatet kohore të 

planifikuara, si dhe burimet e nevojshme për realizimin e aktivitetit auditues të parashikuar, buxhetin e 

përafërt, rezultatet, përgjegjësinë për projektet dhe rreziqet e përfshira. Korniza ligjore dhe 

rregullatore e planit vjetor gjendet e detajuar në nenin 9 “Plani Vjetor”, të Rregullores së 

procedurave të auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 

4. Plani vjetor i auditimit shërben si bazë për hartimin e planit operacional/funksionimit dhe 

shpërndarjen e burimeve. KLSH mund të përgatisë edhe plane operacionale me qëllim zbatimin 

e planit vjetor, për një ose disa fusha të identifikuara. Këto plane përfshijnë si funksionet 

mbështetëse, ashtu edhe funksionin kryesor të KLSH-së, auditimin. Objektivat e përcaktuara 

në planin strategjik mund të çojnë ose mund të krijojnë plane operacionale në nivele më të 

detajuara. Për shembull, KLSH mund të identifikojë si objektiv strategjik, rritjen e numrit të 

auditimit si dhe dhe mbulimin me auditim. Për ta arritur këtë, mund të ketë nevojë për të pasur 

auditues të trajnuar më mirë, gjë që mund të kërkojë ndryshim në planin e trajnimeve të KLSH-

së. Objektivat në planin vjetor duhet të detajohen në plane operacionale. 

 

 

3.3 OBJEKTIVAT E PLANIT VJETOR 

Kontrolli i Lartë i Shtetit vendos në mënyrë të pavarur dhe në çdo kohë për planin e 

veprimtarisë së tij audituese. Plani vjetor trajton çështje që lidhen me procesin kryesor të 

KLSH-së që çojnë në prodhimin e raporteve të auditimit. Ky proces duhet të fillojë me 

identifikimin e subjekteve dhe fushave të auditimit, të cilat Kryetari i KLSH-së, vendos të 

auditohen gjatë një viti. Standardet (vecanërisht ato të zhvillimit të kapaciteteve) përcaktojnë 

se plani vjetor duhet të miratohet dhe duhet të përfshijë:  

 Vlerësimin e përgjithshëm të riskut të njësisë/subjektit; 

 Objektin dhe fokusin e auditimit; 

 Peshën specifike të buxheteve të njësive shpenzuese kundrejt totalit të buxhetit; 

 Llojin e auditimit  

 Ekspertët e jashtëm, nëse vlerësohet e nevojshme. 

 

                                                                 
9 Plani vjetor i KLSH-së gjendet i publikuar në faqen zyrtare të KLSH: 

http://www.klsh.org.al/web/Plani_Auditimeve_870_1.php 

 

http://www.klsh.org.al/web/Plani_Auditimeve_870_1.php
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Si mund ta përdor informacionin KLSH,  për të hartuar planin vjetor? 

 

Pas analizës së informacioneve dhe të dhënave të grumbulluara, në planin vjetor duhet të 

përshihen çështjet e mëposhtme: 

 

 Lista e auditimeve që do të kryhen gjatë vitit (mbulimi me auditimet). 

 Numri i auditimeve dhe auditimet që do të kryen nga çdo departament, duke marrë 

parasysh burimet në dispozicion. 

 Identifikimin e auditimeve me risk të lartë dhe identifikimin e auditimeve që zënë një 

pjesë të madhe të peshës specifike të buxhetit të njësive të audituara kundrejt totalit të 

buxhetit, me qëllim kryerjen e kontrolleve të cilësisë. 

 Shpërndarjen e buxhetit të KLSH-së sipas departamenteve, drejtorive apo sektorëve. 

 Afatin e auditimeve dhe kalendarin vjetor të auditimeve. 

 Identifikimin e auditimeve që nuk janë kryer apo që janë në proces auditimi nga viti i 

mëparshëm. 

 

3.4 FORMATI I PLANIT VJETOR 

 

Plani vjetor përfshin informacione mbi auditimet që ka planifikuar KLSH, për të zhvilluar gjatë 

vitit. Gjatë përcaktimit të planit të auditimeve, KLSH mund të marrë në konsideratë edhe 

propozimet e bëra nga njësitë e tjera të qeverisjes së përgjithshme, shoqëria civile, grupe të 

interesit, sinjalet e marra nga media dhe/ose çdo informacion tjetër me interes publik në 

përputhje me misionit e tij. Një format i sugjeruar për ndërtimin e planit vjetor të auditimit, në 

të cilin trajtohen elementët e mëposhtëm që janë shpjeguar në këtë udhëzim, është trajtuar në 

Letrën e Punës nr. 1 (në fund të kësaj pjese).  

 

 

3.5 PROCESI I PLANIFIKIMIT TË PLANIT VJETOR TË AUDITIMIT 
 

Procesi i planifikimit vjetor përbëhet nga shtatë hapa, të cilat janë të trajtuar në vijim: 

 

1. Planifikimi i planit; 

2. Mbledhja e informacionit; 

3. Analiza e informacionit; 

4. Komunikimi dhe përfundimi i planit; 

5. Dokumentimi dhe shpërndarja; 

6. Zbatimi i planit; 

7. Monitorimi dhe vlerësimi. 

 

Planifikimi i Planit 

Hartimi i planit vjetor të auditimit është si çdo projekt tjetër, i cili duhet të planifikohet, 

buxhetohet dhe duhet t’i vendosen në dispozicion burimet e nevojshme. Në këtë pjesë ka shumë 

çështje të cilat kanë nevojë për diskutim, si psh. mënyra si do të zbatohet, monitorohet dhe 

vlerësohet plani vjetor i auditimeve. Diskutimi dhe komunikimi midis departamenteve si dhe 

përfshirja e tyre në këtë proces është shumë e rëndësishme, pasi departamentet duhet të dinë se 

çfarë pritet prej tyre, objektivat për çdo departament, afatet kohore si dhe përgjegjësitë e tyre. 

Kërkesat për informacion dhe udhëzimet e nevojshëm për procesin e planifikimit duhet të 

përfshihen në direktiva. 
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Funksioni koordinues 

Përpilimi i planit vjetor kërkon shumë ndërveprim dhe koordinim midis departamenteve. 

Zhvillimi i planeve vjetore është një ndër përgjegjësitë kryesore të menaxhimit të KLSH-së, 

megjithatë përgjegjësia për të koordinuar përpilimin e këtij plani shpesh i ngarkohet një ekipi 

në KLSH.  

Mbledhja e informacionit 

Mbledhja e informacionit mbështetet në procese të ndryshme. Hartimi i planit vjetor fillon duke 

identifikuar larmishmërinë e auditimeve, pra listën e të gjithë entiteteve që janë në juridiksionin 

e KLSH, si objekte potenciale të auditimit dhe me marrjen e dokumenteve dhe informacioneve 

të cilat do të jenë të nevojshëm për analiza. Dokumentet e nevojshme që duhet të merren në 

konsideratë gjatë kësaj faze janë trajtuar në mënyrë të detajuar në tabelën e mëposhtme. 

 

Tabela 2. Burimet për ndërtimin e planit vjetor 

ÇFARË INFORMACIONI  NEVOJITET BURIMI/DOKUMENTI KU MUND TË GJENDET 

Prioritetet dhe qëllimet kombëtare 

Deklaratat zyrtare nga 

Presidenti / Kryeministri ose 

zyrtarë të nivelit të lartë 

ëebsite i qeverisë / bibliotekë 

Gazeta 

Lista dhe natyra e subjekteve qeveritare që duhet të 

auditohen 

Lista e subjekteve qeveritare 

Ligje ose akte nënligjore 

Pasqyra e treguesve fiskalë 

Lista e Ministrisë së 

Financave 

Shpenzimet buxhetore të subjekteve Pasqyra e treguesve fiskale 
Ministria e Financave 

Libraria e KLSH 

Shpenzimet Publike dhe Financiare 

Treguesit e llogaridhënies (PEFA) i zbatueshëm për 

performancën e KLSH-së 

Vlerësimi specifik i PEFA, për vendet ku është e 

aplikueshme 

Pritshmëritë për raportet e KLSH nga Parlamenti dhe 

aktorët kryesorë 

Palët e interesit (Parlamenti, 

media, shoqëria civile) 

 

Kërkoni në faqen e internetit për 

raporte PEFA 

Sondazhet e palëve të interesit, 

intervistat, raportet e konferencës, 

procesverbalet e mbledhjeve 

Marrëveshjet e donatorëve 

 

Detyrimi ligjor i KLSH-së për raportim 

Afatet kohorë për raportim 

 

Baza ligjore e KLSH-së dhe 

baza ligjore për  raportimin 

financiar 

 

 

Ligji i KLSH-së dhe akte të tjera 

rregullative si psh. ligji dhe 

udhëzime për raportimin e 

financave publike 

 

 

Objektivat Strategjike 

Prioritetet e identifikuar nga KLSH, qëllimet, 

objektivat 

 

Plani Strategjik Arkiva e KLSH/ intranet 

Pasqyra e buxhetit, shpenzimet e planifikuara 

buxhetore të KLSH-së 
Buxheti i KLSH Ministria e Financave 

Politikat e brendshme, të cilat mund të përfshijnë një 

politikë rreziku, politika të burimeve njerëzore, 

politikë informatike, etj. 

 

Politika e brendshme e  KLSH-

së 
Arkiva e KLSH/ intranet 

Performanca aktuale kundër objektivave (për shembull 

numri i auditimeve të finalizuara në kohë, kundër atyre 

që janë planifikuar). 

Problemet e identifikuara. 

Sugjerime dhe ide. 

Kufizime, dobësi. 

Raporte dhe feefbacku nga 

departamentet. 

Konkluzione. 

 

Raporti i perfomancës së 

departamenteve 

Kapacitetet e stafit të IT-së Vlerësimet e performancës 
Përmbledhje e vlerësimeve të 

performancës për KLSH 

Niveli i pajtueshmërisë me manualet, standardet dhe 

udhëzimet e KLSH. 

Kapaciteti i stafit të auditimit 

Rishikimet ose raporte të 

sigurimit të cilësisë 

Departamenti ose Drejtoria e 

Sigurimit të Cilësisë 

Biblioteka e KLSH, Intranet 
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Risku në nivel kombëtar 

Raportet e auditimit për vitin e 

kaluar 

Raportet e auditimit të 

brendshëm 

Konsultime me auditues 

Raporti vjetor i KLSH 

Subjektet e audituara. 

Dosjet e auditimit. 

Arkiv 

Statistikat e burimeve njerëzore për numrin e stafit të 

auditimit, kualifikimet dhe përvojën. 
Burimet e informacionit 

Njësia e burimeve njerëzore 

Departamentet 

Vlerësimet e performancës 

 

Çdo departament duhet të përgatisë në mënyrë sistematike listën e subjekteve dhe fushave 

respektive, të cilat duhet të kenë informacion kronologjik e të përditësuar në lidhje me buxhetin 

e alokuar, vlerën e shpenzimeve dhe investimeve, numrin e prokurimeve, periudhën e audituar 

më parë, si dhe për nivelin e vlerësimit të riskut. Rezultatet e të dhënave të mësipërme janë të 

rëndësishme për përgatitjen e planit strategjik dhe planit vjetor të auditimeve. Është e 

rëndësishme që mbledhja e informacionit të bëhet në mënyrë të strukturuar e të organizuar. 

Informacioni duhet të ruhet në një mënyrë të tillë që të jetë i aksesueshëm nga të gjithë 

audituesit. Informacioni i mbledhur gjatë procesit dokumentohet dhe analizohet duke u 

mbështetur në shembuj të ndryshëm. Një prej këtyre shembujve është trajtuar në Anekset e 

këtij kapitulli. 

Vendosja e objektivave vjetore 

Një objektiv është një rezultat i saktë dhe i matshëm i cili mbështetet në qëllimin dhe mandatin 

e KLSH-së. Objektivat mund të formulohen në nivele të ndryshme. Objektivat strategjike 

vendosen në nivele të larta dhe përfshihen në planin strategjik. Plani vjetor do të përfshijë 

objektiva të cilat vijnë si pasoje të objektivave strategjike. Objektivat vjetore duhet të 

formulohen në mënyrë të tillë që të mundësojnë vlerësimin nëpërmjet matjes së 

performancës/treguesve. 

Gjatë përpilimit të një plani vjetor të auditimeve, mund të jepen më shumë detaje për mënyrën 

se si mund të arrihen objektivat vjetore dhe operacionale. Tabela e mëposhtëme përfshin 

shembuj të objektivave potenciale dhe matësve të performancës. 
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Tabela 3. Objektivat dhe matja e perfomancës 

Vendosja e 

objektivave 

Objektivat 

strategjike Objektivat vjetore 

Matësit e 

performancës/ 

indikatorët 

Të ndërtohen 

raporte auditimi 

me cilësi të larte 

dhe brenda 

kohës së 

planifikuar 

Të rritet mbulimi me 

auditim në masën 70% 

gjatë periudhës 2020-

2023. 

 

 

Të rritet mbulimi me 

auditim në masën 70% 

gjatë vitit fiskal 2020 

 

 

Sa është përqindja e 

mbulimit me auditime 

gjatë viti fiskal 2020. 

 

 

 

 

Përcaktimi dhe 

zbatimi i 

metodologjisë së 

auditimit në përputhje 

me standardet 

ndërkombëtare gjatë 

periudhës 2020-2023. 

 

50% e auditimeve të 

kryera gjatë vitit 2020, 

të jenë të ndërtuara 

sipas standardeve 

ndërkombëtare 

 

 

 

Sa është përqindja e 

auditimeve që kanë 

zbatuar standardet 

ndërkombëtare të 

auditimit. 

 

 

 

 

 

Kjo pjesë e procesit të planifikimit vjetor të auditimit ka për qëllim t’u përgjigjet pyetjeve të 

mëposhtme: 

 

1. Cilat njësi do të auditohen? Sidomos në kushtet ku KLSH e ka të pamundur që brenda 

një viti, të auditojë të gjitha njësitë, për shkak të kufizimit në burime. Një nga përfitimet 

e procesit të vlerësimit të riskut (i cili duhet të bëhet sipas Matricës së Riskut, trajtuar 

në Letrën e Punës nr.1, në këtë kapitull) është se do të ndihmojë KLSH-në, në 

përcaktimin e auditimeve që duhet të kenë prioritet. 

2. Si duhet të ndahen burimet për të pasur rezultatin më të mirë? Përgjithësisht subjekteve 

me risk më të lartë, duhet t’u alokohen më shumë burime. 

3. Cilat janë afatet kohore për auditimet? 
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LETRA E PUNËS  NR. 1, Shembull për formatin e një plani vjetor të auditimeve. 

 

PLANI VJETOR I AUDITIMEVE TË KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT 

Për vitin 20xx 

 

1. HYRJE 

 

Mund të trajtohet një paraqitje e shkurtër e mbi procesin që u ndoq për hartimin e këtij plani. 

  

3. AUDITIMET FINANCIARE 

Në këtë pjesë duhet të trajtohen: 

 Llojet e auditimeve 

 Baza ligjore për auditimet financiare 

 Departamentet që do të zhvillojnë auditimet 

 Politikat që duhet të ndiqen gjatë auditimeve 

 Fondet e buxhetuara në dispozicion 

 

Mbulimi i planifikuar me auditim 

Subjektet e mëposhtme në përputhje me objektivat vjetore dhe strategjike,duhet të auditohen 

pasi janë identifikuar si subjekte me risk të lartë. 

Subjekti 

Auditimi i 

detyrueshëm 

PO/JO 

Risku total sipas 

Matricës së 

Riskut (tabela. 4) 

Arsyet ose 

shpjegimet shtesë 

për zgjedhjen e 

subjektit për 

auditim 

Departamenti që 

e mbulon 

          

          

          

 

Në varësi të nivelit të riskut, si dhe duke konsideruar kapacitete në dispozicion (burime 

njerëzore, kohë, kualifikime të stafit, etj) përzgjidhen auditimet qe do të jene pjese e planit 

vjetor, në mënyrë që gjithashtu të përmbushin objektivat e KLSH-së.  

 

 

4. AUDITIMET E PLANIFIKUARA PËR ÇDO DEPARTAMENT 

 

Auditimet e mëposhtëme janë identifikuar me risk të lartë dhe duhet të jene pjese e planit 

vjetor: 

1. 

2. 
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3. 

 

 

Viti financiar.......: 

Lista e auditimeve 

Buxheti i 

parashikuar për 

çdo auditim 

(lekë) 

Pikët 

totale të 

riskut (nga 

matrica e 

riskut) 

Viti 

financiar 

që do të 

auditohet 

Afatet e 

auditimit Numri i audituesve 

           

            

            

 

5. ANEKS-I/ET 

Anekset mund të përfshijnë Matricën e Riskut dhe Kalendarin kohor të auditimeve. 

NJË SHPJEGIM PER MATRICEN E RISKUT, PER QELLIME TE HARTIMIT TË 

PLANIT VJETOR TË AUDITIMEVE 

Tabela 4. Matrica e riskut 

Nr 
AUDITI

ME 

Treguesi 1 Treguesi 2 Treguesi 3 Treguesi 4 

Buxheti financiar 

Raportet e auditimeve të 

mëparshme, kanë evidentuar 

gjetje të rëndësishme 

Interesat e grupeve te 

interesit (kuvendi, media, 

publiku, etj) ndaj 

subjektit  Risk i mashtrimit 

Vlerësim

i Pesha Pikët 

Vlerësi

mi Pesha 

Pikë

t 

Vlerësi

mi Pesha Pikët 

Vlerësi

mi Pesha Pikët 

       40%      20%      20%      20%   

       40%      20%      20%      20%   

       40%      20%      20%      20%   

 

 

Këtu trajtohen katër tregues të cilat janë marrë në konsideratë për çdo subjekt: 

 

Treguesi 1: Vlera totale e shpenzimeve (ka peshën 40%). Për auditimet më vlera të larta të 

totalit të shpenzimeve ekziston një risk më i lartë. Kur është e mundur mund të përdoren edhe 

vlera e totalit të të ardhurave. 

 

Treguesi 2: Rëndësia e gjetjeve të konstatuara në raportet e auditimit të viteve të mëparshme 

(ka peshën 20%). Opinionet e kualifikuara, opinionet e kundërta dhe refuzimet për dhënien e 

opinioneve duhet të vlerësohen me risk të lartë. Kur subjekti nuk është audituar për një kohë të 

gjatë, duhet të vlerësohet gjithashtu me risk të lartë.  

 

Treguesi 3: Interesi i grupeve të interesit (ka peshën 20%). Kur grupet e interesit kanë interes 

të lartë, atëherë dhe vlerësimi duhet të jetë i lartë. 
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Treguesi 4: Risku i mashtrimit (ka peshën 20%). Kur për subjektin kanë dalë informacione 

negative në media ose kur zyrtarët janë përfshirë në akuza mashtrimi në të kaluarën, vlerësimi 

për këtë subjekt do të jetë i lartë. Gjithashtu mund të merren në konsideratë mos zbatimi i bazës 

ligjore. 

 

Gjatë plotësimit të kolonës së parë, duhet të identifikohen të gjithë subjektet e auditimit. Është 

shumë i rëndësishëm listimi dhe identifikimi i të gjithë subjekteve. Çdo subjekt duhet të 

vlerësohet për secilin tregues. Vlerësimet mund të bëhen midis 1 (risk i ulët) dhe 5 (risk i lartë). 

Vlerësimi është subjektiv dhe bëhet sipas gjykimit profesional. (Në të ardhmen KLSH-ja mund 

të vendosë disa kritere shtesë për çdo tregues, si psh., vendosja e limiteve për shpenzimet 

buxhetore, i cili trajtohet në mënyrë të detajuar në vijim. 

 

 

Shembull: Vendosja e limiteve për shpenzimet buxhetore 

 

Shpenzimi më i lartë i buxhetuar për një subjekt është 1 miliard dollarë. 

 

Për treguesin 1, kufijtë ose kriteret mund të vendosen për shembull si më poshtë: 

Vlerësimi 5 aplikohet kur shpenzimet totale tejkalojnë 800 milion (80% e 1 miliardëshit) 

Vlerësimi 4 zbatohet kur shpenzimet totale janë midis 600 - 800 milion (60-80% e 1 

miliardëshit) 

Vlerësimi 3 zbatohet kur shpenzimet totale janë midis 400-600 milion (40-60% e 1 miliardëshit) 

Vlerësimi 2 aplikohet kur shpenzimet totale janë midis 200-400 milion (20-40% e 1 

miliardëshit) 

Vlerësimi 1 është kur shpenzimet totale janë nën 200 milion. 

 

Mos harroni: vendosja e këtyre kufijve bazohet ende në gjykim profesional, prandaj mbetet 

subjektive! 

 

 

Kur përdoren tregues cilësorë, gjithmonë do të ketë element të subjektivitetit. Vendosja e 

kufijve dhe kritereve të tjera mund të ulë subjektivitetin, por nuk mund t’a eliminojë plotësisht 

atë. 

 

Pas plotësimit të vlerësimeve për çdo tregues, rezultati i rrezikut total llogaritet në mënyrë 

automatike për çdo subjekt. Rezultati më i lartë nënkupton subjekt me risk të lartë. 

 

Kur vendoset për ndarjen e auditimeve sipas departamenteve, duhet të merren në konsideratë 

elementët e mëposhtëm: 

 Numri i audituesve të mundshëm për çdo auditim, i cili duhet të përfshihet dhe në plan; 

 Kapaciteti, kualifikimet dhe përvoja e stafit auditues për çdo auditim; 

 Vendndodhja e subjektit ku do të zhvillohet auditimi. 
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MODULI 2: KRYERJA E AUDITIMEVE FINANCIARE 

 

KREU II.1 

 

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM 

 

1.1 SI PËRDORET KY MANUAL 

 

Ky manual ka për qëllim t'i ofrojë audituesit një metodologji për zhvillimin e auditimit. Letrat 

e punës së auditimit janë standardizuar dhe është përdorur metoda e dokumentimit dhe referimit 

të informacionit me qëllim rritjen e besueshmërisë. Synimi është që audituesi të ndjekë 

procedurat e përshkruara në këtë manual dhe përmes këtij procesi të kryejë auditimin. 

 

Pjesa 1 - Përshkrim i përgjithshëm - udhëzimi mbulon dokumentimin e auditimit, përpilimin 

e dosjes së auditimit, komunikimin dhe kontrollin e cilësisë gjatë gjithë procesit të auditimit. 

Pjesa 2 - Aktivitetet para angazhimit - përfshijnë një vlerësim të objektivitetit, integritetit 

dhe aftësive teknike të stafit të auditimit, duke përfshirë dhe përcaktimin e afatit kohor për 

zhvillimin e auditimit. Zhvillimi i takimeve dhe diskutimeve me subjektin, përpara fillimit të 

auditimit me qëllim arritjen e mirëkuptimit me subjektin në lidhje me qëllimin dhe objektivat 

e auditimit.  

Pjesa 3 - Planifikimi strategjik – gjatë së cilit audituesit kuptojnë mjedisin ku vepron subjekti 

që do të auditohet dhe identifikojnë e vlerësojnë risqet në nivel institucional. Ky proces siguron 

audituesin që ka marrë në konsideratë të gjithë faktorët relevantë që rrethojnë mjedisin ku 

vepron subjekti. Plani i përgjithshëm strategjik diskutohet me subjektin. 

Pjesa 4 - Planifikimi i detajuar dhe puna në terren - këtu audituesi duhet të kuptojë proceset 

e hollësishme për secilën fazë të auditimit, të hartojë programin e auditimit dhe të dokumentojë 

zbatimin e programit të auditimit.  

Pjesa 6 (që do të trajtohet në Modulin 4)  - Raportimi i auditimit –  Raporti përfundimtar i 

auditimit dhe vendimi i auditimit të cilat rrjedhin nga procesi i auditimit. 

 

1.3 CFARË ËSHTË AUDITIMI FINANCIAR?  

 

Auditimi financiar përfshin:  

 Vërtetësinë e pasqyrave financiare të subjektit, që përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin 

e transaksioneve financiare dhe shprehjen e opinionit për pasqyrat financiare; 

 Vërtetësinë e pasqyrave financiare të konsoliduara të administratës shtetërore; 

 Auditimin e sistemeve financiare dhe transaksioneve, duke përfshirë vlerësimin e 

përputhshmërisë me bazën ligjore; 

 Auditimin e kontrollit të brendshëm dhe funksionet e auditit të brendshëm; 

 Auditimi i vërtetësisë dhe i saktësisë së vendimeve administrative të marra nga subjekti 

i audituar; dhe 

 Raportimi i çështjeve të tjera që rrjedhin nga apo që kanë të bëjnë me auditimin që 

KLSH i konsideron të nevojshme për t'i zbuluar. (ISSAI 1200 P4) 

 

Auditimet financiare konsistojnë në auditimin e pasqyrave financiare, duke përfshirë disa ose 

të gjithë elementët e paraqitura më sipër, në varësi të programit të KLSH-së. Ky manual ofron 

një qasje të integruar për auditimin e pasqyrave financiare dhe pajtueshmërinë me ligjet e 

rregulloret për raportimin financiar. 
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Si pjesë e mandatit të KLSH-së për kryerjen e auditimeve financiare, është edhe shprehja e 

opinionit nëse pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë pozicionin financiar dhe 

rezultatet financiare të njësisë ekonomike janë në përputhje me kuadrin ligjor të raportimit 

financiar në fuqi (sic mund të ishin psh IPSAS)10.  

 

Një auditim financiar kryhet në përputhje me ISSAI-t dhe kërkesat përkatëse etike. Kjo i 

mundëson audituesit të shprehë një opinion, nëse përgatitja e pasqyrave financiare, në të gjitha 

aspektet materiale është në përputhje me kuadrin ligjor të raportimit financiar të identifikuar/të 

zbatueshëm dhe/ose kërkesat ligjore. (ISSAI 1200.3) 

 

Opinioni i audituesit për pasqyrat financiare: 

 Rrit besueshmërinë e pasqyrave financiare; por 

 Nuk garanton qëndrueshmërinë e ardhshme të njësisë ekonomike; dhe  

 Nuk garanton efikasitetin ose efektivitetin me të cilin menaxhimi ka kryer punët e 

njësisë ekonomike; dhe 

 Nuk garanton që në njësinë ekonomike nuk ka mashtrime. (ISSAI 1200 A1) 

 

 

Objektivat e auditimit financiar 

 

Objektivat e përgjithshëm të audituesit janë: 

 Të fitojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare në tërësi nuk kanë keq-raportime 

materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimeve, duke i mundësuar audituesit të 

shprehë opinion nëse pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, 

në përputhje me kuadrin rregullator të zbatueshëm për raportimin financiar; dhe 

 Të raportojë mbi pasqyrat financiare dhe t’i komunikojë siç kërkohet nga ISSAI-të, në 

përputhje me gjetjet e auditimit. 

 Të komunikojë me përdoruesit, drejtuesit, personat përgjegjës, ose palët jashtë entitetit, 

në lidhje me çështjet që rrjedhin nga auditimi, siç kërkohet nga standardi ose nga 

legjislacioni. (ISSAI 1200.9 & 11) 

 

Për të arritur këto objektiva, audituesi duhet të ushtrojë gjykim dhe skepticizëm profesional 

gjatë gjithë procesit të auditimit dhe, ndër të tjera: 

 Identifikon dhe vlerëson risqet e keq-pasqyrimit material, qoftë për shkak të mashtrimit 

ose gabimit, bazuar në të kuptuarit e entitetit dhe mjedisit të tij, përfshirë kontrollin e 

brendshëm të njësisë. 

 Merr evidencat e duhura dhe të mjaftueshme për të vërtetuar ekzistencën e keq-

raportimeve materiale.  

 Formon një opinion për pasqyrat financiare dhe objektivat shtesë mbi të cilat raportimi 

është i detyrueshëm bazuar në përfundimet e nxjerra nga evidencat e grumbulluara. 

(ISSAI 1200.7) 

 Raporton rastet e mospërputhshmërisë me bazën ligjore, përfshirë buxhetin dhe 

përgjegjshmërinë, dhe / ose  

 Raporton mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm. 

 

Dy objektivat e fundit mund të bëjnë që audituesit e sektorit publik të vlerësojnë risqe shtesë 

të keq-raportimit material. Sidoqoftë, edhe kur nuk ka objektiva të tillë shtesë, mund të ketë 

pritshmëri të përgjithshme publike në lidhje me audituesit e sektorit publik si raportimi i 

                                                                 
10 Deri në miratimin e tyre, audituesi duhet te analizojë në cdo auditim kuadrin e raportimit financiar per vitin perkates. 
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mospërputhshmërisë me bazë ligjore ose raportimi mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm. 

Audituesit duhet të mbajnë parasysh pritjet e tilla, dhe të jenë vigjilent për fushat që mund të 

shkaktojnë risqe të mospërputhshmërisë ose risqe që lidhen me efektivitetin e kontrollit të 

brendshëm kur planifikojnë dhe kryejnë auditimin. (ISSAI 1315 P4) 

 

Ky manual adreson si aspektet financiare ashtu dhe ato të përputhshmërisë në një qasje 

gjithëpërfshirëse. Ligjet dhe aktet nën ligjore duhet të konsiderohen gjatë gjithë procesit të 

auditimit. 

 

Siguria e arsyeshme 

Një auditim në përputhje me standardet e auditimit nënkupton krijimin e sigurisë së arsyeshme 

që pasqyrat financiare të marra në tërësi janë ndërtuar pa keq-raportime materiale. (ISSAI 

1200.5) 

Siguria e arsyeshme është e një niveli të lartë, por nuk është niveli absolut i sigurisë, për shkak 

të kufizimeve të brendshme të auditimit. Për të arritur një siguri të arsyeshme, audituesit duhet 

të marrin evidenca të mjaftueshme e të përshtatshme për të arritur në përfundimin se nuk ka 

keq-pasqyrime materiale në pasqyrat financiare. Siguria e arsyeshme aplikohet përgjatë gjithë 

procesit të auditimit. 

Nëse audituesit gjatë grumbullimit të evidencave nuk arrijnë sigurinë e arsyeshme, atëherë kjo 

mund të ndikojë në formimin e opinionit të auditimit. (ISSAI 1200.12) 

 

Kërkesa për audituesit 

Kërkesat e mëposhtëme duhet të mbahen në konsideratë nga audituesit përgjatë gjithë procesit 

të auditimit: 

 Skepticimi Profesional, duke njohur/ditur që mund të ekzistojnë rrethana/kushte të cilat 

mund të bëjnë që pasqyrat financiare të jenë deklaruar gabim (përmbajnë gabime 

materiale). Skepticizmi profesional rrit dhe zgjeron konceptin e kujdesit të duhur dhe 

është thelbësor për planifikimin dhe zhvillimin e auditimit. (ISSAI 1200.15) (ISSAI 

1200 P18) 

 Gjykim profesional mbulon aplikimin e trajnimeve, njohuritë dhe eksperiencën 

përkatëse në kontekstin e dhënë nga standardet e auditimit, kur merren vendime mbi 

drejtimin e veprimeve që janë të përshtatshme për rrethanat e angazhimit të auditimit. 

 Evidenca të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit për të ulur riskun e auditimit 

në një nivel të  pranueshëm dhe t'i japë mundësi audituesit të nxjerrë konkluzione dhe 

të formojë një opinion të mbështetur në evidencë.  (ISSAI 1200.17)  

 

Auditimi i pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare që do të auditohen janë pasqyrat e subjektit ekonomik, të përgatitura nga 

administrimi i subjektit ekonomik, nën mbikëqyrjen e personave të ngarkuar me qeverisje. 

Auditimi i pasqyrave financiare nuk e lehtëson menaxhimin ose ata që janë përgjegjës për 

qeverisjen nga përgjegjësitë e tyre ashtu siç përcaktohet në ligjet apo rregulloret përkatëse. 

(ISSAI 1200.4)  

 

Menaxhimi i subjektit të audituar është personi(at) që kanë përgjegjësi për veprimet e subjektit 

ekonomik. Menaxhimi, përfshirë ata që janë përgjegjës për qeverisjen dhe kanë përgjegjësitë 

kryesore për krijimin e kushteve për kryerjen e një auditimi në përputhje me ISSAI-t. 

Përgjegjësitë kryesore janë: 

 Për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me bazën ligjore në fuqi për 

raportimin financiar; 



44 
 

 Për krijimin e kontrolleve të brendshme të nevojshme, për të mundësuar përgatitjen e 

drejtë të pasqyrave financiare, pa keq-raportime materiale, qoftë për shkak të 

mashtrimit ose gabimit; dhe 

 T'i sigurojë audituesit qasje në të gjitha informacionet dhe personelin e nevojshëm të 

kërkuar nga audituesi me qëllim marrjen e evidencave të auditimit. (ISSAI 1200.13.h; 

j) 

Pasqyrat financiare janë përgatitur sipas bazës ligjore në fuqi për raportimin financiar. Lloji i 

opinionit të auditimit i shprehur nga audituesi, do të varet nga korniza ligjore e raportimit. 

 

1.4  DOKUMENTIMI I AUDITIMIT 

Audituesi duhet të përgatisë në kohën e duhur dokumentacionin e auditimit me qëllim që të 

sigurohet se evidencat e grumbulluara gjatë auditimit dhe baza për krijimin e opinionit, janë në 

përputhje me ISSAI-t dhe kërkesat ligjore dhe rregulloret në fuqi. (ISSAI 1230.5,7) 

 

Audituesi duhet të përgatisë dokumentacionin e auditimit që është i mjaftueshëm, me qëllimin 

që t’i mundësojë një audituesi me përvojë, pa njohuri paraprake për këtë auditim, të kuptojë 

natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me standardet 

përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre procedurave 

dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dalin gjatë auditimit, 

përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të bëra në 

arritjen e këtyre konkluzioneve. (ISSAI 1230 P3). 

Dokumentacioni i auditimit i referohet të gjitha dokumenteve të Rregullores së Procedurave të 

Auditimit dhe evidencave që janë grumbulluar gjatë gjithë fazave të auditimit. 

 

Mënyrat e dokumentimit 
Në KLSH plotësimi i dokumentacionit të auditimit bëhet në mënyrë manuale dhe elektronike. 

Dokumentet elektronike të auditimit gjenerohen përmes përdorimit të sistemit REVZONE si 

dhe përpunimit të letrave të punës në spreadsheet. 

 

Dokumentacioni i auditimit përfshin letrat e punës që krijohen nga audituesit si programi i 

auditimit, memo planifikimi, analiza, informacione, përmbledhje e çështjeve të rëndësishme 

etj (dokumentet standarde të detyrueshme sipas Rregullores së Proceduarve të Auditimit të 

KLSH-së), lista e kontrolleve dhe korrespondencën (përfshirë e-maile) në lidhje me çështjet e 

rëndësishme. Për më tepër, dokumentacioni i auditimit mund të përfshijë përmbledhje ose 

kopje të regjistrave të njësisë ekonomike, për shembull, kontrata dhe marrëveshje të 

rëndësishme dhe specifike. 

 

 

 

Qëllimi i dokumentimit të auditimit 
Qëllimi i dokumentimit të auditimit është të sigurojë se mënyra e arritjes së objektivave të 

auditimit dhe planifikimi si dhe zbatimi i auditimit janë kryer në përputhje me ISSAI-t dhe 

kërkesat ligjore dhe rregullatore në fuqi. (ISSAI 1230.2) 

 

Dokumentimi i auditimit është i rëndësishëm sepse: 

 Ndihmon audituesit të planifikojnë dhe kryejnë auditimin. 

 Ndihmon në mbikëqyrjen dhe rishikimin e auditimit. 

 Siguron se puna e kryer nga audituesit është bërë në mënyrë të përgjegjshme. 

 Konfirmon dhe mbështet opinionin dhe raportin e auditimit. 
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 Shërben si burim informacioni për çështjet e rëndësishme të evidentuara gjatë auditimit, 

të cilat duhet të auditohen përsëri në të ardhmen. 

 Mundëson kryerjen e rishikimeve të kontrollit të cilësisë. 

 Mundëson kryerjen e kontrolleve, me qëllim arritjen e sigurisë se auditimi është kryer 

në përputhje me kërkesat ligjore dhe rregulloreve në fuqi. (ISSAI 1230.3) 

 

Niveli i dokumentimit 

Audituesi duhet të përgatisë dokumentacionin e auditimit në mënyrë të tillë që t’i mundësojë 

një audituesi me përvojë, i cili nuk ka lidhje të mëparshme më këtë auditim, të kuptojë çështjet 

e mëposhtme: 

 

 Natyra, koha dhe procedurat që janë ndjekur gjatë auditimit janë kryer në përputhje me 

ISSAI-të dhe kërkesat ligjore dhe rregulloreve në fuqi, përfshirë identifikimin e 

karakteristikave specifike të artikujve që testohen; (ISSAI 1230.8a.9a, 230.12)  

 Rezultatet e auditimit dhe evidencat e grumbulluara; (ISSAI 1230.8b) 

 Përfundime të rëndësishme të arritura; (ISSAI 1230.8c) 

 Diskutimi i gjetjeve në kohën e duhur me personat përgjegjës; (ISSAI1230.10) 

 Si janë trajtuar observacionet, informacionet kontradiktore dhe informacionet që janë 

në kundërshtim me gjetjet e auditimit; (ISSAI 1230.11) 

 Si janë arritur objektivat e auditimit në rastet kur janë përdorur procedurat alternative 

të auditimit si dhe nëse ka qenë e nevojshme përdorimi i këtyre metodave dhe mos 

përmbushja e kërkesave të ISSAI-ve; (ISSAI 1230.12) 

 Si janë trajtuar evidencat apo dokumentet e reja apo plotësuese, të cilat kanë ardhur pas 

mbylljes së auditimit, evidencat e marra gjatë auditimit, konkluzioni i arritur dhe 

ndikimi i tyre në raportin përfundimtar të auditimit. 

 

 

Dokumentimi i gjetjeve të auditimit 

Pyetjet dhe çështjet që kanë nevojë për t’u diskutuar me subjektin si dhe gjetjet e auditimit 

duhet të dokumentohen në letrat e punës në kohën e duhur, pra në kohën që zbulohen. Gjetjet 

e auditimit i komunikohen subjektit nëpërmjet mënyrave të mëposhtme: 

 Akt Verifikimeve; 

 Akt Konstatimeve; 

 Takimit Përmbyllës; 

 Projekt Raportit të Auditimit; 

 Raportit të Auditimit; 

 Vendimit të Auditimit. 

 

Dokumentet e mësipërme duhet të plotësohen sipas standardeve të përcaktuara në Rregulloren 

e Procedurave të Auditimit. 

 

Dosja e auditimit 

Audituesit duhet të mbledhin të gjitha dokumentet e auditimit në dosjen e auditimit dhe të 

ndjekin procedurat administrative të nevojshme për përfundimin e dosjes së auditimit brenda 

afateve kohore. Në dosjen e auditimit duhet të jenë të gjitha dokumentet e auditimit të 

specifikuara në Rregulloren Procedurave të Auditimit, si dhe çdo evidencë apo dokument tjetër 

që lidhet më këtë auditim. 

Zakonisht 60 ditë pas dërgimit të Raportit Përfundimtar, duhet të ketë përfunduar procesi i 

krijimit të dosjes përfundimtare të auditimit. (ISSAI 1230.14, A22) (ISSAI 1230 P4). Gjithsesi 

është në vendimmarrjen e Kryetarit të KLSH-së, nxjerrja e një udhëzimi të brendshëm, për 
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vendosjen e afateve dhe procedurave që duhen të ndiqen nga audituesit për inventarizimin dhe 

arkivimin e dosjes. 

 

I gjithë procesi i auditimit menaxhohet në sistemin REVZONE! 

 

 

Ruajta dhe konfidencialiteti i dosjes së auditimit 

Dosja e auditimit duhet të përmbajë të gjithë dokumentet, pa fshirë apo hequr asnjë dokument 

prej saj, për një periudhë kohore të përcaktuar nga KLSH, e cila nuk mund të jetë më pak se 5 

vjet nga data e dërgimit të raportit të auditimit. (ISSAI 1230.15; P5). 

Mbështetur në (ISSAI 1230 P6-13), KLSH në lidhje me administrimin e dosjeve të auditimit, 

mbështetet në kërkesat e ligjit "Për Arkivat". 

 

 

Përmbajtja e dosjes së auditimit 

Përmbajtja e dosjes së auditimit për t’u arkivuar do të bëhet sipas Dokumentit 21 të Rregullores 

së Procedurave të Auditimit të KLSH-së. Ndërsa në mënyrë më të detajuar paraqitet në nenin 

43 të Rregullores së sipërpërmendur11.  

 

1.5 KONTROLLI I CILËSISË 

Kontrolli i cilësisë nënkupton rishikimin e punës së kryer nga audituesit gjatë gjithë 

auditimit. 

Çdo auditues gjatë kryerjes së auditimeve duhet të zbatojë procedurat e kontrollit të cilësisë 

për çdo auditues, për t’u siguruar se: 

 Auditimi është në përputhje me standardet profesionale, kërkesat ligjore dhe 

rregulloreve në fuqi; dhe 

 Raporti i auditimit trajton problematikat e konstatuara. (ISSAI 1220.6) 

 

                                                                 
11Neni 43 Përmbajtja e Dosjes së Auditimit  

Pika 1. Në përmbyllje të procesit të çdo auditimi, grupi i auditimit është përgjegjës për mënyrën e krijimit dhe paraqitjes së 

dokumentacionit sipas formatit standard Dokumenti nr.20 që duhet të përmbajë Dosja e Auditimit.  

Pika 2. Një dosje auditimi duhet të përmbajë, por jo të kufizohet në dokumentacionin e mëposhtëm: 1. Njoftimi për fillimin e 

auditimit; 2. Protokolli i Takimit Fillestar me subjektin ku do të kryhet auditimi; 3. Pyetësor për njohjen e veprimtarisë të 

subjektit që do të auditohet; 4. Lista e verifikimeve për të dokumentuar kuptimin e veprimtarisë së subjektit; 5. Memo mbi 

planifikimin e auditimit, ku ndër të tjera në të përcaktohet materialiteti dhe identifikohen risqet; 6. Programi i auditimit; 7. 

Ndarja e pikave të programit të punës audituesve; 8. Letrat e punës; 9. Evidentimi takimeve me stafin e subjektit të audituar 

për të qartësuar dhe diskutuar mbi gjetjet e auditimit; 10. Projekt Raporti i Auditimit; 11. Shkresa për dërgimin e Projekt 

Raportit të Auditimit; 12. Informacioni që shoqëron projekt raportin e auditimit 13. Protokolli i Takimit Përmbyllës me 

drejtuesit dhe përfaqësuesit e subjektit të audituar mbi komentet dhe shpjegimet për gjetjet e konstatuara, rekomandimet dhe 

afatet për zbatimin e tyre. 14. Raporti Përfundimtar i Auditimit; 15. Projektvendim për rekomandimet që i duhen dërguar 

subjektit të audituar;  

16. Mendimet për Projekt-Raportin, Raportin dhe Projekt Vendimin nga Drejtori i Përgjithshëm, Drejtori i Departamentit dhe 

Departamenti Juridik dhe Zbatimit të Standardeve; 17. Vendimi i Kryetarit për rekomandimet dërguar subjektit të audituar; 

18. Shkresa përcjellëse e Raportit Përfundimtar me rekomandimet dërguar subjektit të audituar dhe organeve shtetërore 

përkatëse; 19. Dokumente të ndryshëm sqarues për auditimin e kryer (nuk duhet të përfshihen dokumentet që nuk përmbajnë 

gjetje apo informacion domethënës apo fotokopje të ligjeve, VKM, etj);20. Akt Konstatime dhe Akt Verifikime, nëse ka;21. 

Formulari për Verifikimin e Cilësisë së Auditimit;22. Statistikat e Auditimit;23. Formulari i Kostos së Auditimit;24. Formulari 

i Zbatimit të Programit Auditimit nga secili auditues, sipas ndarjes;25. Njoftim/e për verifikim/e ankese/ash apo letre/ash të 

shtetasve (nëse ka deri në këtë fazë);26. CD me përmbajtjen elektronike të dosjes së auditimit/ Inventari i dosjes.  

Pika 3. Pas arkivimit, në dosje do të shtohen dokumente të tjera si më poshtë:27. Korrespondencën lidhur me njoftimin për 

nisje procedure ose kallëzimin penal (në rastse ka);28. Korrespondencën me institucione të tjera lidhur me ndjekjen dhe 

zbatimin erekomandimeve (si APP dhe/ose institucione të tjera);29. Njoftim/e për verifikim/e ankese/ash apo letre/ash të 

shtetasve;30. Njoftimi për shtyp, nëse ka;31. Njoftimi nga subjekti i audituar mbi planin e veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve (20 ditë pas marrjes së Raportit Përfundimtar të Auditimit);32. Formulari për regjistrimin e të dhënave lidhur 

me zbatimin e rekomandimeve të dërguara subjektit të audituar;33. Përmbledhje e verifikimeve të kryera për zbatimin e 

rekomandimeve mbas gjashtë,nëntë ose dymbëdhjetë muajsh 
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Procedurat e kontrollit të cilësisë duhet të kryhen nga audituesit të cilët janë të angazhuar në 

kontroll, sipas politikës së KLSH-së. Procedurat e kontrollit të cilësisë kryhen nga audituesit 

në nivele të ndryshme, përfshirë edhe përgjegjësin e grupit të auditimit. Ato janë krijuar për të 

siguruar që secili anëtar i grupit të auditimit të jetë i përfshirë në këtë proces si dhe rritjen e 

përgjegjshmërisë të secilit auditues për punën e kryer. (ISSAI 1220.3) 

Roli i Kryetarit të KLSH ose drejtuesve të tjerë 

Përgjegjësi i grupit të auditimit ka përgjegjësinë kryesore për sigurimin e cilësisë. Përgjegjësi 

duhet të monitorojë gjatë gjithë kohës procesin e auditimit dhe duhet të evidentojë nëse ka raste 

të mosrespektimit të kërkesave etike nga anëtarët e grupit të auditimit. Nëse evidentohen raste 

të tilla, duhet të merren masat e duhura. (ISSAI 1220.6,8,9,10) 

 

Në Kontrollin e Lartë të Shtetit vendimet për auditimet nxirren nga ana e Kryetarit të KLSH-

së. Sidoqoftë, praktikat tregojnë se edhe drejtues të tjerë (të nivelit të lartë) të cilët janë të 

përgjegjshëm si dhe kanë kualifikimet dhe aftësitë e nevojshme mund të marrin përsipër 

përgjegjësinë për të marrë vendime për auditimet. (ISSAI 1200 P16) 

Nevojitet që drejtuesi i auditimit të formulojë një konkluzion lidhur me pajtueshmërinë me 

kërkesat për pavarësi që aplikohen në angazhimin e auditimit dhe duhet të ndërmarrë veprimet 

e nevojshme për të eliminuar kërcënimet ndaj pavarësisë. Kjo përfshin si më poshtë: 

 Marrjen e informacioneve përkatëse nga KLSH, për të identifikuar dhe vlerësuar 

rrethanat dhe marrëdhëniet që krijojnë kërcënime për pavarësinë; 

 Vlerësimin e informacionit për shkeljet e identifikuara (nëse ka), në përputhje me 

kërkesat e politikave dhe procedurave të pavarësisë së KLSH, për të përcaktuar nëse 

përbëjnë një kërcënim për pavarësinë e auditimit; 

 Marrjen e masave të duhura për të eliminuar kërcënime të tilla ose për t'i zvogëluar ato 

në një nivel të pranueshëm duke aplikuar masa parandaluese. Përgjegjësi i grupit të 

auditimit duhet të raportojë menjëherë në KLSH, mbi problematika të tilla me qëllim 

marrjen e masave të nevojshme për zgjidhjen e tyre; dhe 

 Dokumentimi i konkluzioneve për pavarësinë dhe i çdo diskutimi të rëndësishëm që 

mbështet konkluzionet e arritura.(ISSAI 1220.11, ISSAI 1220 P4,P6) 

 

Kryerja e procedurave të kontrollit të cilësisë 

Gjatë gjithë auditimit duhet të zhvillohen procedura për të monitoruar përputhshmërinë e 

auditimit me standardet. Qëllimi i kontrollit të cilësisë është të sigurojë që parimet e Manualit 

të Auditimit janë ndjekur gjatë auditimit dhe janë siguruar evidenca të mjaftueshme për të 

mbështetur opinionin e auditimit, përfshirë dokumentacionin dhe arsyetimin e gjykimeve të 

rëndësishme profesionale. 

Përfitimet e KLSH-së nga kontrolli i cilësisë: 

 Mundëson identifikimin dhe shkëmbimin e praktikave të mira me audituesit e tjerë; 

 Zbulon dobësitë në procesin e auditimit dhe ndihmon KLSH të identifikojë strategjinë 

e saj të trajnimit dhe zhvillimit; dhe 

 Promovon zbatimin e procedurave dhe dokumenteve standarde të auditimit, duke bërë 

të mundur krahasimin e raporteve të auditimit. 

Kontrolli i cilësisë gjatë gjithë procesit të auditimit 

Rishikimet e kontrollit të cilësisë së auditimit duhet të bëhen përpara dërgimit të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. Ky proces parashikohet dhe në nenin 35 të Rregullores së 

Procedurave të Auditimit të KLSH-së si vijon: 

1. Drejtori i Departamentit të Auditimit, brenda 2 (dy) ditëve pune nga dita e dorëzimit të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe Projekt Vendimit nga përgjegjësi i grupit të auditimit, 

pasi gjykon nëse Raporti është hartuar në përputhje me të gjitha kërkesat dhe detyrat e 
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parashikuara, së bashku me Projektvendimin e grupit të auditimit dhe mendimin me shkrim të 

juristit të departamentit (nëse ka), Kryeaudituesit dhe të vetë Drejtorit, ia paraqet për mendim 

Drejtorit të Drejtorsë së Zbatimit të Standardeve të Auditimit. 

2. Struktura e ngarkuar me Kontrollin e Zbatimit të Standardeve të Auditimit, pasi e studion 

Raportin dhe Projektvendimin, brenda 3 (tre) ditëve pune nga dorëzimi i materialit shpreh 

mendimet me shkrim dhe ia përcjell Drejtorit të Departamentit të Auditimit. 

3. Drejtori i Departamentit të Auditimit, njeh grupin e auditimit me shënimet e strukturës së 

ngarkuar me Zbatimin e Standardeve të Auditimit dhe nëse bien dakord për ndryshimet e 

propozuara, i pasqyrojnë ato në Raport Përfundimtar dhe Projektvendim, në të kundërt, grupi 

argumenton me shkrim arsyet e mos marrjes në konsideratë. 

4. Pas marrjes së mendimit nga struktura e ngarkuar me kontrollin e zbatimit të 

standardeve,Raporti Përfundimtar dhe Projekt Vendimi së bashku me mendimin e këtij 

Departamenti i përcillen Drejtorit të Përgjithshëm. 

5. Drejtori i Përgjithshëm, jep mendimin e tij, brenda 3 (tre) ditëve pune, i cili i bashkohet dhe 

mendimeve të Drejtorit të Departamentit Juridik dhe Zbatimit të Standardeve dhe Drejtorit të 

Departamentit përkatës nën përgjegjësinë e të cilit është kryer auditimi. 

6. Në rast se ka kundërshti mendimesh, ndërmjet grupit të auditimit, Kryeaudituesit, Drejtorit 

të Departamentit të Auditimit, Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të 

Standardeve,Drejtori i Përgjithshëm organizon një takim ndërmjet tij, grupit të auditimit, 

Drejtorit të Departamentit përkatës, dhe Drejtorit të Departamentit Juridik dhe Kontrollit të 

Zbatimit të Standardeve, për të arritur dakordësinë duke respektuar dispozitat ligjore në fuqi 

dhe ky takim evidentohet i shkruar në protokollin e takimit. 

7. Në rast të kundërt, mendimet ndryshe pasqyrohen tek formulari i mendimeve brenda afatit 

kohor të mësipërm. 

8. Në përfundim të kësaj procedure, Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Projektvendimi së 

ashku me mendimet e Kryeaudituesit, Drejtorit të Departamentit, Drejtorit të Departamentit 

Juridik dhe Zbatimit të Standardeve dhe Drejtorit të Përgjithshëm, paraqiten tek Kryetari për 

vendimmarrje, nga Drejtori i Departamentit të Auditimit. 

9. Procedura e sigurimit dhe kontrollit të cilësisë të Raportit Përfundimtar të Auditimit deri në 

momentin e nisjes të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe Vendimit tek subjekti i audituar, 

përfshirë procesin e vendimmarrjes, zgjat jo më shumë se 20 (njëzet) ditë pune, me përjashtim 

të 

ndonjë rasti kur tejkalimi i afatit miratohet nga Kryetari. 

10. Raporti Përfundimtar i Auditimit si dhe rekomandimet nëpërmjet shkresës përcjellëse i 

dërgohen subjektit të audituar vetëm me nënshkrimin e Kryetarit ose të Drejtorit të 

Përgjithshëm/Sekretarit të Përgjithshëm në rastin e delegimit të kësaj kompetence. 

 

 

 

Dokumentet e rishikimit 

Rishikimet me qëllim dhënien e mendimeve reflektohen në dokumentet standarde të 

Rregullores së Procedurave të Auditimit si vijon: 

Dokumenti 16.1  Kryeaudituesi; 

Dokumenti 16.2 Drejtori i Departamentit të Auditimit; 

Dokumenti 16.3 Drejtori i Drejtorisë së Zbatimit të Standardeve; 

Dokumenti 16.4 Drejtori i Përgjithshëm; 

 

 

 

Rishikimi i kontrollit të cilësisë 
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Përveç kontrollit të cilësisë, të përshkruar më sipër, duhet të ketë një rishikim të pavarur të 

auditimit nga një grup për vlerësimin e sigurimit të cilësisë, ku mund të përfshijnë rishikimin 

e një kampioni auditimesh për auditimet e kryera gjatë një viti. Këto vlerësime të sigurimit të 

cilësisë përcaktohen nga politikat e KLSH-së. Mbikëqyrja dhe rishikimi gjithashtu 

parashikohen më të detajuara në nenin 40 të Rregullores së Procedurave të Auditimit të KLSH-

së. 

1.6 KOMUNIKIMI GJATË AUDITIMIT 
Politika e komunikimit të KLSH-së duhet të përfshijë aspektet themelore të komunikimit 

ndërmjet audituesve, drejtuesve të auditimit, personave që janë përgjegjës për qeverisjen dhe 

çdo pale të tretë të përfshirë në auditim. Audituesi duhet të komunikojë me të dy palët: 

menaxhimin dhe me drejtuesit e njësisë. Komunikimi duhet të jetë në formë të shkruar, nëse 

audituesi konstaton se komunikimi verbal nuk është i mjaftueshëm. Audituesi po ashtu mund 

të ketë të nevojshme të komunikojë me palët e tjera përveç atyre brenda njësisë publike, të tilla 

si ligjvënësit, rregullatorët ose agjencitë financuese. Komunikimet me shkrim nuk është e 

nevojshme të përfshijnë të gjitha çështjet që dalin gjatë rrjedhës së auditimit. Megjithatë, 

komunikimi i shkruar është me rëndësi të veçantë për gjetjet kryesore të auditimit, për të cilat 

audituesve u kërkohet për t’ua komunikuar personave përgjegjës. Sipas parashikimeve të këtij 

manuali çdo informacion duhet t'i komunikohet subjektit nëpërmjet: 

 Programit të Auditimit; 

 Projekt Raporti i Auditimit; dhe 

 Raporti Përfundimtar i Auditimit. 

 

Përveç sigurimit të informacionit për menaxhimin, mbledhja e informacionit është një arsye 

shumë e rëndësishme për të komunikuar me subjektin. Informacioni mund të mblidhet përmes 

intervistimit të personelit të subjektit. Edhe pse kjo mund të jetë një mënyrë efektive për të 

marrë informacionin përkatës dhe pikëpamjet e personelit, audituesi duhet të dokumentojnë 

ose konfirmojë deklaratat me dokumentacion alternativ. Takimet e mbajtura me personelin 

duhet të dokumentohen në procesverbalin e këtyre takimeve.  

Procedurat si dhe dokumentet standarde (ose letrat e punës) që nevojiten për të mbështetur 

gjithë sa më sipër, janë parashikuar sipas Rregullores së Procedurave të Auditimit të KLSH-së 

(konkretisht nenet, 28; neni 23, pikat 10 dhe 11;  neni 22, pika 3; neni 31; neni 34 )  
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KREU II.2 

Para- Angazhimi 
2.1 Standardet e aplikueshme  

 

Në nivelin e tretë të strukturës së ISSAI-t 

ISSAI 200 par. 18-31  

ISSAI 200 par. 40  

ISSAI 200 par. 46-47  

ISSAI 200 par. 46 -47  

ISSAI 200 par. 161  

Në nivelin e katërt të strukturës së ISSAI-t 

ISSAI 1200  

ISSAI 1210  

ISSAI 1220  

ISSAI 1300 

 

2.2 Objektivat 

Kjo është një fazë e rëndësishme e auditimit e cila ndihmon të identifikohen dhe vlerësohen 

ngjarje dhe rrethana të cilat mund të ndikojnë negativisht gjatë planifikimit dhe gjatë auditimit. 

Subjekti i përfshirë në këtë angazhim dhe anëtaret e grupit të auditimit janë përgjegjës për këtë 

fazë. 

Qëllimi i kryerjes së aktiviteteve të  para-angazhimit të auditimit është që :  

 Të sigurohet pavarësia e nevojshme dhe aftësitë e nevojshme, për kryerjen e auditimit. 

 Të shmangen keqkuptimet me subjektin për kushtet e auditimit. 

 

2.3 Hapat në fazën e para-angazhimit të auditimit. 

Hapi 1. Formoni grupin e auditimit dhe vlerësoni kapacitetet dhe kohën qe duhet për auditimin. 

Hapi 2. Vlerësoni nëse jeni në përputhje me kërkesat etike të nevojshme, përfshirë këtu dhe 

pavarësinë. 

Hapi 3. Kryeni procedurat e nevojshme (kur kërkohen) që të sigurohet një marrëdhënie e 

vazhdueshme midis subjektit dhe  pjesëve specifike  të auditimit. 

Hapi 4. Krijoni kushte që kërkesat e auditimit të jenë të kuptueshme. 

 

Hapi 1. Formoni grupin dhe vlerësoni kapacitetet dhe kohën që duhet për auditimin 

Në këtë fazë, duhet të përcaktohet madhësia dhe përbërja e grupit të auditimit. Përgjegjësi i 

grupit të auditimit duhet të sigurohet se të gjithë pjesëtarët e grupit të auditimit dhe ekspertët e 

jashtëm, të kenë kompetencat dhe aftësitë: 

 Të kryejnë auditimin në përputhje me standardet përkatëse, kërkesat ligjore dhe rregulloret 

në fuqi. 

 Të ndërtojë një raport auditimi i cili është në përputhje me objektivat dhe qëllimin e 

auditimit. 

 

Përgjegjësi i grupit duhet të përdorë teknikën e matricës/analizës së kompetencave, për të 

evidentuar  anëtarët e grupit dhe aftësitë personale dhe kompetencat profesionale në auditimin 

përkatës. Mospërmbushja e kapaciteteve të kërkuara duhet të dokumentohet.  

 

Veprimet që duhet të ndërmerren në rast se konstatohet mospërmbushja e kapaciteteve mund 

të jenë: 
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 Studimi i materialeve, standardeve, bazës ligjore, strukturës së kontabilitetit etj,  nga 

anëtarët e grupit të cilët nuk kanë mjaftueshëm njohuri në kategoritë specifike të sipër 

përmendura. 

 Caktimi i anëtarëve më me përvojë si trajnues të anëtarëve më të rinj. 

 Dërgimi i informacioneve të shpeshta për të parë ecurinë e punës. 

 Mundësimi i trajnimeve për  problemet konkrete.  

 

Gjatë planifikimit duhet të ndërtohet kalendari kohor që mund të jetë në orë ose në ditë pune, i 

cili duhet të përfshije të gjitha aktivitetet që lidhen me auditimin, orët ose ditët e punës që 

nevojiten për kryerjen e këtyre aktiviteteve si dhe ndarjen e punës midis anëtarëve të grupit të 

auditimit, përfshirë dhe orët ose ditët e punës në dispozicion për çdo aktivitet. Koha e 

planifikuar mund të bazohet në orët efektive të punës së auditimit të vitit të mëparshëm. Ky 

planifikim duhet të bazohet në planin vjetor të auditimeve të SAI-t. Kalendari kohor duhet të 

rishikohet herë pas here, në mënyrë që të merren parasysh dhe ndryshimet që mund të ndodhin, 

si për shembull ndryshimet si pasoje e vlerësimit të riskut, etj. Përgjatë auditimit duhet të 

dokumentohen orët ose ditët e punës efektive të cilat janë shpenzuar për kryerjen e auditimit. 

Kalendari kohor, nëse përdoret në mënyrën e duhur, ndihmon përgjegjësin e grupit të 

monitorojë dhe vlerësojë ecurinë e procesit të auditimit si dhe ndihmon të merren masat e 

duhura korrigjuese për të siguruar arritjen e objektivave. Arsyet e devijimit nga kalendari i 

planifikuar duhet të specifikohen në dokument. Në varësi të eksperiencës së secilit auditues, si 

dhe rezultatave të dala pas analizë, ky informacion fillon e hidhet ne Dokumentin 2 “Memo 

mbi planifikimin e auditimi” të Rregullores se Procedurave të Auditimit në KLSH.  

 

Përgjegjësi, ose një anëtar grupi i deleguar prej tij duhet të përfshijë informacionin e orëve ose 

ditëve efektive të punës të shpenzuar për kryerjen e auditimit dhe atyre të planifikuara në 

dokumentin përkatës, i cili më pas do të firmoet nga të gjithë anëtarët e grupit të auditimit në 

përfundim të auditimit. (Dokumenti nr. 2 “Memo mbi planifikimin e auditimit”.) 

 
Hapi 2. Vlerësoni nëse jeni në përputhje me kërkesat etike të nevojshme, përfshirë këtu 

dhe pavarësinë. 

Të gjithë anëtarët e grupit të auditimit duhet të firmosin Deklaratën e Pavarësisë, për auditimin 

përkatës dhe duhet t’i  përmbahen asaj si dhe të angazhohen për përmbushjen e detyrave sipas 

programit të parashikuar në këtë fazë. (Dokumenti nr. 5 “Deklarata e Pavarësisë ose Deklarata 

mbi konfliktin e interestit” dhe Dokumenti nr. 6 “Mbi ndarjen e detyrave për zbatimin e 

Programit të Auditimit”). Përgjegjësi i grupit duhet të sigurojë që anëtaret e grupit të auditimit 

të zbatojnë kërkesat e kodit të etikës, duke u bazuar këtu dhe në deklaratën e tyre. 

Nëse ka devijime, përgjegjësi i grupit gjykon nëse këto devijime paraqesin rrezik për 

pavarësinë e auditimit dhe duhet të marrë masa për eliminimin e rrezikut ose për t’a ulur atë në 

nivele të pranueshme. Masë tjetër e mundshme është largimi i anëtarit përgjegjës për këtë 

devijim nga auditimi. 

Nëse përgjegjësi i grupit të auditimit nuk mund t’i zgjidhë këto probleme, atëherë  këto 

probleme duhet të raportohen pranë SAI-t. 

 

Hapi 3. Kryeni procedurat e nevojshme (kur kërkohen) që të sigurohet një marrëdhënie 

e vazhdueshme midis subjektit dhe  pjesëve specifike  të auditimit. 

Siç u theksua dhe në kapitullin e mësipërm, përzgjedhja e auditimeve ndikohet nga fakti që 

SAI është i detyruar të auditojë  një pjesë të caktuar të sektorit publik. SAI nuk mund të refuzoj 

ose të tërhiqet nga angazhimet e detyruara. 

Nga an atjetër, subjekti duhet t’i referohet politikave të SAI-t për përzgjedhjen e auditimeve 

specifike të cilat përmbushin kriteret e detyrueshme. 



52 
 

 

Subjekti duhet të vazhdojë procesin e angazhimit në rastet kur SAI: 

 Ka kompetenca dhe kapacitete për të  përmbushur procesin e auditim. 

 Ka mundësi të plotësojë kërkesat e nevojshme të etikës. 

 Ka vlerësuar integritetin e auditimit dhe nuk ka informacione që auditimi mund të ketë 

mungesë integriteti. 

 

Në këtë pikë analiza e kompetencave dhe raporti i orëve ose ditëve të planifikuara të punës dhe 

atyre efektive të shpenzuara në auditim, ndihmon personin përgjegjës për auditimin që të dalë 

në përfundime. Përgjegjësi i grupit mund të përdorë informacionin e siguruar nga auditimet e 

mëparshme për të formular një konkluzion për integritetin e auditimit. 

 

Hapi 4. Krijoni kushte që kërkesat e auditimit të jenë të kuptueshme. 

Mbështetur në ISSAI-të, letra e angazhimit midis palëve të përfshira në auditim synon rënien 

dakord mbi çështje të rëndësishme për të siguruar krijimin e kushteve paraprake të nevojshme 

për kryerjen e auditimit, me qëllim krijimin e një mjedisi bashkëpunues dhe mirëkuptues. Në 

letrën e angazhimit duhet të evidentohen objektivat kryesore, baza ligjore ku mbështetet 

auditimi, fushat që do të mbulohen me auditim, etj. Marrëveshja dhe mirëkuptimi i dyanshëm 

arrihet duke diskutuar për problemet që mund të vlerësohen si të nevojshme nga të dy palët. 

Me qëllim shmangien e keqkuptimeve, letra e angazhimit duhet të firmoset nga të dy palët, 

përpara fillimit të auditimit. ISSAI-të parashikojnë se letra e angazhimit mund të zëvendësohet 

edh enga takimi formal ku do të prezantohen drjetimet, mbi të cilat do të kryhet auditimi, 

prezantimi i grupit të auditimit, nevoja për të siguruar siguruar krijimin e kushteve paraprake 

të nevojshme për kryerjen e auditimit, etj. Duke konsideruar që kompetencat e KLSH-së 

përfshirë edhe aksesin ne pakufizuar në informacion rregullohen me Ligjin nr. 154/2014 “Për 

organzimin dhe funskionimin e KLSH-së”, si dhe mbështetur në ISSAI-TË, kjo fazë përmbyllet 

me Dokumentin Standard (Letër pune) nr. 3, “Protokollimi i takimit të parë”. 

 

Qëllimi i audituesit është të bjerë dakord me drejtuesit e subjektit mbi kushtet mbi të cilat do 

të kryhet auditimi nëpërmjet: 

 Konstatimit nëse kushtet e vendosura paraprakisht janë plotësuar. Kjo arrihet duke 

vlerësuar kuadrin rregullator financiar për përgatitjen e pasqyrave financiare dhe vlerësimin 

e nivelit të  kontrolleve të brendshme  

 Konfirmimit me shkrim që ekziston një mirëkuptim i dyanshëm midis audituesit dhe 

drejtuesve të subjektit në lidhje me auditimin që do të zhvillohet. 

 

Përgjegjësi i grupit të auditimit duhet të ndjekë procedurat që përcaktohen në rregulloren e 

procedurave të auditimit për plotësimin e letrës së angazhimit. 

 

Faktorët e mëposhtëm e bëjnë të nevojshme që përgjegjësi i grupi të auditimit të rishikojë 

fushën e auditimit ose të informojë subjektin për ekzistencën e tyre: 

 Çdo tregues që mund të çojë në keqkuptim të objektivit dhe qëllimit të auditimit nga 

subjekti. Treguesit mund të përfshijnë vonesa në dërgimin e dokumentacionit dhe 

evidencave si dhe vonesa në përgjigje të kërkesave të grupit të auditimit. 

 Çdo term apo element i rishikuar i auditimit. 

 Ndryshime të drejtuesve të njësisë së audituar. 

 Një ndryshim i rëndësishëm në  fushën e operimit ose në madhësinë e njësisë së 

audituar. 
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 Një ndryshim në kuadrin financiar raportues i cili mund të sjellë ndryshime në 

raportimet financiare përfundimtare. 

 Një ndryshim në kërkesat ligjore raportuese. 

 

 

2.4 Dokumentet që duhet të plotësohen deri në këtë fazë (referuar edhe rregullores së 

procedurave të auditimit) sipas tabelës më poshtë: 

 
REF (sipas 

rregullorese) 
Letrat e punës 

Objektivat e letrave të 

punës 
Plotësuar nga Rishikuar nga 

Dokumenti 1 

Njoftimi per 

fillim auditimi(si 

letër angazhimi) 

Komunikimi i fushave të 

auditimit për të informuar 

drejtuesit dhe për të rënë 

dakord në lidhje me 

objektivat e auditimit. 

 

Përgjegjësi i 

grupit/anëtarët e grupit 

Drejtori i 

Departamnetit 

Dokumenti 3 
Protokollimi i 

takimit të parë 

Dokumentimi i 

diskutimeve dhe 

vendimeve të takimit 

midis grupit të auditimit 

dhe drejtuesve të 

auditimit 

Auditues/përgjegjës 

grupi 

Subjekti i 

audituar / 

Përgjegjësi i 

grupit 

Dokumenti 5 
Deklarata e 

Pavarësisë 

Zbatimi i kërkesave të 

Kodit të Etikës nga 

anëtarët e grupit të 

auditimit. 

Nënshkrimi i Deklaratës 

së konfliktit të interesit. 

Anëtarët e grupit të 

auditimit 
Drejtori i 

Departamentit 

Dokumenti 6 
Ndarja e 

detyrave 

Rënia dakord e grupit të 

auditimit për detyrat që 

do të mbulojë çdo anëtar 

pergjate fazave te 

auditimit ne vijim 

Anëtarët e grupit Drejtori 
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KREU II.3 

 TË KUPTUARIT E NJËSISË SË AUDITUAR 

3.1 Standardet e zbatuara 

Në nivelin 3 të kornizës ISSAI 

ISSAI 200 par. 85-91   

ISSAI 200 par. 104-109   

ISSAI 200 par. 110-117   

Në nivelin 4 të kornizës ISSAI 

ISSAI 1240   

ISSAI 1250   

ISSAI 1315   

ISSAI 1330   

ISSAI 1402   

ISSAI 1520   

ISSAI 1550   

ISSAI 1570   

ISSAI 1610   

 

3.2 Objektivat 

Audituesi duhet të krijojë një ide mbi mjedisin dhe kontrollet e brendshme të njësisë së 

audituar. Kjo bëhet me qëllim identifikimin e risqeve, nëpërmjet sa më poshtë: 

 Vlerësimit të riskut të gabimit material, për shkak të mashtrimit ose gabimit; dhe 

 Planifikimit dhe kryerjes së auditimit në mënyrë efikase dhe efektive12. 

 

Kjo pjesë e manualit trajton udhëzime për: 

 Të kuptuarit e njësisë së audituar; 

 Riskun e gabimit material; 

 Procedurat e vlerësimit të riskut; 

 Të kuptuar e njësisë së audituar  për të vlerësuar mjedisin e tij, përfshirë dhe kontrollin 

e brendshëm; 

 Rishikimin analitik; 

 Vlerësimin e riskut të brendshëm nga auditesit dhe drejtuesit. 

 

Të kuptuarit e njësisë së audituar 

Audituesi duhet të krijojë një ide mbi mjedisin dhe kontrollet e brendshme të njësisë së 

audituar, me qëllimi identifikim e riqeve nëpërmjet vlerësimit të riskut të gabimit material për 

shkak të mashtrimit ose gabimit. Letrat e punës, formularët dhe checklist-at e trajtuar në këtë 

seksion ndihmojnë audituesin të marrë informacion për mjedisin dhe kontrollet e brendshme të 

entitetit. Audituesi duhet të përdorë skepticizimin profesional gjatë plotësimit të letrave të 

punës si dhe duhet të marrë evidenca nga burime të ndryshme, të cilat duhet të mbështesin 

përfundimet e arritura. Përfundimet e arritura nga intervistat apo takimet e zhvilluar me 

personelin e subjektit të audituar duhet të jenë të mbështetura edhe në evidenca të tjera. 

 

                                                                 
12 Issai 1315.1 
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Checklist-at e kontrollit të brendshëm ofrojnë një pamje të përgjithshme të njësisë së audituar 

mbi kompetencat dhe proceset e e përfshira. Letra e Punës 2  “Shqyrtimi analitik paraprak”, 

identifikon fushat me risk, nëpërmjet vlerave dhe aktiviteteve që kanë pësuar më shumë 

ndryshiome në njësi. Risqet e identifikuara në këto checklista do të transferohen te Letra e 

Punës “Riku i gabimeve materiale”. Përfundimet e nxjerra gjatë planifikimit strategjik janë 

përmbledhur në dokumentin e strategjisë së auditimit (është i njëjti me Dokumentin 2 “Memo 

e planifikimit” sipas rregullores së procedurave të auditimit). 

 

Risku i gabimeve materiale 

Ausituesi duhet të dalë në përfundimin nëse pasqyrat financiare përmbajnë ose jo, gabime 

materiale. Riqet e qënësishme janë të pranishëm në aktivitetin e entitetit. Shembuj të riqeve të 

qënëishëm janë:  

 

 Risku që shërbimet nuk mund të ofrohen për shembull, si pasojë e kapacitetit të 

kufizuar; 

 Risku që në subjekti të ketë raste mashtrimi nga punonjësit apo drejtuesit e tij; dhe 

 Risku që pasqyrat financiare të mund të përfshijnë gabime materiale për shkak të 

mungesës së trajnimeve apo udhëzimeve përkatëse. 

 

Procesi i mëposhtëm duhet të ndiqet nga audituesit në lidhje me identifikimin dhe vlerësimin 

e risqeve të auditimit: 

 

1. Identifikohen risqet në nivelin e pasqyrave financiare duke kryer procedurat e 

vlerësimit të riskut nëpërmjet letrave të punës (risqe të identifikuara në Checklistën e 

KB-së dhe ato në Letranë e Punës “Rishikimi analitik paraprak”). 

2. Vlerësohet ekzistenca e kontrolleve që lidhen me këto risqe në nivel strategjik. 

Kontrollet në nivel strategjik vlerësojnë nëse janë hartuar, implementuar dhe po 

funksionojnë sistemet e kontrollit të brendshëm. Kjo arrihet nëpërmjet vlerësimit të 

sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, vlerësimit të punës së auditit të 

brendshëm dhe komiteteve të auditimit; si dhe  

3. Merren në konsideratë dhe trajtohen risqet e pasqyrave financiare për secilin 

komponent të përzgjedhur dhe për secilin pohim që lidhet me to, përgjatë fazës së 

planifikimit të detajuar. 

 

Procedurat e vlerësimit të riskut 

Procedurat e vlerësimit të riskut ndihmojnë audituesin të krijojë një ide mbi mënyrën e 

funksionimit të subjektit dhe mjedisit të tij. Procedurat duhet të jenë të mjaftueshme me qëllim 

që të identifikohen dhe vlerësohen risqet e gabimeve materiale për pasqyrat financiare në tërësi 

dhe për elementët përbërës. Procedurat e vlerësimit të riskut nuk përmbajnë evidencat e 

mjaftueshme ose të përshtatshme për të formuar një opinion, ato thjesht ndihmojnë audituesin 

të fokusohet në fushat e identifikuara me risk të lartë. (ISSAI 1315.5) 

 

Audituesi mund të ndjekë një nga procedurat e mëposhtme (ose një kombinimi të tyre) për të 

vlerësuar riskun, duke njohur apo kuptuar njësinë dhe mjedisin e tij, përfshirë edhe kontrollin 

e brendshëm: (ISSAI 1315.6) 
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 Intervista me menaxhimin por edhe me palë të tjera brenda dhe jashtë njësisë: Kjo mund 

të përfshijë diskutime me nivele të ndryshme të personelit të entitetit, persona të cilët 

kanë njohuri në lidhje më këtë entitet, auditues të tjerë të cilët kanë zhvilluar auditime 

në këtë entitet. 

 Procedura analitike, ku merren në konsideratë marrëdhëniet e mëposhtme:  

o Shpenzimet kundrejt anagzhimeve; 

o Interesi si përqindje ndaj borxhit në krahasim me normën e interesit të 

huamarrjes; (ISSAI 1315 P7) dhe 

 Vëzhgime dhe inspektime mbi dokumentacionin, si p.sh. 

o Relacionin e ligjeve ose procesverbalet e diskutimeve; 

o Dokumente shtesë të përgatitur nga drejtuesit e entitetit për parlamentin, siç janë 

raportet e performancës ose raportet e zbatimit të buxhetit dhe kërkesat për 

financim; 

o Udhëzimet e Ministrisë ose udhëzime të tjera ; 

o Procesverbali zyrtar i komisioneve të ligjeve. 

 Rivlerësimi i aktiviteteve të kontrollit të brendshëm. (ISSAI 1315 P6, P8) 

 

Këto procedura janë të rëndësishme për identifikimin e riskut të gabimit material. Audituesit 

duhet të përcaktojnë se cfarë informacioni nevojitet, si dhe personat të cilëve duhet t’u 

drejtohen këto kërkesa. 

 

Procedurat analitike që duhet të kryhen në auditimet financiare përfshijnë kontrolle analitike të 

vijimësisë dhe arsyeshmërisë së llogarive dhe pasqyrave financiare, në krahasim me vlerat e 

viteve dhe buxheteve të mëparshme. Gjatë fazës së planifikimit audituesi krahason llogaritë e 

pasqyrave financiare dhe buxhetin me vitet e mëparshme. Procedurat analitike janë të 

rëndësishme për identifikimin e çështjeve dhe llogarive që duhet të auditohen. Nëse procedurat 

analitike gjatë krahasimit, identifikojnë transaksione apo llogari të pazakonta apo diferenca të 

pashpjeguara në raportin ndërmjet vlerës së pritshme dhe vlerës faktike është shumë e 

rëndësishme që këto vlera të qartësohen dhe vërtetohen, duke u mbështetur në evidenca nga 

burime të sigurta dhe të pavarura. (Referojuni Letrës së Punës 2 “Shqyrtimi paraprak 

analitik”). 

 

Procedurat e vëzhgimit dhe inspektimit mund të përdoren për të siguruar informacion për 

entitetin dhe mjedisin e tij. Inspektimi konsiston në shqyrtimin e shënimeve apo dokumenteve 

të brendshme ose të jashtme, në formë dokumentare, në formë elektronike ose media të tjera, 

apo asete të prekshme. Vëzhgimi konsiston në shkrimin e proceseve apo procedurave duke u 

kryer nga të tjerët. Procedura të tilla të auditimit zakonisht përfshijnë: 

 Vëzhgim të aktiviteteve dhe veprimtarisë së subjektit; 

 Inspektimi i dokumenteve (si planet strategjike dhe operative), regjistrime kontabël, si 

dhe manuale të kontrollit të brendshëm; 

 Leximi i raporteve të përgatitura nga drejtuesit e subjektit (si raportet periodike të 

monitorimit apo relacione të aktiviteti ekonomik të njësisë) dhe procesverbale të 

mbledhjeve të drejtuesve; 

 Vizita në vend (psh inpsektime të ambjenteve; inventarëve, etj); dhe  
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 Ndjekja e regjistrimit të transaksioneve në sistemin e raportimit financiar (procedurat 

“Hap pas hapi”13). 

 

Për ato njësi që auditohen vazhdimisht, përvoja e audituesve që kanë qenë më parë për auditim 

në to dhe informacionet që gjenden në dosjet e mëparshme të auditimit, kontribuojnë në të 

kuptuarin dhe njohjen e subjektit dhe mjedisit të tij. 

 

Shtrirja e të kuptuarit të subjektit të audituar 

Audituesi mund të kuptojë entitetin dhe mjedisin e tij duke njohur çështjet e mëposhtme: 

 Bazën ligjore për raportimin financiar, transaksionet dhe pasqyrat financiare që duhet 

të auditohen. 

 Bazën ligjore për çështjet e tjera objekt auditimi, si dhe përputhshmërinë me ligjet dhe 

rregulloret në fuqi. (ISSAI 1315 P12 b; ISSAI 1300 P4) 

 Natyrën e njësisë ekonomike, operacione, proceset e saj, financimin dhe strukturat 

organizative. Vendimet politika të marra për këtë njësi si p.sh. ndryshimi i 

vendndodhjes gjeografike, ndryshimi i numrit të punonjësve, riorganizimet, përfshirë 

transferimin e aktiviteteve në subjekte të tjera, transferimin e programeve, kufizimet 

buxhetore ose detyrimet e prapambetura. (ISSAI 1315 P12 a, g)  

 Planifikimi i aktiviteteve, objektivat strategjike dhe operacionale, proceset që ndiqen 

dhe riqet që mund të çojnë në një keq-deklarim material të pasqyrave financiare. (ISSAI 

1315 P12 d, e; ISSAI 1300 P4)  

 Matja dhe rishikimi e aktivitetit financiar të njësisë ekonomike. 

 Kontrollet e brendshme, përfshirë manualin dhe mjedisin e teknologjisë së 

informacionit (IT). Kjo përfshin vlerësimin e hartimit, zbatimit dhe efektivitetit të 

kontrolleve; 

 Konsideratë e veçantë duhet t'i kushtohet mashtrimeve, çështjeve gjyqësore dhe 

pretendimeve ndaj njësisë ekonomike, palëve të lidhura dhe qëndrueshmërisë së ofrimit 

të shërbimeve. (ISSAI 1315.11; 12; 13) (ISSAI 1300 P4) 

 

Natyra, koha dhe shtrirja e procedurave të vlerësimit të riskut varen edhe nga madhësisë dhe 

kompleksiteti i njësisë ekonomike që do të auditohet por edhe nga përvoja e audituesit në lidhje 

me këtë auditim. 

 

Transaksionet dhe pasqyrat financiare që do të auditohen 

Audituesi duhet të ndajë totalin e transaksioneve të organizatës, në njësi më të vogla me qëllimi 

auditimin e tyre. Ky proces është thelbësor për t’u siguruar që të gjitha pikat do të mbulohen 

me auditim. Pikat e audituara duhet të krahasohen me llogaritë e bilancit.  Në mungesë të 

bilanceve mund të përdoren deklarata të përkohshme financiare (ISSAI 1315 P12). 

 

Auditimet e mëparshme 

Një ndër gjerat e para që audituesi duhet të marrë në konsideratë para fillimit të një auditimi, 

janë gjetjet dhe çështjet e rëndësishme të trajtuara në raportet e mëparshme të auditimit. Gjetjet 

e rëndësishme duhet të identifikohen si fusha me risk. Raportet e perfomancës ose raportet e 

                                                                 
13 Ose procedura “Walkthrough”  
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auditit të brendshëm duhet të vlerësohen nëse mund të përdoren në auditim me qëllim 

planifikim e kohës së nevojshme për auditim. (ISSAI 1315 P10) (ISSAI 1300 P4). 

 

Mjedisi i teknologjisë së informacionit (IT) 

Shumica e njësive qeveritare përdorin sisteme informatike për të përpunuar transaksione, 

financiare ose jofinanciare. Kjo paraqet një sfidë për audituesit pasi duhet të kuptojnë 

funksionimin e sistemit informatik dhe ndikimet që mund të ketë këto sisteme mbi pasqyrat 

financiare. Si pjesë e të kuptuarit të mjedisit, ekziston gjithashtu një nevojë për të vlerësuar 

mjedisin e teknologjisë së informacionit. 

Duke qenë se, në KLSH kryhen auditime të veçanta mbi mjedisin IT, të cilat mbështeten mbi 

manualin respektiv, kjo pjesë nuk do të jetë subjekt trajtimi në këtë manual. 

 

Përputhshmëria me ligjet dhe rregulloret 

Gjatë planifikimit strategjik, audituesi duhet te krijojë një njohje të përgjithshme në lidhje me 

bazën ligjore dhe rregullative që zbatohet nga njësia ekonomike dhe mekanizmat që përdoren 

nga njësia për të siguruar pajtueshmërinë me bazën ligjore. Kjo mund të arrihet përmes 

plotësimit të checklistën për kontrollin e brendshëm. (ISSAI 1250.12) 

 

Ndryshimet ligjore dhe nënligjore mund të sjellin ndryshime të rëndësishme në paraqitjen e 

pasqyrave financiare ose në veprimtarinë e njësisë ekonomike. Disa ligje ose rregullore kanë 

efekt të drejtpërdrejtë në pasqyrat financiare, ndërsa disa të tjerët janë thelbësorë për 

veprimtarinë e njësisë ekonomike (prandaj ndikojnë në mënyrë indirekte). Audituesi duhet të 

marrë në konsideratë si ndryshimet në paraqitjen e informacionit financiar të pasqyrave 

financiare ashtu edhe ndryshimet në veprimtarinë e njësisë ekonomike. (ISSAI 1250 P5; P6; 

P7) (ISSAI 1250.2;6) 

 

Audituesi duhet të sigurojnë evidenca të mjaftueshme në lidhje me respektimin e dispozitave 

ligjore dhe nënligjore, të cilat kanë efekt të drejtpërdrejtë në pasqyrat financiare. Ndërsa për 

ligjet dhe aktet nënligjore që ndikojnë në veprimtarinë e njësisë ekonomike mund të mjaftohet 

me identifikimin e moszbatimit të atyre ligjeve apo akteve nënligjore që mund të sjellin një 

efekt material në paraqitjen e pasqyrave financiare. Gjatë këtij procesi të auditimi është i 

rëndësishëm përdorimi i skepticizmit profesional. (ISSAI 1250.7;8) 

 

Përgjegjësitë e drejtuesve 

Është përgjegjësi e drejtuesve të njësisë ekonomike të sigurojnë që veprimtaria dhe operacionet 

e njësisë janë kryer në përputhje me dispozitat ligjore dhe nënligjore. Në vijim janë trajtuar 

disa shembuj të llojeve të politikave dhe procedurave që një njësi ekonomike mund të zbatojë 

për të ndihmuar në parandalimin dhe zbulimin e mospërputhjes me ligjet dhe aktet nënligjore: 

 Monitorimi i kërkesave ligjore dhe sigurimi që politika dhe procedurat që ndiqen nga 

njësia përmbushin këto kërkesa; 

 Ngritja dhe funksionimin efektiv i kontrollit të brendshëm; 

 Zhvillimi, publikimi dhe zbatimi i kodit të sjelljes; 

 Trajnimi i punonjësve dhe marrja siguri që punonjësit e kanë kuptuar kodin e sjelljes; 

 Monitorimi i zbatueshmërisë së kodit të sjelljes dhe marrja e masave të nevojshme ndaj 

punonjësve që nuk e respektojnë atë; 

 Angazhimi i zyrës juridike në procesin e monitorimit të zbatimit të kërkesave ligjore; 

 Mbajta e një regjistri për të evidentuar ligjet dhe aktet nënligjore që njësia duhet të 

zbatojë. (ISSAI 1250.3; A2) 
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Përgjegjësia e audituesit 

Audituesi duhet të njohë bazën ligjore dhe rregullative mbi të cilën vepron njësia ekonomike 

dhe duhet të kryej procedurat e auditimit për të identifikuar anomalitë materiale që kanë ardhur 

si pasojë e mos zbatimit të kërkesave ligjore dhe nënligjore. Sidoqoftë, audituesi nuk është 

përgjegjës për parandalimin e veprimeve të cilat janë në mospërputhje me kërkesat ligjore dhe 

nënligjore. Gjithashtu audituesi mund të mos zbulojë të gjitha moszabtimet e kërkesave ligjore 

dhe rregullative. 

 

Objektivat e audituesit janë: 

 Të identifikojë dhe të kuptojë kërkesat ligjore dhe nënligjore të njësisë ekonomike;  

 Sigurimi i evidencave të mjaftueshme në lidhje me pajtueshmërinë e veprimtarisë së 

njësisë ekonomike me dispozitat e ligjore dhe rregulloreve që kanë efekt të 

drejtpërdrejtë në pasqyrat financiare. Kjo përfshin kuptimin e bazës ligjore dhe nën 

ligjore si dhe njohjen e procedurave që ndjek njësia ekonomike për zbatimin e 

kërkesave ligjore; (ISSAI 1250.12;13)  

 Të kryejë procedura të specifikuara auditimi për të identifikuar rastet e mosrespektimit 

të kërkesave ligjore dhe nënligjore, përfshirë kërkimin dhe inspektimin korrespodencës 

së drejtuesve me autoritetet rregullative; (ISSAI 1250.14) dhe 

 Paraqitja e rasteve që nuk kanë zbatuar kërkesat ligjore dhe nënligjore si dhe evidentimi 

i rasteve që dyshohet se mund të jenë në përputhje më dispozitat ligjore. (ISSAI 

1250.10) 

 

Gjatë auditimit, audituesi mund të evidentojë që mos zbatimi i kërkesave ligjore dhe ligjore 

nga njësia ekonomike, mund të ndikojnë materialisht në paraqitjen e pasqyrave financiare 

(ISSAI 1250.2) 

 

Nëse audituesi konstaton ose dyshon për moszbatimin e dispozitave ligjore dhe nënligjore, 

audituesi duhet të: 

 Kuptojë natyrën e aktit dhe rrethanat në të cilat ka ndodhur; 

 Hartojë testime të mëtejshme për të vlerësuar efektin e mos pajtueshmërisë në pasqyrat 

financiare; 

 Diskutojë çështjen me drejtuesit dhe, kur është e përshtatshme, me ata që janë 

përgjegjës për qeverisjen; (ISSAI 1250.19) 

 Konsiderojë mundësinë për të marrë këshilla juridike kur është e nevojshme. 

 

Nëse nuk sigurohet informacioni i nevojshëm dhe evidencat e mjaftueshme për mos përputhjët 

ligjore, efektet e tyre duhet të mbahen në konsideratë kur të jepet opinioni i auditimit. (ISSAI 

1250.20) 

 

Nëse audituesi ka identifikuar ose dyshon për moszbatimi të akteve ligjore dhe nënligjore, 

audituesi vlerëson nëse ka përgjegjësi për të raportuat këto gjetje te palët e treta. Këtu mund të 

përfshihet prokuroria, parlamenti dhe palë të treta të tjera të prekura. (ISSAI 1250.28) (ISSAI 

1250 P10) 

 

Kur raporton për mos zbatimin e bazës ligjore, audituesi duhet: 

 Të japë një opinion të kualifikuar ose të kundërt të auditimit nëse mospërputhshmëria 

ka një efekt material në pasqyrat financiare, dhe nuk është paraqitur siç duhet, ose 
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 Të japë një opinion të kualifikuar ose të refuzojë të japë opinion për paraqitjen e 

pasqyrave financiare, nëse njësia ekonomike i pengon marrjen e evidencave të 

mjaftueshme. (ISSAI 1250.25-26) 

 

Natyra e njësisë ekonomike 

Audituesi duhet të njohë natyrën e njësisë ekonomike, përfshirë vendndodhjen e saj, drejtimin 

dhe strukturat drejtuese, llojet e shërbimeve që ofron, strukturën organizative të njësisë 

ekonomike si dhe burimet financiare. Njohja me natyrën e njësisë ekonomike ndihmon në 

identifikimin e klasave të transaksioneve dhe llogarive të pasqyrave financiare. 

 

Kontrolli i brendshëm 

Audituesi duhet të njohë sistemin e kontrollit te brendshëm që ka ngritur njësia ekonomike. 

Kontrolli i brendshëm duhet të ofrojnë siguri të arsyeshme për arritjen e objektivave të njësisë 

ekonomike, të rrisë besueshmërinë e raportimit financiar, të risin efektivitetin dhe efikasitetin 

e operacioneve si dhe të sigurojë zbatueshmërinë e dispozitave ligjore dhe nënligjore. Nga kjo 

rrjedh se kontrolli i brendshëm duhet të hartohet dhe zbatohet për të adresuar rreziqet e 

identifikuara që kërcënojnë arritjen e objektivave të njësisë ekonomike. Kontrolli i brendshëm 

përbëhet nga elementët e mëposhtëm: 

 

 Mjedisi i kontrollit; 

 Vlerësimi i riskut; 

 Sistemi i informacionit, përfshirë proceset e ndërlidhura, të rëndësishme për raportimin 

financiar dhe komunikimin; 

 Aktivitet e kontrollit; dhe 

 Monitorimi 

(Letra e punës “Checklista per Kontrollin e Brendshëm”) 

 

Audituesi duhet të vlerësojë efektivitetin e kontrollit të brendshëm. Kontrollet e brendshme 

janë të ndërtuar në mënyrë efektive kur arrijnë të parandalojnë ose zbulojnë gabimet e 

mundshme. Nëse sistemi i kontrollit nuk është ndërtuar në mënyrë efektive, audituesi nuk duhet 

të mbështesë punën audituese në këto sisteme dhe duhet t’i raportojë drejtuesve të entitetit për 

dobësitë e sistemit të kontrollit.  

 

Për vlerësimi e kontrolleve të brendshme audituesi duhet të marrë parasysh: 

 Çdo përgjegjësi në lidhje me raportin e kontrolleve të brendshme; 

 Kontrollet përkatëse në lidhje me zbatueshmërinë e bazës ligjore dhe nënligjore; 

 Kontrollet në lidhje me monitorimin e performancës kundrejt buxhetit; 

 Kontrollet që lidhen me transferimin e fondeve buxhetore; 

 Kontrollet e të dhënave të klasifikuara që lidhen me sigurinë kombëtare dhe të dhënat 

që lidhen më informacione tatimore dhe sigurimet shoqërore; 

 Njësia ekonomike publike mund të jetë në varësi të një subjekti tjetër publik dhe 

mbikëqyra dhe kontrollet mund të kryhen nga jashtë njësisë ekonomike. Këto kontrolle 

mund të jenë në lidhje me zbatimin e kërkesave ligjore për prokurimet, zbatimi e 

buxhetit, apo për fusha të tjera të ndryshme që mund të jenë përcaktuar në ligjet 

organike të subjektit publik. (ISSAI 1315 P14) 
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Kontrollet e brendshme mund të ofrojnë siguri të kufizuar në lidhje me arritjen e objektivave 

të raportimit financiar të njësisë ekonomike. Pavarësisht mënyrës së ndërtimit dhe 

funksionimit, sistemet e kontrolleve të brendshme nuk janë në gjendje të parandalojnë gabimet 

njerëzore apo vendimmarrjet e gabuara. 

 

Mjedisi i kontrollit (Komponenti i parë i Kontrollit të Brendshëm) 

Mjedis i kontrollit ka për qëllim të sigurojë strukturën bazë, disiplinën dhe vlerat e subjektit.  

Mjedisi i kontrollit përfshin aspektet e qeverisjes, funksionet e menaxhimit, sjelljen dhe 

qëndrimet, veprimet për të parandaluar dhe zbuluar mashtrimet dhe gabimet, angazhimin ndaj 

vlerave etike dhe kompetencës. (ISSAI 1315.14) 

 

Vlerësimi i riskut (Komponenti i dytë i Kontrollit të Brendshëm) 

Vlerësimi i Riskut ka për qëllim identifikimin dhe analizën e risqeve të brendshme dhe të 

jashtme për arritjen e objektivave të subjektit. Procesi përshkruhet si procesi i identifikimit të 

risqeve të mundshme dhe formon bazën për menaxhimin e riqeve të identifikuara. Këtu 

përfshihet mënyra si drejtuesit e subjektit identifikojnë riqet, vlerësojnë rëndësinë e risqeve, 

vlerësojnë mundësinë e ndodhjes së tyre dhe përcaktojnë veprimet që duhet të ndërmerren për 

të minimizuar shfaqen e tyre. Nëse procesi i vlerësimit të riskut është i ndërtuar në mënyrë 

efektive, ai mund të ndihmojnë auidtuesin të identifikojë riqet e gabimeve materiale që mund 

të ndikojnë në pasqyrat financiare.  

 

Sistemi i informacionit dhe komunikimi (Komponenti i tretë i Kontrollit të Brendshëm) 

Sistemet e informacionit dhe komunikimit kanë qëllim të sigurojnë kuadrin e duhur për të 

arritur raportimin financiar; kjo përfshin sistemet kontabël, procedura dhe të dhëna, që nisin, 

regjistrojnë, përpunojnë dhe raportojnë transaksione dhe ruajnë përgjegjshmërinë për asetet, 

detyrimet dhe kapitalin. 

Shumica e njësive ekonomike përdorin sistemet IT për raportimin financiar. Si rezultat, sistemi 

i kontrollit të brendshëm të një entiteti ka të ngjarë të përmbajë elemente manuale dhe të 

automatizuara, karakteristikat e të cilave janë të rëndësishme për vlerësimin e riskut nga 

audituesit. Drejtuesit kanë përgjegjësi të marrin masat e nevojshme për të mbrojtur mjedisin e 

kontrollit të përgjithshëm që ka të bëjë me sistemin IT. 

Përgjithësisht sistemet informatike kanë avantazhe dhe disavantazhe për sa i përket kontrolleve 

të brendshme. Sistemet IT normalisht mundësojnë përpunimin e shpejtë dhe të saktë të 

informacionit dhe lehtësojnë analizat shtesë duke përdorur teknikat e auditimit të asistuara nga 

kompjuteri (CAAT). Disavantazhet i tyre lidhet me trajnimet shtesë që duhet të marrin 

punonjësit dhe auditues për përdorimin e tyre. Gjithashtu ekzistojnë risqe e hyrjes në sistem të 

personave dhe informacione të paautorizuara, të cilat mund të sjellin ndryshime në paraqitjen 

e informacioneve financiare.  

Gjithsesi vlerësimi i këtyre sistemeve, sikundër thënë edhe më parë në këtë kapitull, është pjesë 

e auditimeve IT të KLSH-së dhe si pasojë trajtohet më i detajuar në manualin që mbulon këtë 

tip auditimi. 

 

Aktivitete e kontrollit 

Aktivitetet e Kontrollit kanë për qëllim përcaktimin e politikave dhe procedurave specifike të 

implementuara nga njësia, që sigurojnë se risqet e identifikuara janë menaxhuar saktë. Këto 

përfshijnë një gamë aktivitetesh të ndryshme si autorizimet, verifikimet, rishikimet e 

performancës operative, të përpunimit të informacionit, kontrollet fizike mbi marrëdhëniet me 

palët e interesuara dhe transaksionet. 

Aktivitetet e kontrollit janë politikat dhe procedurat që ndihmojnë në sigurimin e zbatimit të 

direktivave të menaxhimit; për shembull, nëse janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për të 
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adresuar rreziqet që kërcënojnë arritjen e objektivave të njësisë ekonomike. Aktivitetet e 

kontrollit, qoftë brenda sistemeve informatike ose sistemeve manuale, kanë objektiva të 

ndryshme dhe zbatohen në nivele të ndryshme organizative dhe funksionale. 

Shembuj të aktiviteteve specifike të kontrollit përfshijnë si më poshtë: 

 

Aktivitete e kontrollit Përshkrimi 

Autorizimi 

Si dhe kush janë personat e autorizuar për kryerjen e 

transaksioneve, duhet të jenë të trajtuar në mënyrë të detajuar në 

përshkrimet e punës së personelit. 

Rishikimi i performancës 
Përshkrimet e punës duhet të lidhen me punën aktuale që kryen 

personeli. 

Përpunimi i informacionit 
Përshkrime të hollësishme të përpunimit të informacionit. Kjo 

përfshin kontrollet e përgjithshme dhe ato specifike. 

Kontrollet fizike Mbrojtja e aktiveve, për shembull inventarizimi i aktiveve. 

Ndarja e detyrave 

Personat e ndryshëm janë përgjegjës për: 

Autorizimin e një transaksioni / blerjeje 

Regjistrimi i detajeve në librin e parave / librin e përgjithshëm, etj 

Mbajtjen e mallrave / aksioneve / aseteve. 

 

Aktivitetet e kontrollit mund të ndahen në kontrolle parandaluese ose para faktit, kontrolle 

hetuese ose pas faktin dhe kontrolle nga menaxhimi.  

Kontrollet parandaluese janë kontrolle të cilat kanë si qëllim parandalimin e gabimeve që mund 

të ndodhin, ndërsa kontrollet hetuese kanë si qëllim zbulimin dhe korrigjimin e gabimeve që 

tashmë kanë ndodhur.  

 

Zbatimi i kontrolleve parandalues është normalisht një zgjidhje më e mirë dhe më e 

qëndrueshme, por nganjëherë duhet më shumë kohë për t’u zbatuar dhe mund të jetë më e 

kushtueshme. Në raste të tilla, një kontroll zbulues mund të sigurojë një zgjidhje të përkohshme 

derisa të zbatohet kontrolli parandalues. 

Audituesi duhet të njohë aktivitet e kontrollit me qëllim që të vlerësojë risqet e material në 

nivelin e pohimeve dhe më pas të mund të hartojë procedurat përkatëse të auditimit. Një 

audituesi nuk kërkon të kuptojë dhe njohë të gjitha aktivitetet e kontrollit që lidhen me secilën 

klasë të transaksioneve, llogarive, pohimeve apo zërave të pasqyrave financiare. Fokusi i 

auidtuesit është identifikimi dhe njohja e aktiviteteve të kontrollit që lidhen me fushat që kanë 

mundësi më të madhe për të pasur gabime materiale. (ISSAI 1315.20) 

 

Audituesi duhet të njohë se si njësia ekonomike ka marr masa për parandalimin dhe 

minimizimin e riqeve që vijnë nga teknologjia e informacionit. (ISSAI 1315.21) 

 

 

 

Aktivitete e monitorimit 

Monitorimi është një proces që ka për qëllim vlerësimin e efektivitetit të kontrollit të 

brendshëm në periudha të ndryshme kohore. Ai përfshin aspekte të paracaktuara si identifikimi  

i informacionit të monitoruar, për shembull raporte të nxjerra nga sistemi me vlerat më të 

mëdha të shpenzimeve për muajin. Këto procese duhet të përfshihen në aktivitetin normal të 

njësisë dhe duhet të kenë survejim të vazhdueshëm. Audituesi duhet të jenë në gjendje të 

vlerësojnë burimet e informacionit për të arritur në përfundime nëse informacioni është i 

besueshëm. ( ISSAI 1315.24) 
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Audituesi duhet të kuptojë llojet e veprimtarive që njësia ekonomike përdor për të monitoruar 

kontrollin e brendshëm të raporteve financiare, përfshirë këtu ato kontrolle që kanë lidhje me 

pjesën e auditimit, përfshirë këtu edhe mënyrën se si njësia procedon me veprimet korrigjuese. 

(ISSAI 1315.22) 

 

Drejtuesit duhet të përdorin në mënyrë efektive auditin e brendshëm, me qëllim që ai të 

kontribuojë në monitorimin e aktiviteteve të njësisë. Audituesi duhet të vlerësojnë  

përgjegjësitë e auditimit të brendshëm dhe pozicionin e tij në strukturën organizative të njësisë 

ekonomike, gjithashtu duhet të vlerësohen aktivitet e kryera dhe ato që do të kryhen si funksion 

i auditimit të brendshëm. (ISSAI 1315.23) 

 

 

Vlerësimi i mashtrimit 

 

Çfarë është mashtrimi? 

Keq-pasqyrimet në pasqyrat financiare mund të vijnë ose nga mashtrimi ose nga gabimi. 

Dallimi është se mashtrimi është shkaktuar me qëllim ndërsa gabimi është i paqëllimshëm. 

(ISSAI 1240.2) 

Ekzistojnë dy lloje të mashtrimit – mashtrim në raportimin financiar dhe shpërdorimi i aseteve. 

Edhe pse audituesi mund të dyshojë ose, në raste të rralla, të identifikojë praninë e mashtrimit, 

audituesi nuk bën përcaktime ligjore nëse mashtrimi ka ndodhur në të vërtetë. (ISSAI 1240.3) 

 

Mashtrimi i raportimit financiar mund të realizohet si më poshtë: 

 Manipulimi, falsifikimi, ose ndryshimi i regjistrave kontabël ose dokumentacioni 

mbështetës nga i cili janë përgatitur pasqyrat financiare. 

 Keq-prezantimi ose lënia jashtë e transaksioneve, ngjarjeve ose informacioneve të tjera 

të rëndësishme nga pasqyrat financiare.  

 Keqpërdorimi i qëllimshëm i parimeve të kontabilitetit në lidhje me shumat, 

klasifikimin, mënyrën e prezantimit ose zbulimin.  

 Abuzimi, përfshirë keqpërdorimin e autoritetit ose pozitës për interesa financiare 

personale ose ato të një anëtari të afërt të familjes ose bashkëpunëtorit të biznesit. (ISSAI 

1240 P6) 

 

Shpërdorimi i aseteve mund të realizohet në mënyra të ndryshme duke përfshirë: 

 Përvetësimi i faturave (për shembull shpërdorimi i llogarive të arkëtueshme ose 

devijimi i faturave me qëllim fshirjen e detyrimeve – ëritte offs)  

 Vjedhja e aseteve fizike ose pronësisë intelektuale (për shembull, vjedhja e inventarit 

për përdorim personal ose për shitje, vjedhja e skrapit për rishitje, bashkëpunimi me një 

furnizues duke zbuluar të dhënat teknologjike në këmbim të pagesës). 

 Pagesa për mallrat dhe shërbimet që nuk janë marrë (për shembull, pagesa ndaj shitësve 

fiktivë, rryshfete të paguara nga shitësit tek agjentët blerës të njësisë ekonomike në 

këmbim të çmimeve të inflatuara, pagesa për punonjësit fiktiv). 

 Përdorimi i pasurive të një njësie ekonomike për përdorim personal (për shembull, 

përdorimi i aktiveve të njësisë ekonomike si kolateral për një kredi personale ose një 

kredi për një palë të lidhur). 
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Zakonisht mashtrimi kryhet kur ekzistojnë faktorë të caktuar: 

 Nxitja ose presioni për të kryer mashtrime në raportimet financiare mund të ekzistojnë 

kur menaxhimi është nën presion për të arritur një objektiv të pritshëm (dhe mbase jo 

realist). Në sektorin publik punonjësit ose menaxhimi mund të jenë nën presion për të 

ofruar shërbime me cilësi të lartë me pak burime dhe për të përmbushur buxhetet. 

 Ekziston një mundësi për të kryer mashtrim kur kontrolli i brendshëm nuk është efektiv. 

Mungesa e aftësive, transaksione të shumta me vlera të ulëta në cash mund të jenë të 

përhapura në operacione. 

 Racionalizimi i aktit të mashtrimit kur personeli (përfshirë menaxhimin) lejon kryerjen 

e  veprimeve të pandershëm (jo etike). Pagat më të ulta në sektorin publik mund t'i bëjnë 

punonjësit të justifikojnë keqpërdorimin e fondeve. (ISSAI 1240 P5)  

 

Përgjegjësia kryesore për parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit varet nga menaxhimi dhe 

ata të ngarkuar me qeverisje ose mbikëqyrje. (ISSAI 1240.4)  

 

Përgjegjësitë e audituesit 

Audituesët janë përgjegjës për marrjen e një sigurimi të arsyeshëm se pasqyrat financiare nuk 

kanë keq-raportim  material, të  shkaktuara nga mashtrimi ose nga gabimi. (ISSAI 1240.5) 

 

Objektivat e audituesit janë: 

 Të identifikojë dhe vlerësojë risqet e keq-raportimit material të pasqyrave financiare 

për shkak të mashtrimit;  

 Të marrë evidenca të mjaftueshme për auditimin në lidhje me risqet e vlerësuara të keq-

raportimit material për shkak të mashtrimit, dhe 

 Të marrë masat e duhura në lidhje me mashtrimin e identifikuar ose mashtrimin e 

dyshuar, gjatë kontrollit përmes hartimit dhe zbatimit të procedurave të përshtatshme. 

(ISSAI 1240.10) 

 

Ndikimi i konsideratave të mashtrimit në qasjen e auditimit 

Ekipi i auditimit duhet të diskutojë mbi nivelin e gabimeve të tolerueshme dhe ekzistencën e 

keq-pasqyrimit material në pasqyrat financiare për shkak të mashtrimit. Përgjegjësi i grupit të 

auditimit duhet të sigurojë që çështjet e rëndësishme t’u komunikohen anëtarëve të grupit të 

auditimit, të cilët nuk kanë qenë  prezent në diskutim. (ISSAI 1240.15) (Referojuni Letrës së 

Punës 5 “Dokumenti i diskutimit të grupit të auditimit”’) 

 

Identifikimi i risqeve të keq-pasqyrimit material për shkak të mashtrimit (ISSAI 1240.16) 

Audituesi duhet të kontrollojë menaxherët dhe të marrë evidence në lidhje me: 

 Vlerësimin e drejtuesve për riskun e mashtrimit; 

 Procesin e menaxhimit për identifikimin dhe përgjigjen ndaj risqeve të mashtrimit në 

njësi ekonomike, duke përfshirë ndonjë transaksion specifik ose llogari të bilancit risku 

I mashtrimit mund të ndodhë; 

 Komunikimin e menaxhimit me ata që janë përgjegjës për qeverisjen, entitetet e tjera 

qeveritare dhe punonjësit në lidhje me proceset për identifikimin dhe përgjigjen ndaj 

risqeve të mashtrimit dhe pikëpamjeve të menaxhimit për praktikat dhe sjelljen etike; 

(ISSAI 1240.17; P11) 
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 Çdo mashtrim aktual, i dyshuar ose i pretenduar që prek njësinë ekonomike, për 

shembull identifikuar nga auditit i brendshëm i njësisë ekonomike; (ISSAI 1240.18,19) 

 Kontrollet e brendshme të vendosura nga menaxhimi për të ulur riskun e mashtrimit, 

proceset për identifikimin dhe përgjigjen ndaj risqeve të mashtrimit dhe monitorimit 

nga personat e ngarkuar me qeverisje; (ISSAI 1240.20) 

 Nëse personat përgjegjës për qeverisje, zyrtarë të zgjedhur, anëtarët e bordit ose 

anëtarët e komiteteve legjislative kanë njohuri për ndonjë mashtrim aktual, të dyshuar 

ose të pretenduar që prek entitetin; (ISSAI 1240.21; P12)  

 Nëse marrëdhëniet e pazakonta ose të papritura që janë identifikuar gjatë kryerjes së 

procedurave analitike, përfshirë ato që lidhen me llogaritë e të ardhurave, mund të 

tregojnë risqe të keq-raportimit material për shkak të mashtrimit; dhe (ISSAI 1240.22) 

 Nëse ndonjë informacion i marrë përgjatë auditimit tregon që faktorët e riskut të 

mashtrimit janë të pranishëm; (ISSAI 1240.23) 

 Nëse ndonjë informacion i marrë nga një tjetër vlerësim i riskut tregon që faktorët e 

riskut të mashtrimit janë të pranishëm. Ndërsa faktorët e riskut të mashtrimit mund të 

nënkuptojnë se ekziston mashtrim aktual, ata shpesh kanë qenë të pranishëm në rrethana 

ku kanë ndodhur mashtrime dhe prandaj mund të tregojnë risqe të keq-pasqyrimit 

material për shkak të mashtrimit. (ISSAI 1240.24)  

 

Audituesi duhet t’i trajtojë risqet e mashtrimit si risqe të rëndësishme dhe në përputhje me 

rrethanat, masën dhe kohën e ndodhur, audituesi duhet të kuptojë më parë aktivitet e kontrollit 

të lidhura më këtë njësi ekonomike, përfshirë dhe aktivitetet e kontrollit, të rëndësishme për 

risqe të  tilla. (ISSAI 1240.27) 

 

Komunikimi i mashtrimit 

Kur audituesi ka identifikuar mashtrim ose ka marrë informacion që tregon se mashtrimi mund 

të ekzistojë, audituesi duhet t'i komunikojë këto çështje sa më shpejt të jetë e mundur në nivel 

e kontrollit dhe te personat që janë të ngarkuar me qeverisjen. (ISSAI 1240.40) 

 

Audituesi duhet të komunikojë mashtrimin e identifikuar ose të dyshuar te ata që ngarkohen 

me 

qeverisje, duke përfshirë: 

 Menaxhimin; 

 Punonjësit që kanë role domethënëse në kontrollin e brendshëm; ose 

 Persona të tjerë kur mashtrimi rezulton në një keq-pasqyrim material në pasqyrat 

financiare. (ISSAI1240.41)  

 

 

 

 

Përgjigjet ndaj riskut të keq-raportimit material 

 

Bazuar në procedurat e mësipërme, audituesi duhet të vlerësojë riskun e keq-deklarimit 

material dhe të hartojnë procedura të përshtatshme në përgjigje të këtyre risqeve. Procedurat e 

mëposhtme duhet të kryhen në të gjitha rastet: 
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 Diskutimi i grupit të auditimit duhet të përfshijë aspekte specifike të palëve të përfshira. 

(Shihni Letra e punës për diskutimin e grupit të auditimit) 

 Audituesi duhet të kërkojë nga menaxherët, identifikim e palëve të përfshira dhe 

natyrën e marrëdhënieve. 

 Audituesi duhet të pyesë në lidhje me kontrollet e menaxhimit në lidhje me 

identifikimin, autorizimin dhe llogaritjen e transaksioneve të palëve të përfshira. 

 Inspekton dokumente të tilla si konfirmimet bankare dhe ligjore, procesverbalet e 

mbledhjeve të menaxhimit për të identifikuar çdo transaksion të palëve të përfshira.  

 Identifikoni faktorët e rrezikut të mashtrimit që vijnë nga marrëdhëniet me palët e 

ndërlidhura dhe konsiderojini këto zona si zona të rëndësishme rreziku. 

 Për çdo transaksion domethënës jashtë rrjedhës normale të operacionit, audituesi duhet 

të kërkojë nga menaxhimi informacion për përfshirjen e mundshme të palëve të lidhur. 

Vlerësoni vlefshmërinë e arsyeve të dokumentuara për të kryer transaksione dhe për të 

siguruar që ato llogariten dhe aprovohen në mënyrë të duhur. 

 Kur kërkesa shtesë legjislative janë të aplikueshme, audituesi duhet të sigurojnë që 

menaxhmenti ka marrë autorizim dhe miratim nga Ministria e Financave ose 

institucioni që e ka në varësi. Kjo procedurë mund të zbatohet pavarësisht nëse 

transaksionet janë të rëndësishme ose jashtë rrjedhës normale të operacioneve. 

 Audituesi duhet të marrë evidenca të mjaftueshme e të përshtatshme për transaksionet 

e palëve të përfshira. (ISSAI 1550.12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; P14; P15; P16)   

 

Vlerësimi i riskut të gabimit material 
 

Risku i auditimit është risku që audituesi dëshiron ta tolerojë për të dalë në përfundim të gabuar. 

Risku i Auditimit sa i takon besueshmërisë së pasqyrave financiare është risku që KLSH mund të 

jap një opinion jo të saktë, në rastet se pasqyrat financiare janë materialisht gabim. Risku i auditimit 

është funksion i:  

- Riskut të gabimit material, që ka dy komponentë - Risku i qënësishëm dhe Risku i kontrollit 

të brendshëm, dhe  

- Riskut që audituesi nuk do t’i zbulojë këto gabime. 

 

Risku i gabimit material përbëhet nga dy komponentë: 

 Risku i qënësishëm – Shembuj të risqeve të brendshëm mund të përfshijnë ndryshime 

të rëndësishme në terma të kontabilitetit ose IT-së, kompleksitetin e rregulloreve 

kontabël dhe proceseve që aplikohen, numrin e njësive apo departamenteve, si dhe 

risqe të gabimive njerëzore; 

 Risku i kontrollit – Risku që një gabim material nuk mund të zbulohet nga kontrolli I 

brendshëm i njësisë ekonomike. (ISSAI 1200.13m) 

 

Gjatë procesit të planifikimit të detajuar si dhe gjatë gjithë auditimit, audituesi duhet të 

identifikojë risqet e gabimit material, të cilat mund të vlerësohen në nivelin e llogarive dhe 

pohimeve. Për këtë qëllim audituesi duhet: 
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 Të identifikojë risqet duke marrë parasysh natyrën e njësisë ekonomike dhe mjedisin e 

saj, kontrollet e brendshme, llojet e transaksioneve, llogaritë e bilancit etj; 

 Të lidhë risqet e identifikuara me llogaritë që mund të deklarohen gabim; dhe 

 Të vlerësojë rëndësinë dhe mundësinë e ndodhjes së riskut. Për risqet e rëndësishme 

nuk duhet të përdoret vetëm procedurat thelbësore, pasi mund të mos ofrojë evidenca 

dhe prova të mjaftueshme për auditimin.  Audituesi është i detyruar të vlerësojë modelin 

e kontrolleve të njësisë ekonomike, përfshirë aktivitetet përkatëse të kontrollit. (ISSAI 

1315.25-26) 

 

Gjatë identifikimit dhe vlerësimit të riskut të gabimeve material, audituesi duhet të marrë në 

konsideratë edhe çështje të tjera si: 

 Faktin që identifikimi dhe vlerësimi i riskut të gabimeve material në nivelin e pasqyrave 

financiare dhe në nivelin e pohimeve mund të përfshijë edhe çështje që lidhen me 

klimën politike, interesin publik dhe sentibilitetin e programit. 

 Faktin se pohimet për klasat e transakioneve, llogaritë e bilanceve dhe shënimet 

shpjeguese mund të zgjerohen aq sat ë mund të japin informacion nëse transaksione dhe 

ngjarjen janë kryer në përputhje me kërkesat ligjore. (ISSAI 1315 P17) 

 

Risqet që kërkojnë vëmendje më të madhe gjatë auditimit 

Si pjesë e vlerësimit të riskut, audituesi duhet të përcaktojë së cilat nga risqet e identifikuar, 

kërkon vëmendje më të madhe për t’u audituar, sipas gjykimit të tij profesional. (ISSAI 

1315.27) 

 

Risku i gabimeve material mund të jetë më i madh për risqe që lidhen me: 

 Riskun e mashtrimit; 

 Transaksionet jo rutinë dhe jot ë zakonshme; 

 Transaksione që përfshijnë edhe palë të tjera; 

 Transaksione komplekse; 

 Kompleksiteti  i përllogaritjeve ose i parimeve kontabël; 

 Gjykimi i kërkuar mund të jetë subjektiv, kompleks ose që kërkon supozime sa i takon 

efekteve të ngjarjeve të ardhshme (ISSAI 1315.28) 

 

Diskutimi me grupin e auditimit 

Anëtarët e grupit të auditimit duhet të diskutojnë në lidhje me objektivat e auidtimit dhe risqet 

e gabimeve materiale që mund të ndikojnë në paraqitjen e pasqyrave financiare. (ISSAI 1315 

P11) 

 

Qëllimi i këtij diskutimi është që anëtarët e grupit të auditimit të kuptojnë më mirë riqet e 

mundshme që mund të ndikojnë në paraqitjen jo të drejtë të pasqyrave financiare, risqet e 

mashtrimeve apo gabimeve të tjera të mundshme, si dhe të ndërtojnë procedurat që do të 

përdorët për kryen e auditimit duke përfshirë llojin, kohën dhe shtrirjen e auditimit. Audituesit 

me përvojë të mëparshme në këtë subjekt mund të ndihmojë, me dhënien e informacioneve apo 

diskutimin e çështje apo gjetjeve të rëndësishme të identifikuar në auditimet e mëparshme. 

Gjatë diskutimit audituesit duhet të përdorin gjykimin profesional. 
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Drejtuesit që do të ndjekin auditimin, përgjegjësi i grupit të auditimit dhë anëtarët e grupit të 

auditimit duhet të jenë të pranishëm gjatë diskutimit.  (Referojuni letrës së punës 5 “Diskutimi 

i grupit të auditimit”) 

 

 

Dokumentimi 

Audituesi duhet të dokumentojë: 

 Diskutimin e grupit të auditimit në lidhje me risqet që mund të ndikojnë në paraqitjen 

me gabime material të llogarive të pasqyrave financiare, për shkak të mashtrimit apo 

gabimeve.  

 Elementët kryesorë në lidhje me njohjen e njësisë ekonomike dhe mjedisit të saj, 

përfshirë kontrollin e brendshëm, elementët përbërës të tij me qëllimi identifikimin dhe 

vlerësimin e risqeve tij; 

 Risqet e identifikuara dhe të vlerësuara në nivel të pasqyrave financiare, dalë nga 

shqyrtimi paraprak analitik si dhe nga vlerësimi i KB,   
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ANEKS 1 

SHEMBULL I PROCEDURAVA HAP PAS HAPI 

 

Shpenzimet operative gjatë vitit 2017, referuar procedurave analitike të përdorura tregon një 

rënie në një masë të ndjeshme. Nga aktivitet paraprake të vlerësimit të riskut ndër zërat më të 

rëndësishëm të aktivitetit të njësisë u evidentuan pagesa për vendimet gjqësore të subjektit të 

audituar përkundrejt vendimeve gjyqësore të GJEDNJ. Në vitin 2017, kjo llogari e 

shpenzimeve ka sjellë efektin në uljen e shpenzimeve operative duke qenë se është rreth 5% e 

shpenzimeve të një viti më parë të së njejtës llogari. Në këtë mënyrë grupi i auditimit ka 

vlerësuar si me risk të lartë dhe ka dizenjuar procedura për testimin e kontrolleve të procesit të 

njohjes së dhe ekzekutimit të kësaj kategorie shpenzimi, duke qenë se ekziston mundësia që 

këto shpenzime të jenë të nënvlerësuara përgjatë vitit 2017 dhe rrjedhimisht edhe detyrimet e 

lidhura me to në fund të vitit 2017. Në lidhje me këtë proces: 

Llojet e vendimeve gjyqësore për të cilat është përgjegjëse për shlyerje MFE dhe burimi i 

financimit që mundëson pagesën në kohë: 

 
Nga analiza paraprake është evidentuar që MFE është përgjegjëse gjithashtu për shlyerjen e 

vendimeve gjyqësore të GJEDNJ, në të cilat palë e paditur është Republika e Shqipërisë dhe 

nga intervistimi i nënpunësit zbatues u evidentua që procesi në të cilin kalon regjistrimi dhe 

ekzekutimi është si në vijim: 

 
Procesi i likuidimit të vendimeve gjyqësore për largim të padrejtë nga puna: 

 
 

 

 

 

Juridiksioni vendimit Burimi I financimit

Vendime tw GJ.SH Fondi I miratuar

Vendimi gjyqwsor Vendime tw GJEDNJ Fondi miratuar dhe Fondi Revervw

Vendime tw privatizimit Tw ardhurat e privatizimit

Avokatura e Shtetit Vendime tw GJEDNJ VKM per likuidim

Financohen nga Fondi 

miratuar dhe Fondi 

Rezervw

Akti I Titullarit per pageswn

Regjistrimi I likudimit si shpenzim nga 

NZ me USH

Kwrkesa e Pwrmbaruesit Drejtoria Juridike N.Z

memo pwr likudim memo

Vendim Gjykata e Lartw Titullari I Institucionit

Akt administrativ N.A

miraton USH

Vendiim Gjykata e Apelit

Vendim Gjykata e Shkallws I Dwrgohet USH nw Thesar
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Risqet e evidentuara në këtë proces janë : 

 

Risku Shkalla e riskut Adresimi i riskut 

-Vendimet e GJEDNJ nuk janë të 

reflektuara në databazën e 

vendimeve gjyqësore dhe MFE 

nuk ka informacion në lidhje me 

çështjet gjyqësore për të cilat është 

dhënë vendimi i formës së prerë. 

E lartë Dërgimi i konfirmimeve (Avokaturës së Shteti), në 

lidhje me çështjet e përfunduara dhe në pritje të 

likuidimit dhe krahasimi i këtij informacioni me 

detyrimet e paraqitura nga subjekit në pasqyrën e 

pozicionit financiar 

 

-Vendimet gjyqësore që përfshijnë 

akumulimin e interesave për 

pagesë të vonuar nuk dërgohen në 

kohë në Ministrinë e Financave 

E lartë Krahasimi i datës së vendimit gjyqësor dhe 

dërgimit të tij në Ministrinë e Financave për të 

konkluduar në lidhje me paraqitjen e saktë të 

vlerës së dispozitivit të Titullit Ekzektuiv dhe 

elemntëve penalizues 

Respektimi i radhës së pagesës 

FIFO, sipas regjistrimeve 

I mesëm Krahasimi i datës së pagesës në urdhër shpenzim 

me datën e vendimit gjyqësor 

 

Mënyra e shlyerjes së vendimeve gjyqësore nga llogaria e thesarit për njësitë publike sipas 

Udhëzimit nr. 1, Datë 04.06.2014“Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive 

të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”: 

 

 
 

 

Risqet e evidentuara në këtë proces janë : 

 

Risku Shkalla e riskut Adresimi i riskut 

Mos paraqitja në kohë e vendimeve 

gjyqësore nga Drejtoria Juridike 

për ti azhornuar në databazën e 

vendimeve gjyqësore 

E lartë Nga procedurat e kontrollit u evidentua që nuk 

ka një komunikim koherent ndërmjet Drejtorisë 

së Financës dhe Drejtorisë Juridike për 

likuidimin në kohë. Për këtë arsye do të 

përzgjidhen vendimet gjyqësore të paguara në 

Sipas FIFO

Pika 4, UMF nr.1 Databaza e vendimeve gjyqësore Vendimi gjyqësor Ka fonde të mjafueshme për likuidim?

Financohet nga: JO PO

Vendimi gjyqësor Fonde buxhetore

Fonde të tjera Kërkesë gjykatës për shlyerje të pjesshme

Drejtoria Juridike

JO Gjykata miraton shlyerjen e pjesshme?

PO

Shlyerje e plotë Shlyerje me këste

N.Z kërkesë për kryerjen e pagesës

N.A miraton kryerjen e pagesës

Titullari nxjerr aktin që autorizon pagesën

Urdhër shpenzimi dërgohet në D.TH

Titulli ekzekutiv

Vendimi gjyqësor
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2017 dhe do të krahasohen me datën e vendimit 

përfundimtar. Gjithashtu do të kërkohet 

informacion nga Drejtoria Juridike mbi të 

gjitha çështjet gjyqësore të cilat kanë 

përfunduar në 2017 dhe do të krahasohen me 

detyrimet ndaj të tretëve në pasqyrat financiare 

Respektimi i radhës së pagesës 

FIFO, sipas regjistrimeve 

I mesëm Krahasim i datës së marrjes dijeni për 

vendimin me datën e hartimit të urdhër 

shpenzimit 

Ekzistenca e penaliteteve përkatëse 

për çështje specifike 

I lartë Kërkesa në gjykatë për shlyerje të pjesshme në 

rastet e mungesës së likuiditeteve për 

përballimin e shumave atipike. 
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LETRA E PUNËS 2 “SHQYRTIMI ANALITIK PARAPRAK” 

[Kjo lëtër punë mund të plotësohet duke përdorur excelin] 

Auditimi   Rishikuar nga Emri Funksioni Data 

Data e mbarimit   Niveli 1       

Përgatitur nga:   Niveli 2       

Funksioni   Niveli 3       

Data           

 

Elementët e auditimi 
Vlera e 

realizimit 

Vlera e 

buxhetit 

Diferenca 

midis 

vlerës së 

buxhetit 

dhe 

vlerës së  

realizimit 

% e 

diferencës 

Viti i 

mëparshëm 

Diferenca 

midis vitit 

të 

mëparshëm 

dhe vitit 

aktual 

% e 

diferencës 

Shpjegime 

për 

devijimi 

mbi 10% 

Të ardhurat                 

Llojet e pagesave                 

Pagesat jashtë orarit                 

Shpërblime                 

Ndihma                 

Shpenzime                 

Mallra dhe shërbime                 

Shërbime profesionale                 

Dieta                 

Udhëtime                 

Shpenzime 
administrative                 

Totali i shpenzimeve                 

Asete                 

Pajisje dhe makineri                 

Mobilje                 

Pajisje kompjuterike                 

Struktura të tjera fikse                 

Toka dhe ndërtesa                 

Totali i Asteteve                 

Detyrimet                 

 

 

Zonat e mëposhtme të riskut janë identifikuar në këtë letër pune: 

1. 

2. 

3...... 

 

 

Risqet e identifikuara më lart do të mbarten tek letra e punës 3 “Risku i gabimeve materiale ne nivel pasqyrash 

financiare” 

 

LETRA E PUNËS 3  “CHECKLIST E KONTROLLIT TË BRENDSHËM”  

Auditimi   Rishikuar nga Emri Funksioni Data 
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Data e mbarimit   Niveli 1       

Përgatitur nga:   Niveli 2       

Funksioni   Niveli 3       

Data           

 

 Aspekte të Kontrollit Po  Jo  Puna e kryer  

  I. MJEDISI I KONTROLLIT    

 
1.  Vendosja e Objektivave - Objektivat duhen përcaktuar ne mënyrë te tille qe 

te sigurojne permbushjen e misionit te njesise. 

   

1 

A keni hartuar dhe miratuar Deklaratën e Misionit te njesise tuaj?   

Nëse po, lutemi specifikoni tek rubrika “Komente”, datën e miratimit të saj. Kjo 

kerkese eshte percaktuar edhe ne Ligjin Nr. 9936, date 26.06.2008 "Per 

Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH”.  

   

2 

A keni  Strategji (një, ose më shumë dokumente) e cila përmban objektivat 

strategjike/prioritetet e 

 institucionit tuaj dhe planet e veprimit? 

  

Nëse po, lutemi specifikoni tek rubrika “Komente”, titullin/titujt e saj/tyre si dhe 

datën/datat e miratimit të saj/të tyre. 

   

3 

A keni  plan-veprime të miratuara për arritjen e qëllimeve strategjike, që 

përmbajnë veprime, afate, dhe persona konkretë përgjegjës për çdo veprim të 

parashikuar? 

  

Nëse po, lutemi specifikoni në rubrikën “Komente” titullin/titujt si dhe 

datën/datat e miratimit të tij/tyre. 

   

4 
Gjate hartimit te objektivave afatmesme (PBA) a keni marre ne konsiderate 

risqet e ndryshme qe mund te pengojne permbushjen e ketyre objektivave? 

   

5 

A jane informuar menaxherët/nepunesit/punonjësit e njësisë publike në lidhje 

me përmbajtjen e deklaratës së misionit, objektivave dhe të strategjisë?  

  

Specifikoni tek rubrika “Komente” cila ka qenë mënyra dhe data e shpërndarjes 

së dokumenteve, psh ne forme elektronike, ne forme shkresore, me ane te 

takimeve, etj. 

   

6 

A është në dijeni çdo menaxher/strukture varesie  për buxhetin e caktuar per 

aktivitetin/grupin e ativiteteve qe mbulon ne kuadrin e programit  për plotesimin 

e objektivave te se cilit eshte ai vete pergjegjes? 

   

 2. Etika personale dhe profesionale    

7 

A ka në institucionin tuaj ndonjë rregullore/udhëzim te brendshem në mbështetje 

të kuadrit ligjor egzistues mbi etiken, konfliktin e interesit, marrëdhëniet midis 

menaxhereve, marredheniet me te tretet, etj?  
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8 
Nese nuk keni rregullore si me lart, a keni ne plan te hartoni nje te tille, 

referuar dhe kerkesave te Ligjit 10296 Per MFK-ne? 

   

9 
A ekziston një procedurë që garanton se të gjithë punonjësit e njohin/kuptojnë 

Ligjin per Kodin e Etikës/rregulloren/udhezimet?  

   

10 

A ka ndonjë procedurë për të raportuar shkeljet e legjislacionit mbi etiken dhe 

për marrjen e masave si rrjedhojë e kësaj? Nëse po, lutemi shpjegoni në rubrikën 

“Komente” dhe specifikoni titullin dhe datën e miratimit të kësaj procedure.  

   

 3. Struktura organizative duhet te jete ne funksion te objektivave te njesise    

11 

A mendoni se struktura e njesise tuaj publike eshte e përshtatshme për 

dimensionet e saj?  Lutemi t’i bashkëngjitni këtij pyetësori organigramën e 

institucionit tuaj. 

   

12 

A mendoni se struktura e institucionit tuaj eshte e përshtatshme për karakterin e 

aktivitetit të saj?  (kjo pyetje ka të bëjë me faktin, nëse struktura e institucionit 

është e përshtatshme që organizata të arrijë objektivat e saj/nëse struktura i 

mbulon të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që ligji i ngarkon institucionit / nëse 

kjo strukturë është e centralizuar, apo e decentralizuar/si e lehtëson ajo 

qarkullimin e informacionit) 

   

13 

A perfshin struktura organizative (e publikuar) e njesise tuaj publike dhe njesite 

e vartesise/njesite e kontrolluara? (Pyetja ka te beje me faktin se shpeshhere 

struktura e publikuar permban vetem organiken e aparatit dmth te organit 

qendror perjashtuar njesite e vartesise. Ne kete menyre nuk del qarte lidhja mes 

tyre dhe linjat e raportimit) 

   

14 
A është  struktura në gjendje t’ju ofrojë  informacionin e nevojshëm për 

vendimarrjen tuaj? 

   

15 

A ka çdo departament/drejtori/sektor, përgjegjësi dhe detyra të përcaktuara qartë 

dhe veçmas nga drejtoritë/departamentet/sektorët e tjerë.  

Nëse po, lutemi specifikoni se në cilin dokument janë përshkruar këto 

përgjegjësi. 

   

16 

A është krijuar Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS) sipas kërkesave të 

Nenit 27 te Ligjit 10296 për MFK? 

  

Ne rubriken e "komenteve" pershkruani perberjen e GMS  sipas funksioneve.   

   

17 

A eshte caktuar Nepunesi Autorizues i institucionit tuaj ne perputhje me 

kerkesat e Ligjit 9936, "Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne RSH" dhe 

Ligjit 10296 Per MFK-ne? Ne kolonen komente vendosni emrin, mbiemrin e 

NA dhe pozicionin e tij organizativ ne organigramen e institucionit ) 

   

18 

A është caktuar ne strukturen tuaj një menaxher i vetëm si pergjegjes për 

zhvillimin dhe menaxhimin e çdo programi buxhetor me synim arritjen e 

qëllimeve të politikave të programit?  

Koment: Nese ka institucione me nje program buxhetor drejtues i programit 

duhet te jete Nepunesi Autorizues. 

   

19 A jane drejtuesit e programeve ne varesi direkte te nepunesit autorizues?    
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20 

A eshte caktuar Nepunesi Zbatues i institucionit tuaj ne perputhje me kerkesat e 

Ligjit 9936, Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne RSH" dhe Ligjit 10296 Per 

MFK-ne?  

   

21 

Cili eshte pozicioni organizativ i nepunesit zbatues ne hierarkine e 

organigrames tuaj? Ne kolonen komente vendosni emrin, mbiemrin e NZ dhe 

pozicionin e tij organizativ ne hierarkinee njesise tuaj. 

   

22 
A e kryen nepunesi zbatues i njesise tuaj rolin e sekretariatit te Grupit te 

Menaxhimit Strategjik? (Referuar Nenit 12, te Ligjit MFK-ne) 

   

 4. Stili i të Vepruarit dhe Filozofia e Menaxhimit    

23 

Në cilësinë e menaxherit të institucionit a ndërmerrni ju hapat e duhura në rast 

të shkeljes së normave ligjore, të kodit të etikës, të rregullave, procedurave, apo 

rregulloreve të sjelljes, në institucionin tuaj? 

   

24 
A ka rregulla të brendshme te miratuara nga Titullari, të cilat trajtojnë delegimin 

e detyrave dhe menyren e dokumentimit te tij? 

   

25 A funksionon ne praktike delegimi i detyrave ne njesine tuaj?    

26 
A garantojnë procedurat e brendshme se punonjësit mbikëqyren në mënyrën e 

duhur, në kryerjen e detyrave të tyre, nga eprorët, apo nga drejtuesit e linjës? 

   

27 

A zhvillohen mbledhje te rregullta  te Grupit te Menaxhimit Strategjik (midis 

titullarit te njesise dhe menaxhereve te larte/drejtues te programeve buxhetore)? 

Lutemi specifikoni frekuencen e ketyre takimeve gjate vitit ne kolonen 

"Komente" 

   

 5. Politikat dhe praktikat e menaxhimit te burimeve njerezore    

28 

A keni miratuar ju përshkrime pune për çdo pozicion pune në institucion, në të 

cilat të përfshihen detyrat individuale që duhen kryer, kërkesat lidhur me 

kualifikimet e nevojshme dhe linjat e raportimit? (kjo pyetje lidhet me punonjësit 

e të gjitha niveleve në institucion dhe përfshin edhe drejtuesit e lartë). 

   

29 

A i nënshtrohen përshkrimet e punës verifikimeve/rishikimeve periodike, të 

kryera nga eprorët e linjës? (Lutemi specifikoni në rubrikën “Komente”  

frekuencen e rishikimeve, psh cdo vit) 

   

30 

A kryhen vlerësime periodike të punonjësve në institucionn tuaj, lidhur me 

detyrat që ata kryejnë si pjesë e përgjegjësive të tyre?  (Lutemi përdorni rubrikën 

“komente” për të shpjeguar se sa shpesh kryhen këto vlerësime, kush është 

përgjegjës për këtë proces dhe si informohen punonjësit për rezultatet e 

vlerësimit). 

   

31 

A është politika dhe praktika e burimeve njerëzore e tillë që të garantojë ruajtjen 

dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit?  (kjo mund të përfshijë 

programe specifike trajnimi për punonjësit, ose një përgjegjësi të veçantë të 

titullarit për të ngritur nivelin profesional të punonjësve, etj). 

   

     

 II. MENAXHIMI I RISKUT    
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32 

A eshte caktuar kordinatori i riskut në institucionin tuaj? Ne rubrikën e 

komenteve pershkruani pozicionin e tij ne strukture (psh.sekretari i 

pergjithshem, kryetar i bashkise, etj. Referojuni gjithashtu nenit 10 te Ligjit 

10296 per MFK-ne) 

   

33 
A diskutohen ceshtjet qe kane te bejne me risqet qe pengojne permbushjen e 

objektivave te njesise gjate takimeve te GMS? 

   

34 A është miratuar strategjia e risqeve sipas Nenit  21 te Ligjit 10296 te MFK-se?  
   

35 

A ekziston në institucionin tuaj ndonjë procedurë për menaxhimin e riskut – për 

identifikimin, analizimin dhe kontrollin e risqeve që mund të vënë në rrezik 

permbushjen e objektivave të njesise, te percaktuara gjate planifikimit te 

buxhetit afatmesem dhe vjetor? 

   

     

 III. AKTIVITETET E KONTROLLIT    

36 

A keni procedura te punes te shkruara, te pakten per proceset kryesore 

operacionale dhe financiare, përfshirë dhe qarkullimin e dokumentacionit dhe 

të informacionit, hallkat e vendim-marrjes dhe kontrollet e brendshme të 

vendosura?  

Nese po, ne cilin dokument jane te perfshira, psh ne rregulloren e brendshme, 

etj.? 

   

37 

A ekziston në institucionin tuaj një ndarje e përshtatshme e detyrave, në mënyrë 

që i njëjti person/strukture të mos përfshihet njëherësh në zbatimin e dy, ose më 

shumë detyrave që lidhen me: miratimin, zbatimin dhe regjistrimin e 

operacioneve financiare?  

   

38 

A i nenshkruan nepunesi autorizues te gjitha angazhimet e institucionit ne 

perputhje me Ligjin 9936, "Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH" dhe 

nenin 9 te Ligjit 10296 per MFK-ne? 

   

39 
A janë parashikuar në institucionin tuaj rregulla të brendshme mbi zbatimin e 

sistemit të firmës së dyfishtë? 

   

40 
A nenshkruhet angazhimet financiare nga nepunesi autorizues dhe nepunesi 

zbatues i institucionit?  

   

41 
A kryhen te gjitha transaksionet financiare  ne perputhje me udhezimet dhe 

regullat e Ministrise Financave? 

   

42 

A eshte iniciues i shpenzimit drejtuesi i programit buxhetor/menaxheri 

funksional i aktivitetit buxhetor? (Sqarim: Pyetja ka te beje me faktin nese 

drejtuesi i programit harton kerkesen fillestare per shpenzimet ne kuader te 

programit te tij dhe me pas ia dorezon nepunesit autorizues dhe nepunesit 

zbatues per ndjekje te metejshme).  

   

43 
A jane te dokumentuara procedurat e delegimit, sipas kerkesave te Ligjit 10296 

per MFK (Nenet 9/12/15) 
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44 

A janë marrë masat e duhura paraprake për të pakësuar nivelin e riskut për 

punonjësit që janë përfshirë në detyra me natyrë delikate? 

                    

Koment: Qëllimi i këtyre masave do të ishte të kufizonin mundësinë e ushtrimit 

të influencave të dëmshme dhe të pasojave të tyre negative (p.sh. nëse janë 

përcaktuar rregulla dhe procedura që trajtojne aksesin e subjekteve të jashtme 

tek një lloj i caktuar informacioni, nëse punonjësit marrin udhëzime, raportime, 

ose trajnime lidhur mënyrën se si të sillen përballë ofertave korruptive). 

   

45 

A janë aktivet afatgjata dhe aktivet e vlefshme per institucionin (përfshirë edhe 

të dhënat personale), të mbrojtura kundrejt aksesit dhe përdorimit të 

paautorizuar? 

   

46 
A keni rregulla të brendshme që garantojnë se të gjitha operacionet, veprimet, 

vendimet dhe transaksionet financiare jane te dokumentuara? 

   

47 
A janë parashikuar veprime të përshtatshme kontrolli për sistemet e TI-së 

(teknologjisë së informacionit)? 

   

     

 IV.  INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI    

48 

A ofron sistemi i TI-së në institucionin tuaj informacion për monitorimin e 

progresit në arritjen e objektivave të njesise suaj në tërësi dhe të strukturave të 

veçanta të saj? 

   

49 
A keni udhëzim/rregullore të shkruar mbi mënyrën e komunikimit brenda 

institucionit (komunikimit me shkrim, elektronik, ose verbal)? 

   

50 

A zotëroni ju dhe menaxheret e strukturave ne vartesine tuaj informacion të 

mjaftueshëm për qëllimet dhe rëndësinë e menaxhimit financiar dhe të kontrollit, 

menaxhimin e riskut dhe auditimin e brendshëm? 

   

51 

A informohet  Titullari dhe drejtuesit e programeve mbi shpenzimet aktuale  

krahasuar me buxhetin e planifikuar ne total dhe per cdo  program për të cilin 

ai/ajo ka një përgjegjësi?  

   

52 
Cili eshte struktura qe siguron kete informacion (lutemi sqaroni ne rubriken e 

"komenteve") 

   

53 
A pajisen  Titullari dhe menaxheret e programeve me informacion relevant mbi 

permbushjen e objektivave mbi baze produkti dhe impakti?  

   

54 
A eshte i mjaftueshem dhe rilevant per vendimarrjen tuaj, informacioni financiar 

qe merrni nga nepunesi zbatues i institucionit?  

   

55 
A u mundëson punonjësve sistemi aktual i komunikimit marrjen e 

informacioneve të duhura për zbatimin e detyrave të tyre? 

   

56 

A kanë punonjësit një kanal komunikimi të përcaktuar për raportimin e 

parregullsive dhe problemeve të mundshme dhe a janë njoftuar ata për 

procedurën në zbatimin e kësaj? 

   

57 

A është hartuar ndonjë procedure për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, 

ose të ankesave (të jashtme dhe të brendshme) për analizën e tyre, identifikimin 

e shkaqeve dhe për eliminimin e problemeve që kanë mundësi ripërsëritjeje? 
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58 

A janë të pajisura sistemet e IT-së në institucionin tuaj me një procedurë të 

përshtatshme për hedhjen e të dhënave në një sistem rezervë (back-up) dhe për 

ri-përfitimin e të dhënave, në rast aksidenti të sistemit dhe a janë testuar këto 

procedura në praktikë? 

   

59 A janë vendosur kanale efektive komunikimi me subjektet kryesore të jashtme?    

     

 V. MONITORIMI     

60 

Në cilësinë e titullarit a u kërkoni menaxhereve të 

departamenteve/drejtorive/njesive te vartesise/njesive te kontrolluara, t’ju 

dërgojnë raporte javore/mujore/tremujore, etj, mbi aktivitetin e strukturave qe 

ata drejtojne? Lutemi specifikoni shkurtimisht frekuencen e tyre ne rubriken 

"komente". 

   

61 

A monitorohet rregullisht progresi lidhur me arritjen e objektivave dhe a 

analizohen shkaqet për dështimet e mundshme në këtë drejtim?  (Lutemi 

përdorni rubrikën “Komente” për të përshkruar se si monitorohet progresi 

lidhur me arritjen e objektivave: nga kush, për kë, sa shpesh, etj). 

   

62 

A e monitorojnë drejtuesit e njësive te vartesise efektivitetin e sistemeve te 

menaxhimit financiar dhe kontrollit brenda njësisë të cilën drejtojnë? (Lutemi 

përdorni rubrikën “Komente” për të shpjeguar se sa shpesh bëhet kjo dhe ku i 

raportojnë drejtuesit e njësive rezultatet e vlerësimeve të tyre). 

   

63 

A ka vendosur  Titullari linja raportimi te tilla qe garantojne objektivitetin dhe 

pavarësinë e auditimit të brendshëm?  (për shembull, a i raporton Kreu i Njësisë 

së Auditimit të Brendshëm drejtpërdrejt titullarit të institucionit?  

   

 

Janë identifikuar risqet e mëposhtme:  

Të gjitha risqet e identifikuar do të merren në konsideratë për vlerësimin e riskut të gabimeve 

materiale. Letra e punës 3.6.13.  
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LETRA E PUNËS 4  “RISKU I GABIMEVE MATERIALE NË NIVEL   

   PASQYRASH FINANCIARE”   

Auditimi   Rishikuar nga Emri Funksioni Data 

Data e mbarimit   Niveli 1       

Përgatitur nga:   Niveli 2       

Funksioni   Niveli 3       

Data           

 

Letrat e punës që 

identifikojnë risqet 

Risku i gabimit material 

(përfshirë detajet për 

secilin risk të 

identifikuar) 

Elementët e auditivit që kanë 

ndikim nga risku (Konsideroni 

nëse risku ndikon në pikat që 

do të auditohen) 

 

A kërkohet punë e 

mëtejshme për të 

identifikuar ndikimin 

e riskut në elementët e 

auditimit? 

Po / Jo [Nëse po, 

përfshini referencën e 

letrës së punës] 

Shqyrtimi paraprak 

analitik       

Pyetësori i 

kontrollit të 

brendshëm       

Nga informacione 

të marra nga puna e 

ekspertëve të tjerë    

 

Konkluzion 

Risku i gabimit material në nivelin e pasqyrave financiare është: 

[Zgjidhni opsionin e duhur p.sh. Risk i lartë; Risk i mesëm ose Risk i ulët] 
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LETRA E PUNËS 5 “DOKUMENTI I DISKUTIMIT TË GRUPIT TË AUDITIMIT”  

 
Lisat e  pjesëmarrësve në diskutim 

 Emri Pozicioni 

    

    

    

 

Elementët për diskutim Shënime, komente 

Karakteristikat e subjektit (p.sh baza ligjore, për raportimin 

financiar, vendndodhja).   

Objektivat e raportimit (p.sh afat kohore,  data përfundimtare e 

raportimit, diskutimi me drejtuesit).   

Faktorë të rëndësishëm që do të përcaktojnë elementët ku do të 

përqendrohet auditimi (materialiteti, vlerësimi i riskut, 

vlerësimi i kontrollit të brendshëm)   

Implikime për ndryshime apo modifikuar strategjinë e auditimit 

(programi i auditimit).   

Natyra, koha, mbikëqyra e grupit të auditimit dhe rishikimet, 

duke përfshireë edhe përdorimin e IT nga grupi i auditimit   

MASHTRIMI   

Si dhe pse pasqyrat financiare mund të kenë elementë të 

mashtrimit, duke përfshirë identifikimit e: 

- Zonat dhe elementët që mund të jenë më të prekura nga 

mashtrimi. 

- Si menaxherët mund të kryejnë mashtrime në pasqyrat 

financiare dhe si mund ti fshehin këto mashtrime. 

- Si mund të shpërdorohen pasuritë e njësisë ekonomike. 

- Rrethanat apo indikatorët që mund të tregojnë mashtrime të 

mundshme.  
Shqyrtimi i faktorëve apo elementëve që: 

- Krijojnë nxitje apo presion për menaxhimin apo personat e 

tjera për të kryer mashtrim 

- Mundësia që mashtrimit mund të ndodhë. 

- Ndikimi i kulture apo mjedisi që mundëson menaxherët dhe 

punonjësit e tjerët që të kryejnë mashtrim.      
Shqyrtimi i përfshirjes së drejtimit në mbikëqyrjen e punonjësve 

me qasje në Cash ose asete te tjera të prekshme nga shpërdorimi.   

Shqyrtimi i çdo ndryshimi të pazakontë ose të pashpjegueshëm 

në sjellje ose stilin e jetës së drejtuesve apo punonjësve të tjerë.   

Duhet të mbahen në vëmendje gjatë auditimit: 

-Mundësia e gabimeve materiale për shkak të mashtrimit; 

- Risku i mashtrimit që nuk mund të kapet nga kontrolli. 

- Cilat lloje të procedurave të auditimit mund të jenë më efektive 

për të zbluar mashtrimet e mundshme. 

-Pohimet e mundshme që mund të përmbajnë mashtrim. 

-Si një ngjarje e paparashikuar mund të përfshihet në auditm.   
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KREU II.4 

MATERIALITETI 

Ku jemi ne në këtë proces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Standartet e zbatuara 

Në nivelin 3 të kornizës ISSAI 

ISSAI 200 par. 58  

ISSAI 200 par. 140  

Në nivelin 4 të kornizës ISSAI 

ISSAI 1320 

ISSAI 1320, par. 6 

ISSAI 1250 (P.5 – P.7) 

 

4.2 Objektivat 

Kjo pjesë e manualit do të ofrojë udhëzime për: 

 Cfarë është materialiteti dhe llojet e materialitetit që audituesit duhet të marrin në 

konsideratë; 

 Si përcaktohet materialiteti për pasqyrat financiare në tërësi; 

 Identifikimi i materialitetit të performancës; 

 Përdorimi i materialitetit gjatë planifikimit, punës në terren dhe raportimit. 

Materialiteti është një nga disa elementët që audituesi përdor për të përcaktuar natyrën, shtrirjen 

dhe kohëzgjatjen e procedurave. Një gabim/anomali është “material”, individualisht ose kur 

bashkohet me gabime/anomali të tjera, në qoftë se në mënyrë të arsyeshme mund të ndikojë në 

vendimet e marra nga përdoruesit e pasqyrave financiare. Kur krijon strategjinë e përgjithshme 

të auditimit, audituesi duhet të përcaktojë materialitetin për pasqyrat financiare në tërësi. 

 

Hapi 1. Informacione të përgjithshme mbi 
njësinë                                                                    

Hapi 2. Struktura drejtuese e njësisë                                                                                                 

Hapi 3. Korniza ligjore e njësisë                                                                                                     

Hapi 4. Mjedisi operacional i njësisë                                                                                               

Hapi 5. Të kuptuarit e ekzistencës së 
mashtrimit                                               

Hapi 6. Kontrolli i brendshëm                                                                                                         

Hapi 7. Konsiderata të tjera përkatëse 

Hapi 8. Transaksionet dhe tepricat 

 

 

Hapi 1. Zgjidhni pragun e materialitetit  

Hapi 2. Përcaktoni vlerën e përgjithshme të 
materialitetit 

Hapi 3. Përcaktoni vlerën specifike të 

materialitetit për secilin zë individual të 
pasqyrave financiare, atje ku është e 
nevojshme 

Hapi 4. Përcaktoni vlerën e materialitetit të 
performancës 

Hapi 5. Përcaktoni pragun jomaterial 

Hapi 6. Përcaktoni faktorët e materialitetit 
cilësor 

Hapi 7. Vendosni materialitetin 

 

Të kuptuarit e njësisë së 

audituar 

Materialiteti 

 

1.  Materialiteti I planifikuar 

2. Materilaiteti I Komponenteve 

 

1.Të kuptuarit e njësisë 

Informacione të përgjithshme 

Struktura drejtuese 

Korniza ligjore e njësisë 

Mjedisi operacional i njësisë 

Ekzistenca e mashtrimit 

Konsiderata të tjera si proceset gjyqësore dhe 

pretendimet kundrejt njësië, palët e lidhura, shërbimet 
e njësisë, vijëmësia, risqet nga vitet e mëparshme 

Skedula e drejtimit dhe rishikimi analitik 
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Kur planifikohet dhe kryhet auditimi, koncepti i materialitetit duhet të zbatohet në një mënyrë 

të përshtatshme. Qëllimi është të zbatohet koncepti i materialitetit në mënyrë të duhur gjatë 

gjithë auditimit, veçanërisht kur: 

• Identifikohen komponentët që do të auditohen (planifikimi i përgjithshëm); 

• Përcaktohet natyra, koha dhe shtrirja e procedurave të auditimit (planifikimi i detajuar); dhe 

• Vlerësohet efekti i anomalive (raportimi). 

Materialiteti bazohet në konceptin se cështjet me pak rëndësi, të cilat nuk ndikojnë në gjykimin 

dhe vendimet e një përdoruesi, nuk kërkojnë hetim nga ana e audituesit. 

Ai përcakton nivelin e shmangies që audituesit vlerësojnë se mund të ndikojë tek përdoruesit e 

informacionit që përmbajnë raportet e auditimit. Materialiteti ka aspekte sasiore dhe cilësore.  

Në disa raste, mospërputhshmëria edhe pse jo materiale nga ana sasiore, mund të jetë materiale 

nga ana cilësore – siç mund të jetë natyra ose përmbajtja - duke ndikuar kështu në konkluzionet 

e auditimit. Psh gabimet e qëllimshme ose mashtrimet zakonisht janë më kritike për përdoruesit 

e pasqyrave financiare sesa janë gabimet e paqëllimshme. Kjo pasi përdoruesit përgjithësisht e 

konsiderojnë një gabim të qëllimshëm më serioz sesa gabimet e bëra gjatë hedhjes së të 

dhënave. 

 

4.3 Cfarë është materialiteti 

Një gabim/anomali është “material”, individualisht ose kur bashkohet me gabime/anomali të 

tjera, në qoftë se në mënyrë të arsyeshme mund të ndikojë në vendimet e marra nga përdoruesit 

e pasqyrave financiare. Materialiteti ka dy aspekte sasiore dhe cilësore.  Ju mund të përcaktoni 

dhe të vendosni për materialitetin bazuar në gjykimin tuaj profesional në lidhje me efektin 

financiar në pasqyrat financiare (materialitetin sasior) dhe natyrën e anomalive (materialiteti 

cilësor). Niveli i materialitetit bazohet në shqyrtimin dhe vlerësimin e informacionit financiar 

të përdoruesve. Për më tepër, natyra ose karakteristikat e artikujve duhet gjithashtu të merren 

parasysh pasi kjo mund t'i bëjë ato materiale. 

 

Materialiteti përdoret në planifikimin e punës së auditimit, gjatë punës në terren, si dhe në fazën 

e raportimit. Është e rëndësishme të mbani mend se ai është vetëm një mjet dhe mund të jetë e 

nevojshme të devijoni nga materialiteti i caktuar fillimisht, kur të vlerësoni gjetjet.  

Në këtë manual do të kemi parasysh llojet e materialitetit si më poshtë: 

a. Me krijimin e strategjisë së përgjithshme të auditimit, audituesi përcakton materialitetin 

sasior për pasqyrat financiare në tërësi (quajtur ndryshe "materialitet i përgjithshëm"). Pragu 

për materialitetin sasior përcaktohet si përqindje e shumave bruto në kategoritë e 

transaksioneve ose balancat e llogarive në një entitet të sektorit publik, siç janë të ardhurat 

bruto ose shpenzimet; aktivet ose detyrimet. 

 

b.Materialiteti sasior në një nivel më të ulët (quajtur gjithashtu "materialitet i nivelit më të ulët") 

mund të vendoset gjithashtu për një ose më shumë klasa/artikuj të transaksioneve, gjendjet e 

llogarive ose dhënien e informacioneve shpjeguese, nëse audituesi pret që shumat më të vogla 

se materialiteti i përgjithshëm mund të ndikojë në vendimet ekonomike të përdoruesve të 

pasqyrave financiare. Mekanizmi për krahasimet është i njëjti si më lart, por përqindja është 

zakonisht 2-3 herë më e lartë, në varësi të riskut. 

 

Nivelet e materialitetit të përshkruara në pikat a dhe b përdoren nga audituesi për të vlerësuar 

nëse pasqyrat financiare janë me anomali apo jo. Në këtë mënyrë, gjykohet nëse ato kanë 

ndikim në opinionin mbi pasqyrat financiare. 

 

c. Materialiteti i performancës vendoset më pak se materialiteti i përshkruar në pikën a. dhe b. 

për të zvogëluar probabilitetin që totali i gabimeve të pakorrigjuara dhe të pazbuluara të 
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tejkalojë materialitetin e përshkruar në pikën a dhe b. Përdoret vetëm për planifikimin / 

hartimin e procedurave të auditimit. Materialiteti i performancës është zakonisht nga 50% (risk 

i lartë) deri në 90% (risk i ulët) e materialitetit të përshkruar në pikën a. ose b. Për shembull, 

kur një njësi e pasur me aktive ka ndryshuar vlerat e aktiveve nga një vit në tjetrin, kjo mund 

të mos jetë e përshtatshme për të mbështetur materialitetin në të. 

 

d.Materialiteti i komponentëve vendoset për ato komponentë, informacioni financiar i të cilëve 

do të kontrollohet ose do të rishikohet si pjesë e auditimit të pasqyrave financiare të 

konsoliduara. Materialiteti i komponentëve nuk duhet të jetë pjesë aritmetike e materialitetit të 

pasqyrave financiare të konsoliduara si një e tërë (quajtur ndryshe "materialitet i përgjithshëm 

i konsoliduar"), megjithatë, është më i ulët se materialiteti i përgjithshëm i konsoliduar. 

Mekanizmi për kufijtë përshkruhet në vijim si dhe në letrën përkatëse të punës. 

 

e. Niveli “jo sinjifikativ” është një vlerë e cila në mënyrë të dallueshme është jo sinjifikative 

dhe nuk ka nevojë të mblidhet sepse audituesi pret që mbledhja e këtyre shumave nuk do të 

ketë një efekt material në pasqyrat financiare. “Jo sinjifikativ” nuk është një zëvendësim i 

"jomaterial", thjesht ai është nën nivelin jomaterial. Niveli jo sinjifikativ është zakonisht 5% e 

materialitetit të përshkruar në pikën a. b.ose d. 

 

f. Materialiteti cilësor përcaktohet për një klasë/artikull të veçantë të transaksioneve, balancat 

e llogarive, shënimet shpjeguese ose pohime të tjera, të cilat janë pjesë e kornizës së raportimit 

financiar për shkak të natyrës, jo vlerave të tyre. 

 

4.4 Hapat e auditimit 

 

Materialiteti vendoset në katër nivele të ndryshme: materialiteti i përgjithshëm, materialiteti i 

performancës, cështjet jo sinjifikative dhe materialiteti I komponentëve. Për përllogaritjen e 

materialitetit, audituesi duhet të ndjekë hapat e mëposhtëm. 

 

Hapi 1: Përcaktoni bazën për përllogaritjen e materialitetit 

Hapi 2: Përcaktoni pragun dhe vlerën e materialitetit 

Hapi 3: Përcaktoni vlerën specifike të materialitetit për secilin zë individual të pasqyrave 

financiare, atje ku është e nevojshme 

Hapi 4: Përcaktoni vlerën e materialitetit të performancës 

Hapi 5: Përcaktoni pragun jomaterial 

Hapi 6: Përcaktoni faktorët e materialitetit cilësor 

Hapi 7: Rishikimi I materialitetit 

 

Hapi 1: Përcaktoni bazën për përllogaritjen e materialitetit 

 

Hapi i parë në llogaritjen e vlerës së përgjithshme të materialitetit është të vendoset një kufi i 

duhur. Kufiri/pragu krahasues është zakonisht një zë/artikull në pasqyrat financiare. Në një 

auditim të një subjekti të sektorit publik, shpesh përdoren si pikë referimi shpenzimet totale 

ose të ardhurat. Për ato njësi të sektorit publik detyra e së cilave është ruajtja e pasurive publike, 

një pikë referimi e përshtatshme mund të jenë asetet. Shembuj kufijsh të përshtatshme, në 

varësi të rrethanave të njësisë, përfshijnë kategoritë e të ardhurave të raportuara siç janë të 

ardhurat totale ose shpenzimet, vlera totale ose neto e aktiveve, kapitali i përgjithshëm etj. Kur 

një artikull është i luhatshëm, për të mbështetur materialitetin mund të jenë më të përshtatshëm 

artikujt e tjerë.  
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ISSAI sugjeron gjithashtu që në një auditim të një subjekti të sektorit publik, kostoja totale ose 

kostoja neto (shpenzimet minus të ardhurat ose pagesat minus arkëtimet) mund të jenë kufijë 

të përshtatshëm për aktivitetet e programit. 

Për disa auditime është e rëndësishme të merret në konsideratë burimi i të dhënave që 

përfshihen në artikujt e zgjedhur të pasqyrave financiare për të formuar bazën e llogaritjes së 

materialitetit. Pasi të jetë zgjedhur artikulli i duhur, audituesi duhet të marrë në konsideratë 

burimin aktual të dhënave mbi të cilin mund të përcaktojë vlerën e materialitetit. Llogaritja 

mund të bazohet në të dhëna të tilla si pasqyrat financiare të periudhave të mëparshme, 

rezultatet financiare dhe pozicionet financiare sipas periudhave, buxhetet ose parashikimet për 

periudhën aktuale, por mund të jetë e nevojshme përshtatja me ndryshime sinjifikative sipas 

rrethanave të njësisë. Kur kryhet një kontroll “I ndërmjetëm” (ose “I ndërmjetëm”), rregulli 

është që të përdoret informacioni i cili është më afër vlerave të pasqyrave financiare 

përfundimtare. Kjo është për të shmangur uljen e materialitetit në një fazë të mëvonshme të 

auditimit i cili do të ndikojë në shtrirjen e testeve të kryera. 

 

Hapi 2: Përcaktoni pragun dhe vlerën e materialitetit 

 

Në këtë fazë, duke përdorur bazën e zgjedhur në hapin 1, si dhe pragun e gjykuar nga audituesi, 

llogaritni vlerën e përgjithshme të materialitetit. Në përcaktimin e një përqindjeje, që do të 

përdoret si një kufi i zgjedhur, kërkohet të ushtrohet gjykimi profesional. Ka një lidhje midis 

përqindjes dhe kufirit të zgjedhur, e tillë që një përqindje e zbatuar psh në fitimin para tatimit 

nga operacionet e vazhdueshme, normalisht do të jetë më e lartë se një përqindje që zbatohet 

për të ardhurat e përgjithshme. Për shembull, për një entitet fitimprurës (shoqëritë anonime 

psh) në një industri prodhuese, audituesi mund ta quajë të përshtatshme të përdorë 5% të fitimit 

para tatimit nga operacionet e vazhdueshme, ndërsa për një entitet jo-fitimprurës (psh 

institucione me financim 100% nga buxheti I shtetit) ai mund ta quajë të përshtatshme 1% të 

ardhurave totale ose të shpenzimeve totale. Megjithatë, sipas rrethanave, mund të mendohen të 

përshtatshme përqindje më të larta apo më të ulëta. 

Pragu i materialitetit për pasqyrat financiare në tërësi duhet të miratohet në bazë të atyre pjesëve 

të pasqyrave që reflektojnë më së miri operacionet kryesore të një njësie ekonomike, p.sh. 

administrimi i aktiveve, shlyerja e detyrimeve, mbledhja e të ardhurave ose shpenzimet e bëra.  

Përqindja duhet të bazohet në njohjen fillestare të riskut14: nga 1% për risk të lartë deri në 2% 

-3% për risqe të ulëta. 

 

Hapi 3: Përcaktoni vlerën specifike të materialitetit për secilin zë individual të pasqyrave 

financiare, atje ku është e nevojshme (materialiteti i komponentëve15) 

 

Për pasqyrat financiare në tërësi duhet të përcaktohet materialiteti i përgjithshëm. Sidoqoftë, 

nëse audituesi gjykon se për disa balanca ose shënime shpjeguese është e zbatueshme një sasi 

më e vogël e materialitetit, mund të llogaritet një materialitet i veçantë për atë komponent të 

audituar dhe të përdoret gjatë gjithë auditimit të këtij komponenti. Audituesit duhet të marrin 

në konsideratë materialitet më të ulët për komponentin e auditimit kur:  

 Ligji, rregullorja apo kuadri i zbatueshëm i raportimit financiar ndikojnë në pritshmëritë e 

përdoruesve në lidhje me matjen ose dhënien e informacioneve shpjeguese për zëra të caktuara 

(për shembull, transaksionet midis palëve të lidhura, shpërblimi i drejtimit dhe i personave që 

janë të ngarkuar me qeverisjen).  

 Kërkohet dhënia e informacioneve shpjeguese kryesore në lidhje me fushën në të cilën vepron 

entiteti (për shembull, kostot e hulumtimit dhe zhvillimit, konsulencës etj).  
                                                                 
14 vlerësuar nga analiza në fazën e mëparshme “Njohja e njësisë së audituear dhe vlerësimi I riskut 
15 WP 2 is completed for performance materiality as well 
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 Vëmendja është e përqendruar në një aspekt të veçantë të aktivitetit të entitetit për të cilin 

është dhënë informacion shpjegues veçmas në pasqyrat financiare (për shembull, ndërmarrja e 

një investimi të ri material me impact të lartë në publik) 

Materialiteti mund të jetë vendosur gjithashtu në një nivel më të ulët në rastin e një auditimi 

specifiki/tematik mbi një cështje të vecantë. Është  enjohur që, në rastin e një entiteti të sektorit 

publik, përdoruesit kryesorë të pasqyrave financiare të tij janë shpesh ligjvënësit dhe 

rregullatorët. Për më tepër që këto pasqyra mund të përdoren për të marrë edhe vendime të tjera 

jo vetëm ekonomike (ISSAI 1320 P7; 1320.10) 

Materialiteti i komponentëve përcaktohet për ato komponentë që janë të 

rëndësishëm/kuptimplotë. Konkretisht janë ato komponentë, vlera bazë (totale) e të cilëve, 

është më e lartë se vetë materialiteti i përgjithshëm i konsoliduar (psh vlera e aktiveve / 

detyrimeve ose shuma e të ardhurave / shpenzimeve).  

Ndërsa komponentët jo sinjifikativ nuk duhet të kontrollohen, përveç nëse ekziston një risk i 

lartë për mosrespektimin (atëherë, do të përdoret materialiteti cilësor), ose mund të kontrollohet 

në bazë ciklike (atëherë, ato shtohen në ato të rëndësishme dhe trajtohen si njëra prej tyre). 

Pragu për materialitetin e komponentëve zgjidhet midis dy ekstremeve: ose është afër pjesës 

aritmetike të materialitetit për materialitetin e përgjithshëm të konsoliduar ose është pothuajse 

aq i lartë sa ai. Shuma e vlerave individuale të komponentëve të materialitetit (mbledhja e 

komponentëve të materialitetit) në të dyja rastet do të tejkalojë sasinë e materialitetit të 

përgjithshëm të konsoliduar. 

Për të gjetur një ekuilibër të arsyeshëm për pragun, përdoret një model probabiliteti në mënyrë 

që të identifikohet një shumëfish i duhur, I cili do të përdoret më pas për të gjetur Materialitetin 

Maksimal të Komponentëve të Mbledhur16 (MMKM) në lidhje me materialitetin e 

përgjithshëm të konsoliduar, në varësi të një numri komponentësh të zgjedhur për auditim. Vini 

re në tabelën më poshtë: 

 

 

Shumëfishat e Pragjeve 

Numri i komponentëve sinjifikativ për të 

cilët MMKM do të ndahet 

Shumëfishat e aplikuar në materialitetin e përgjithshëm 

të konsoliduar për të përcaktuar MMKM 

2 1.5 

3-4 2.0 

5-6 2.5 

7-9 3.0 

10-14 3.5 

15-19 4.0 

20-25 4.5 

26-30 5.0 

31-40 5.5 

41-50 6.0 

51-64 6.5 

65-80 7.0 

81-94 7.5 

95-100 8.0 

111-130 8.5 

131+ 9.0 

 
                                                                 
16 MACM Maximum Aggregate Component Materiality 
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Shumëfishat e mësipërm përdoren për të llogaritur dhe shpërndarë materialitetin për 

komponentët që ndryshojnë në madhësi dhe nivel financimi. 

Mënyra më e lehtë për ta bërë atë është të përdorni një teknikë proporcionale, p.sh. të 

ndash shpenzimet individualisht, dhe pastaj të shumëzosh me materialitetin e 

përgjithshëm të konsoliduar dhe me shumëfishin përkatës të marrë nga tabela, në varësi 

të numrit total të komponentëve të rëndësishëm. 

Rezultatet e tilla mund të konsiderohen të zbatueshme për risqet e mesme. Kjo mund të 

modifikohet më tej nga 5% -10% më lartë në rast risku të ulët dhe 5% -10% më ulët në rast 

risku të lartë. Materialiteti i performancës përcaktohet ss 50% -90% e materialitetit të secilit 

komponent. (Shih Letrën e Punës 2) 

 

Hapi 4: Përcaktoni vlerën e materialitetit të performancës 

 

Planifikimi i auditimit vetëm për të zbuluar anomalitë materiale individuale lë mënjanë faktin 

se totali i anomalive individualisht jomateriale mund të krijojë anomali materiale në pasqyrat 

financiare dhe nuk lë hapësirë për anomalitë e mundshme të pazbuluara. Performanca e 

materialitetit vendoset për të reduktuar në një nivel të ulët të përshtatshëm probabilitetin që 

totali i anomalive të pakorrigjuara dhe të pazbuluara në pasqyrat financiare tejkalon 

materialitetin për pasqyrat financiare në tërësi. Në mënyrë të ngjashme, perfomanca e 

materialitetit që lidhet me një nivel materialiteti të përcaktuar për një klasë të veçantë të 

transaksioneve, tepricave në llogari ose informacioneve shpjeguese të dhëna vendoset për të 

reduktuar në një nivel të ulët të përshtatshëm probabilitetin që totali i anomalive të 

pakorrigjuara dhe të pazbuluara në këtë klasë të veçantë të transaksioneve, tepricave në llogari 

ose informacioneve shpjeguese të dhëna tejkalon nivelin e materialitetit për to. Përcaktimi i 

performancës të materialitetit nuk është një llogaritje e thjeshtë mekanike, por përfshin 

ushtrimin e gjykimit profesional. Ajo ndikohet nga njohja e entitetit nga ana e audituesit, e 

përditësuar gjatë kryerjes së procedurave të vlerësimit të rrezikut; si dhe nga natyra dhe shtrirja 

e anomalive të identifikuara në auditimet e mëparshme dhe si rrjedhim nga pritshmëritë e 

audituesit në lidhje me anomalitë në periudhën aktuale. (ISSAI 1320.11) 

Vlerësimi i riskut nga audituesi në një nivel komponenti ndikon në vlerën e llogaritur të 

materialitetit të performancës. Ekziston një lidhje e kundërt midis riskut të tillë të auditimit dhe 

materialitetit. Sa më i lartë të jetë risku i kontrollit, aq më i ulët është niveli i materialitetit të 

performancës dhe anasjelltas. Qëllimi i vendosjes së materialitetit të performancës në një nivel 

më të ulët është të sigurojë zvogëlimin e probabilitetit që totali i anomalive të pakorrigjuara 

dhe të pazbuluara në pasqyrat financiare tejkalon nivelin e përgjithshëm të materialitetit. 

Audituesit duhet të identifikojnë shumat e materialitetit të performancës (bazuar në, por më të 

ulët se, materialiteti në përgjithësi) që pasqyrojnë vlerësimet e riskut për fushat e ndryshme të 

pasqyrave financiare. Materialiteti i performancës mund të shihet si kombinim i gabimit të 

tolerueshëm (i identifikuar si përqindja e materialitetit) dhe faktorit të besimit të kontrollit i 

identifikuar për komponentin e audituar.  

Ky materialitet përdoret vetëm përgjatë fazës së planifikimit / hartimit të procedurave të 

auditimit. Materialiteti i performancës është zakonisht nga 50% (risk i lartë) deri në 90% 

(risk i ulët) i materialitetit të përgjithshëm. 

 

 

 

 

Hapi 5: Përcaktoni pragun jomaterial 
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Gjatë kontrollit, të gjitha gabimet dhe anomalitë mblidhen, përveç atyre që në mënyrë të 

dallueshme mund të konsiderohen jo të rëndësishme. Gabimet të rëndësishme nuk duhet të 

mblidhen sepse pritet që mbledhja e shumave të tilla në mënyrë të qartë të mos ketë një efekt 

material në pasqyrat financiare. 

Kur ekziston ndonjë paqartësi në lidhje me faktin nëse një ose më shumë zëra janë qartësisht 

jo të rëndësishëm, çështja në vetvete konsiderohet të mos jetë gjithashtu e rëndësishme. 

Audituesit nuk duhet të shqetësohen për gjetjet qartësisht jo të rëndësishme dhe nuk duhet t'i 

regjistrojnë ato në përmbledhjen e gjetjeve. Pragu jo i rëndësishëm I materialitetit  llogaritet 

normalisht 1% - 5% të materialitetit të përgjithshëm. Qëllimi i vendosjes së një niveli jo 

sinjifikativ është t'i tregoni grupit të auditimit se çfarë të kërkoni dhe çfarë të mos kërkoni duke 

u përqëndruar në fushat materiale dhe gjetjet më të mëdha. 

Niveli jo i rëndësishëm i materialitetit është një vlerë, nën të cilën, cdo shumë tjetër do të ishte 

e parëndësishme  të mblidhet sepse audituesi pret që mbledhja e këtyre vlerave në mënyrë të 

qartë nuk do të ketë një efekt material në pasqyrat financiare. "Jo e rëndësishme/ jo 

sinjifikative" nuk është një zëvendësim për "jomaterial"; por është nën nivelin jomaterial. 

 

Hapi 6: Përcaktoni faktorët e materialitetit cilësor 

 

Ndërsa madhësia e anomalive dhe gabimeve është një aspekt i rëndësishëm për të vlerësuar 

natyrën e artikullit dhe rrethanat që lidhen me ndodhinë janë po aq të nevojshme për t'u marrë 

parasysh. Në disa situata, një çështje shumë nën nivelin e materialitetit sasior mund të 

përcaktohet si materiale, bazuar në natyrën e artikullit ose rrethanave që lidhen me anomalitë. 

Për shembull: 

 Informacioni se ka një numër transaksionesh me palët e lidhura mund të jetë shumë 

domethënëse për një person që merr një vendim bazuar në pasqyrat financiare. 

 Ekzistenca e një mashtrimi nga drejtimi (sado jo sinjifikativ) ka të ngjarë të jetë i rëndësishëm 

për përdoruesit e pasqyrave financiare; 

 Të kushtuarit e vëmendjes çështjeve sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi dhe 

përputhshmëria me të. Për shembull, mbi-shpenzimet mund të konsiderohen si materiale 

pavarësisht nga shumat e përfshira; dhe 

 Nëse çështja (et) janë në interes të publikut - ndjeshmëria e çështjes. Në disa raste ekziston 

nevoja për mbikëqyrje legjislative dhe rregullore në një fushë të veçantë. 

 Natyra e transaksioneve që konsiderohen sensitive për përdoruesit e pasqyrave financiare. 

 Nevoja për transparencë, për shembull nëse ka kërkesa të veçanta për zbulime për mashtrime 

ose humbje të tjera. 

Materialiteti cilësor në sektorin publik merr një theks të vecantë pasi ―konteksti dhe natyra e 

një elementi duhet të merren në konsideratë. Kjo përfshin, për shembull, ndjeshmërinë që kanë 

një sërë çështjesh siç janë përputhshmëria me kërkesat ligjore ose interesin publik. Interesi 

publik pasqyron faktin se të gjitha fondet publike përfaqësojnë paratë e taksapaguesve dhe 

prandaj përgjegjësia për shpenzimin e parave publike është shumë më e madhe sesa për një 

biznes privat. Interesi publik kërkon pret që paratë jo vetëm të shpenzohen dhe thjesht të 

regjistrohen në librat e llogarisë por që të shpenzohen për qëllimin e synuar dhe me 

ekonomicitet, efikasitet dhe efektivitet. Këto objektiva duhet të jenë në vëmendje të audituesve 

gjatë gjithë auditimit. (ISSAI 1320.6) (ISSAI 1320 P5; P6; P8; P10). 

Nivelet e materialitetit gjithashtu mund të vendosen për vlerësimin e devijimeve të kontrollit. 

Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur ekziston një kërkesë specifike për të audituar 

kontrollet e brendshme. Në raste të tilla për çdo lloj vlerësim kontrolli vendoset një 

normë/shkallë devijimi. Kur përcaktohen nivele të tilla duhet të merren parasysh efektivitetin 

e kontrolleve dhe pajtueshmërinë me ligjet. (ISSAI 1320 P9) 
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Hapi 7: Rishikimi I materialitetit 

 

Audituesit shpesh duhet të llogaritin materialitetin përpara se tu vihen në dispozicion pasqyrat 

përfundimtare financiare.Në këto kushte, audituesit mund të përdorin shifrat e buxhetuara, 

shumat e vlerësuara ose informacioni financiar “në një fazë të ndërmjetme”. Një rishikim i 

materialiteti të përgjithshëm duhet të bëhet sa më shpejt që informacioni përfundimtar vihet në 

dispozicion. 

Materialiteti i përgjithshëm (dhe, nëse është e zbatueshme, niveli i materialitetit ose nivelet për 

klasa të veçanta të transaksionet, gjendjet e llogarive ose shënimet shpjeguese) duhet të 

rishikohet nëse audituesi gjykon gjatë auditimit se informacionet kanë bërë që audituesi ta 

vlerësojë në shumë (ose shuma) të ndryshme. Në fund të auditimit, audituesi duhet të marrë 

parasysh nëse niveli (et) i materialitetit është akoma i përshtatshëm. Materialiteti i rishikuar 

është i dokumentuar në dokumentin e punës me ndryshimet përkatëse. (ISSAI 1320.12) (ISSAI 

1320 P12) 

Audituesi mund të konkludojë nëse materialitet më i ulët i përgjithshëm (dhe, nëse është i 

zbatueshëm, niveli i materialiteti apo nivelet për klasa të veçanta të transaksioneve, balancat e 

llogarive ose shënimet shpjeguese) është tashmë i përshtatshëm apo jo. 

Kur materialiteti rivendoset në një sasi më të ulët, kjo mund të ndikojë në mjaftueshmërinë dhe 

përshtatshmëria e punës së auditimit të kryer deri më tani dhe duhet të merret parasysh natyra, 

koha dhe shtrirja e procedurave të mëtejshme të auditimit. (ISSAI 1320.13) 

 

! Kur përdorni materialitetin gjatë auditimit 

Qëllimi i audituesit është që të zbatojë konceptin e materialitetit në mënyrë të duhur gjatë 

gjithë 

kontrollit, veçanërisht kur: 

- Identifikon komponentët që do të auditohen (planifikimi strategjik) 

- Përcakton natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit (planifikimi i detajuar); 

dhe 

- Vlerëson efektin e anomalive (raportimi). (ISSAI 1320.5) 

 

Dokumentimi 

Informacioni i mëposhtëm duhet të dokumentohet në dokumentet e punës: 

 Materialiteti i përgjithshëm për pasqyrat financiare në tërësi (Referojuni dokumentit të 

punës 1 - Materialiteti i planifikimit) 

 Nëse është e zbatueshme, niveli i materialitetit ose nivelet për klasa të veçanta të 

transaksioneve, balancat e llogarive ose shënimet shpjeguese (ËP 2) 

 Cdo rishikim i materialitetit (Referojuni dokumentit të punës 6.5.3 Dallimet e 

auditimit). (ISSAI 1320.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETËR PUNE 6:  MATERIALITETI I PËRGJITHSHËM 
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Njësia e 

audituar: 
(Emri i njësisë)) 

Shqyrtuar 

nga: 
Emri Pozicioni 

 

Data 

Fundi 

periudhës: 
31.12.2017 Niveli 1 Z. / Znj. ……………………… Drejtor 

 

Pregatitur 

nga: 

Z. / Znj 

……………………. 
Niveli 2 Z. / Znj. ……………………… Shqyrtuar 

 

Pozicioni: Auditues Niveli 3    

Funksioni: Përgjegjës Grupi     

Data:  
   

 

 

 Baza e materialitetit të përgjithshëm 
 

Për shembull: janë përdorur 1% e shpenzimeve bruto për të llogaritur materialitetin e përgjithshëm pasi pagesat e 

transferimit janë zbritur në përputhje me politikën e SAI. Pagesat e transferimit janë kur u llogarit materialiteti pasi 

këto shuma do të auditohen veçmas si pjesë e njësisë përfituese. 

 

 Kalkulimi i materialitetit të përgjthshëm 
Struktura buxhetore           Shuma  

 Paga (600)            163,336,516  

 Sigurime Shoqërore (601)               24,477,289  

 Mallra e Shërbime (602)            139,424,888  

 Të tjera transf. korrente të brend. (604)    

 Transferta per buxhete familjare (606)    

 Punonjës në liste pritje    

 Shpenzime kapitale të patrupëz. (230)                     824,028  

 Shpenzime kapitale të trupëz. (231)    

 Total            328,062,721  

 
Materialiteti në përqindje (1-2%)  1.0% 

 
Materialiteti në vlerë             3,280,627 

 
Materialiteti në vlerë (1) 3,280,627 

Gabimi i lejuar (10%to 20%)  10%  

Gabimi i lejuar në vlerë (2) 328,063 

Precisioni (1) – (2) 2,952,564  

    

Materialiteti i performancës (50-90%) (3) 90% 

Materialiteti i performancës në vlerë (1 –2) * (3)                2,657,308  

Niveli i parëndësishëm (1-5%) (4) 3% 

Niveli i parëndësishëm (4) * (1) 
 

 

Faktorët e materialitetit cilësor 

Ketu do të cilësohen aspekte te materialiteti cilësor në gjykimin professional te audituesit si 

psh: mosrespektimi i kërkesave legjislative ose rregullatore, mashtrimi i identifikuar ose 

çështje me interes publik 
 

LETËR PUNE 7: MATERIALITETI I KOMPONENTËVE DHE I PERFORMANCËS 
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Njësia e 

audituar: 
(Emri i njësisë)) 

Shqyrtuar 

nga: 
Emri Pozicioni 

 

Data 

Fundi 

periudhës: 
31.12.2017 Niveli 1 Z. / Znj. ……………………… Drejtor 

 

Pregatitur 

nga: 

Z. / Znj 

……………………. 
Niveli 2 Z. / Znj. ……………………… Shqyrtuar 

 

Pozicioni: Auditues Niveli 3    

Funksioni: Përgjegjës Grupi     

Data:  
   

 

 

Ministria e …………………………………… 

Totali shpenzimeve (1) 152,918,213.70   

Pragu i materialitetit të përgjithshëm (2)  0.01 1% 

Materialiteti i përgjithshëm  (3) = (1) * (2) 1,529,182.00   

Indeksi i materialitetit të përgjithshëm(4)  0.50 50% 

Materialiteti i performancës (5) = (4)*(3) 764,591.00   

 

Shumëzuar për 13 komponentë 3.5*  
  Shumëfishi merret i gatshëm nga tabela e shumëfishave në varësi të nr të komponenteve që janë me status “PO" 

 

Komponenët 

shpenzimeve 

Sinjifikativ           

[Po ose Jo] 

Raporti komponentë 

shpenzimi/shpenzime 

total 

Komponentët e 

materialitetit =Raporti* 

Shumëfish për 13 

komponentë*Materialitetit 

i përgjithshëm                 

[risk mesatar] 

Risk i lartë:                   

10% nën 

Risk i ulët:                   

10% mbi 

Komponenët e 

materialitetit të 

performancës:  

50% e 

komponentëve 

të materialitetit 

                        

1,730,001  Po 

                              

0.01     60,550 54,495   32,697 

                     

50,599,453  Po 

                              

0.33     1,770,981 1,593,883   956,330 

                             

24,653  Jo 

                              

0.00             

                     

22,959,068  Po 

                              

0.15     803,567   883,924 530,354 

                        

2,583,157  Po 

                              

0.02     90,410   99,452 59,671 

                        

6,294,767  Po 

                              

0.04     220,317   242,349 145,409 

                           

666,414  Po 

                              

0.00         0 0 

                        

1,428,472  Jo 

                              

0.01     49,997   54,996 32,998 

                        

2,709,652  Po 

                              

0.02     94,838   104,322 62,593 

                           

608,147  Jo 

                              

0.00             

                     

25,808,718  Po 

                              

0.17     903,305 812,975   487,785 

                        

4,992,867  Po 

                              

0.03     174,750   192,225 115,335 

                        

5,715,453  Po 

                              

0.04     200,041   220,045 132,027 

                        

3,382,605  Po 

                              

0.02     118,391   130,230 78,138 

                        

3,656,940  Po 

                              

0.02     127,993   140,792 84,475 

                        

4,133,201  Po 

                              

0.03     144,662   159,128 95,477 

    Vihet re qe totali i komponentëve nuk është sa total i shpenzimeve, pasi nuk janë përzgjedhur të gjithë komponentët 
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Shumëfishat e Pragjeve 

Numri i komponentëve 

sinjifikativ për të cilët MACM 

do të ndahet 

Shumëfishat e aplikuar në 

materialitetin e përgjithshëm të 

konsoliduar për të përcaktuar 

MACM 

2 1.5 

3-4 2.0 

5-6 2.5 

7-9 3.0 

10-14 3.5 

15-19 4.0 

20-25 4.5 

26-30 5.0 

31-40 5.5 

41-50 6.0 

51-64 6.5 

65-80 7.0 

81-94 7.5 

95-100 8.0 

111-130 8.5 

131+ 9.0 
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KREU II.5 

 

PËRDORIMI I PUNËS SË TË TJERËVE 
 

Kjo pjesë e manualit do të ofrojë udhëzime për: 

 Vlerësimin e punës së kryer nga auditi i brendshëm;        

 Përdorimi i punës së kryer nga një auditues tjetër;        

 Përdorimi i punës së kryer nga një ekspert.        

  

Duke marrë parasysh punën e auditit të brendshëm, audituesi i jashtëm duhet të vlerësojë 

aktivitetet e auditimit të brendshëm dhe rëndësinë e tyre, nëse ka, në procedurat e auditimit të 

jashtëm. Nuk përfshihen rastet individuale kur audituesit e brendshëm u japin ndihmë të 

drejtpërdrejtë audituesve të jashtëm. (ISSAI 1610.1; 2). 

Ndërsa audituesi i jashtëm ka përgjegjësi të vetme për opinionin e auditimit të shprehur dhe 

për përcaktimin e natyrës, kohës dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të jashtëm, disa pjesë 

të caktuara të punës së auditimit të brendshëm mund të jenë të dobishme për kryerjen e 

auditimit. 

"Auditimi i brendshëm" nënkupton një veprimtari vlerësimi të krijuar brenda një entiteti si një 

shërbim për njësinë ekonomike. Funksionet e tij përfshijnë, ndër të tjera, monitorimin e 

përshtatshmërisë dhe efektivitetit të kontrollit të brendshëm. (ISSAI 1610.7) 

 

Auditimi i brendshëm kundrejt auditimit të jashtëm. 

 

Audituesit e brendshëm janë të punësuar, pra janë pjesë e entitetit të audituar. Pavarësisht nga 

shkalla e autonomisë dhe objektivitetit të auditimit të brendshëm, ai nuk mund të arrijë të 

njëjtën shkallë pavarësie siç kërkohet nga auditimi i jashtëm. Roli i auditimit të brendshëm 

është të monitorojë dhe vlerësojë menaxhimin e kontrolleve të brendshme që njësia ekonomike 

ka hartuar. Përgjegjësia e vetme e auditimit të jashtëm është dhënia e opinionit të auditimit, 

dhe se përgjegjësia mbetet edhe nëse auditimi i brendshëm është përdorur. Të gjitha gjykimet 

në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare janë ato të audituesit të jashtëm. (ISSAI 1610.3; 

4) 

 

Megjithë diferencat ndërmjet auditimit të brendshëm dhe të jashtëm, ekziston një lidhje e 

përbashkët midis përgjegjësive që lidhen me kontrollet e brendshme. Të njëjtat kontrolle të 

brendshme që auditorët e brendshëm vlerësojnë dhe monitorojnë gjithashtu janë pjesë e punës 

së auditorëve të jashtëm. Auditorët e jashtëm duhet të vlerësojnë këto kontrolleve të brendshme 

që janë hartuar e aprovuar si përgjigje të rreziqeve të subjektit të audituar. Këto kontrolle janë 

të dokumentuara, dhe hartimi dhe zbatimi i tyre vlerësohen dhe testohen. Auditimi i brendshëm 

efektiv lejon audituesit e jashtëm të zvogëlojnë sasinë dhe shtrirjen e punës të auditimit të 

jashtëm.   

 

Përveç sa më sipër, audituesit e jashtëm duhet të krijojnë një panoramë të qartë e të 

mjaftueshme të aktiviteteve të auditimit të brendshëm. Kjo është për të identifikuar dhe 

vlerësuar rreziqet e keq-deklarimit të pasqyrave financiare dhe për të hartuar e kryer procedurat 

e mëtejshme të auditimit. Audituesi i jashtëm gjithashtu duhet të kryejë një vlerësim të 

funksioneve të auditimit të brendshëm kur auditimi i brendshëm është i rëndësishëm për 

vlerësimin e rrezikut nga audituesi i jashtëm . (ISSAI 1610.9; 11) 

 

Audituesit e jashtëm mund të kenë një mandat të gjërë për të audituar buxhetet, pajtueshmërinë 

me legjislacionin ose kontrollet e brendshme. Auditimet e kryera nga auditimi i brendshëm në 
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këto fusha mbase janë të rëndësishme për auditimin e jashtëm. Në raste të tilla, audituesi i 

sektorit publik mund të përdorë punën e audituesit të brendshëm për të plotësuar punën e 

auditimit të jashtëm. (ISSAI 1610 P3)  

  

Në rastet kur subjekti i audituar ka strukturën eauditimit të brendshëm, audituesi i jashtëm 

duhet:  

Të përcaktojë nëse dhe në çfarë mase, të përdorë relacione specifike të audituesve të 

brendshëm; dhe        

 Nëse përdoren relacionet specifike të auditorëve të brendshëm, të përcaktohet nëse 

këtojanë të përshtatshme për qëllimet e auditimit. (ISSAI 1610.6)        

Gjatë vlerësimit të funksionit të auditimit të brendshëm, shikohet si në vijim:  

 statusi organizativ dhe pavarësia nga funksionet e menaxhimit në lidhje me fushat e 

auditimit;          

 linjat eraportimit dhe aksesi i drejtpërdrejtë në ato të drejtimit;            

 kompetencat teknike;          

Qëllimi, natyra dhe shtrirja e auditimeve të kryera dhe nëse është i përshtatshëm për 

qëllimet e auditimit të jashtëm;        

 Nivelin e presionit politik për të kryer auditime dhe raporte të gjetjeve;        

 Rreziqe të keq-deklarimeve materiale për subjektin e audituar dhe pohimet specifike dhe 

nivelin e subjektivitetit në vlerësimin e provave të auditimit;        

 Për shkak të kujdesit profesional, duke përfshirë planifikimin, mbikëqyrjen, shqyrtimin 

dhe dokumentacionin e auditimeve; Komunikimi efektiv midis audituesve të jashtëm 

dhe të brendshëm. (ISSAI 1610 P4)        

 

Audituesi duhet të konkludojë nëse mund të vendoset besueshmëri në punën e auditimit të 

brendshëm dhe të përcaktojë natyrën, kohën dhe shtrirjen e sigurisë. (ISSAI 1610.8; 9; 10) 

 

Kur planifikohet për të përdorur punën e auditimit të brendshëm, audituesi i jashtëm do të duhet 

të marrë në konsideratë planin e aprovuar të audituesit të brendshëm për periudhën dhe ta 

diskutojë atë sa më shpejt që të jetë e mundur. Mund të arrihet marrëveshje në lidhje me fushën, 

natyrën dhe shtrirjen e punës që duhet të kryhet nga auditimi i brendshëm. 

 

Vlerësimi i punës specifike të kryer nga auditimi i brendshëm 

Kur audituesi i jashtëm synon të përdorë punë specifike të auditimit të brendshëm, audituesi i 

jashtëm duhet të vlerësojë dhe të kryejë procedura auditimi për atë punë për të konfirmuar 

përshtatshmërinë e tij për qëllimet e audituesit të jashtëm . (ISSAI 1610.11) 

 

Ky vlerësim përfshin konsideratat e mëposhtme:  

 kompetencë profesionale të punës së kryer;        

 Nëse puna ishte mbikëqyrur siç duhet;        

 Evidenca të mjaftueshme dhe mbështetëse të auditimit;        

 Konkluzione adekuate të arritura; dhe        

 Nëse ndonjë përjashtim ose çështje të pazakonta u zgjidhën siç duhet. (ISSAI 

1610.12)        

 

Audituesi i jashtëm do të regjistrojë konkluzionet dhe procedurat e auditimit lidhur me punën 

specifike të auditimit të brendshëm që ka vlerësuar. 
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Përdorimi i punës së ekspertit të auditimit 
" Ekspert " nënkupton një person ose shoqëri që zotëron aftësi, njohuri dhe përvojë të veçantë 

në një fushë të veçantë përveç kontabilitetit dhe auditimit dhe puna e të cilit përdoret nga 

audituesi për të marrë prova të mjaftueshme e përkatëse të auditimit. (ISSAI 1620.6) 

Për të pasur një njohje të mirë të entitetit dhe kryerjen e procedurave të mëtejshme në 

përgjigje të rreziqeve të vlerësuara, audituesi mund të ketë nevojë të sigurojë prova të 

auditimit në formën e raporteve, opinioneve, vlerësimeve dhe deklaratave të një eksperti. 

Arsimimi dhe eksperienca e audituesit, mundëson që ai të jetë i ditur në lidhje me çështjet në 

përgjithësi, por audituesi nuk pritet të ketë ekspertizën e një personi të trajnuar ose të 

kualifikuar për t'u angazhuar në praktikën e një profesioni tjetër, të tilla si një vlerësues ose 

inxhinier. Përgjegjësia e përgjithshme e audituesit për të shprehur një mendim mbi pasqyrat 

financiare të audituesit nuk zvogëlohet kur përdoret puna e një eksperti. (ISSAI 1620.3)  

 

Kur përdoret një ekspert? 
Shembuj të përdorimit të një eksperti kemi si më poshtë:  

 Vlerësimet e disa llojeve të aktiveve, për shembull tokës dhe ndërtesave;        

 Përcaktimi i shumave duke përdorur teknika ose metoda të specializuara, për shembull, 

një vlerësim aktuarial; (në fushën e siguracioneve)       

Mendime juridike në lidhje me interpretimin e marrëveshjeve, statuteve dhe 

rregulloreve. (ISSAI 1620.8)        

 Për sa më poshtë mund të ndikojë në vendimin nëse do të përdorim punën e një eksperti:  

Njohuria e ekipit të angazhuar dhe përvojat e mëparshme lidhur me çështjen që po 

shqyrtohet; Përgjegjësi shtesë për raportimin si për shembull për mashtrim;        

 Rreziku i keq-deklarimit material bazuar në natyrën, kompleksitetin dhe materialitetin 

e çështjes që shqyrtohet;          

 Sasia dhe cilësia e provave të tjera të auditimit që pritet të merren; dhe        

 Konfidencialiteti i informacionit të njësisë ekonomike . (ISSAI 1620 P4)        

 

Objektivat e audituesit janë:  

 Të përcaktojë nëse do të përdorë punën e një eksperti të audituesit ; dhe        

 Nëse përdoret puna e një eksperti të auditimit , të përcaktohet nëse ajo punë është e 

përshtatshme për qëllimet e audituesit. (ISSAI 1620.5)        

Natyra, koha dhe shtrirja e procedurave të audituesit në lidhje me punën e ekspertit do të 

ndikohen nga konsideratat e mëposhtme: 

 Natyra e çështjes së cilës i përket puna e këtij eksperti ;        

 Rreziqet e keq-deklarimit material për çështjen me të cilën lidhet puna e këtij 

eksperti;        

 Rëndësia e punës së këtij eksperti në kontekstin e auditimit;        

Njohuria e audituesit dhe përvoja me punën e mëparshme kryer nga ky ekspert; dhe        

 Nëse ai ekspert është nga brenda KLSH dhe i nënshtrohet proceseve të kontrollit të 

cilësisë të KLSH. (ISSAI 1620.8)    

     

Audituesi duhet të vlerësojë si vijon: 

 Kompetenca, në aspektin e kualifikimit profesional, përvojës dhe reputacionin e 

ekspertit në fushën përkatëse;          

 Objektivitetin e ekspertit përfshirë neutralitetin politik; (ISSAI 1620.9) (ISSAI 1610 

P5)          

 Natyrën, fushëveprimin dhe objektivat e punës së kryer për qëllimet e auditimit; 

dhe        

 Përshtatshmëria e provave të auditimit; (ISSAI 1620.10)        
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Supozime dhe metoda të rëndësishme të përdorura;        

 Besueshmëria e të dhënave burimore të përdorura nga eksperti;        

 Rëndësia dhe arsyeshmëria e përfundimeve të nxjerra        

 

Audituesi duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm në termat e dokumentit të 

referencës:  

 Natyra, fushëveprimi dhe objektivat e punës së këtij eksperti;        

Rolet dhe përgjegjësitë përkatëse të audituesit dhe të ekspertit;        

 natyrën, kohën dhe shtrirjen e komunikimit ndërmjet audituesit dhe ekspertit, përfshirë 

formën e çdo raporti që duhet të jepet nga ai ekspert; dhe        

 Nevoja që eksperti i auditimit të respektojë kërkesat e konfidencialitetit të shërbimit 

publik dhe entitetit të audituar dhe kërkesën e mundshme për të nënshkruar një 

marrëveshje konfidencialiteti; (ISSAI 1620.11; P6; P8; P9)        

 Fakti që raporti i ekspertit ndoshta ëshët kërkuar nga jashtë KLSH për tu përdorur si 

shembull në hetime. (ISSAI 1610 P7)        

 

Nëse rezultatet e punës së ekspertit nuk japin prova të mjaftueshme të auditimit ose nëse 

rezultatet nuk janë në përputhje me provat e tjera të auditimit, audituesi duhet të dakortësojë 

me ekspertin për punën e mëtutjeshme për tu kryer nga eksperti oseaudituesi. (ISSAI 1620.13) 

 

Kur lëshon një raport të auditimit të pandryshuar, audituesi nuk duhet t'i referohet punës së 

një eksperti, përveç nëse kërkohet nga legjislacioni. (ISSAI 1620.14) 

 

Nëse audituesi i referohet punës së një eksperti auditimi në raportin e auditimit për shkak se 

një referencë e tillë është e rëndësishme për të kuptuar një modifikim në opinionin e mbajtur, 

audituesi duhet të tregojë në raport që kjo referencë nuk do të zvogëlojë përgjegjësinë 

eaudituesit për atë opinion. (ISSAI 1620.15) 

 

Përdorimi i punës së ekspertit të menaxhimit 
Nëse informacioni që do të përdoret si provë auditimi është përgatitur duke përdorur punën e 

një eksperti të menaxhimit, audituesi, në masën e nevojshme duhet të ketë parasysh rëndësinë 

e punës së këtij eksperti për qëllimet e auditimit:    

 Të vlerësojë kompetencën, aftësitë dhe objektivitetin e këtij eksperti;          

Pasja e një informacioni të punës së këtij eksperti; dhe vlerësimi i përshtatshmërisë së 

punës së tij si provë e auditimit për pohimin përkatës. (ISSAI 1500.8)        

1 
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KREU III.1 

 PLANIFIKIMI I DETAJUAR 

 

1.1 Kuadri I Standardeve ISSAI mbi të cilat mbështetet planifikimi I detajuar dhe puna 

në terren 

 ISSAI 1330 Përgjigjet e audituesve ndaj risqeve të identifikuara 

 ISSAI 1500 Evidencat e Auditimit 

 ISSAI 1505 Konfirmimet e Jashtme  

 ISSAI 1510 Angazhimet fillestare të auditimit  

 ISSAI 1520 Procedurat analitike  

 ISSAI 1501 Provat e Auditimit-Konsiderata të veçanta për artikujt e zgjedhur 

 ISSAI 1530 Marrja e Mostrave të Auditimit  

 ISSAI 1540 Auditimi i llogarive financiare duke përfshirë vlersimin e drejtë të llogarive 

financiare të lidhura me dhënien e informacioneve shpjeguese 

 

1.2 Plani i detajuar i auditimit 

Planifikimi i detajuar i auditimit nuk përbëhet nga një dokument i vetëm. Ai përfshin 

dokumentacionin në lidhje me natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit që duhet 

të kryhen dhe dokumenton sa vijon për secilën komponent të audituar: 

 Procedurat e nevojshme për të marrë sigurinë e arsyeshme të auditimit duke përfshirëtë 

gjitha pohimet dhe kërkesat përkatëse të mandatit të auditimit (Për shembull, raportimi 

përmospërputhje me dispozitat ligjore ose rregullat e caktuara në lidhje me ekzekutimin 

e buxhetit ose fushën e prokurimeve); (ISSAI 1330 P6) dhe 

 Shkallën e testimit bazuar në risqet e qenësishme të idenfikuara dhe risqet e kontrollit. 

Përgjegjësia e audituesit për të hartuar dhe kryer procedurat e auditimit në përgjigje të risqeve 

të identifikuara të gabimeve material dhe vlerësimit gjatë planifikimit strategjik (trajtuar ne 

kapitujt paraardhes) dhe planifikimit të detajuar.  

Qëllimi i planit të detajuar është të zvogëlojë riskun e gabimeve materiale në një nivel të 

pranueshëm. (ISSAI 1330.1; 3) 

Procedurat e audituesit si përgjigje ndaj të risqeve të identifikuara (shtrirja e testeve të 

auditimit) 

Qëllimi i kësaj pjese në manual është të sigurojë udhëzime për përcaktimin e përgjithshëm ndaj 

përgjigjeve dhe hartimin dhe kryerjen e procedurave të mëtejeshme të auditimit. Për të ulur 

riskun e auditimit në një nivel të ulët të pranueshëm, audituesi duhet të përcaktojë përgjigjet e 

përgjithshme ndaj riqeve të identifikuara në nivelin e pasqyrave financiare. Për më tepër, 

audituesi duhet të hartojë dhe të kryejë procedura të mëtjeshme të auditimit për t'iu përgjigjur 

risqeve të identifikuara në nivelin e pohimeve. (ISSAI 1330.5; 6). 

Kjo pjesë e manualit do të ofrojë udhëzime për: 

- Të kuptuarin e rëndësisë dhe arsyeve të përshkrimit të Sistemeve dhe rezultateve tëprocesit; 

- Përcaktimin e përgjithshëm të përgjigjeve ndaj risqeve të gabimeve materiale në nivelin e 

pasqyrave financiare dhe dhënien e udhëzimeve për natyrën e tyre; 

- Përcaktimin e procedurave të auditimit që i përgjigjen risqeve të gabimeve materiale në nivelin 

e pohimeve; 

- Vlerësimin e mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë së evidencave të marra gjatëauditimit; dhe 

- Dokumentimin e vlerësimeve dhe konkluzioneve. 

 

Përshkrimi i sistemeve 

Përgjegjësia e audituesit në këtë fazë është të dokumentojë veprimet e njësisë për secilin 

komponent të audituar. Gjatë fazës së planifikimit, audituesi dokumenton proceset kryesore të 
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njësisë për secilin komponentë të audituar (për shembull, aktivet fikse, shpenzimet, të ardhurat 

etj.) në mënyrë që të sigurohet një kuptueshmëri e plotë e sistemeve dhe proceseve kryesore të 

kontabilitetit. 

Përshkrimi i sistemeve është një nga mjetet më të rëndësishme për audituesit që të kuptojnë 

proceset kryesore që lidhen me komponentët e audituar. Proceset duhet të shihen në perspektivë 

me riskun në mënyrë që të vlerësohet përshtatshmëria e kontrolleve të brendshme. Duke qënë 

se kontrollet e brendshme zakonisht përcaktohen me rregullore, audituesi është në gjendje të 

identifikojë mospërputhjet e mundshme me proceset e përshkruara. Më poshtë po japim 

shembullin e nje procesi: 

Shembull i një procesi të parashikuar sipas rregullores (Procesi) dhe poshtë tij si realizohet në fakt ky proces 
Përshkrimi i sistemeve është hapi i parë për planifikimin e detajuar dhe duhet të plotësohet për 

të gjithë komponentët. Fillon me identifikimin e aktiviteteve kryesore gjatëciklin të 

transaksioneve. Ky dokumentim në letra pune kërkon njohuri dhe pasqyrim të plotë, ndaj 

nevojitet përfshirja e të gjithë grupit të auditimit (secili auditues secili pasqyron specifikimin e 

proceseve kyce dhe risqet që shoqërojnë secilin paraprakisht). Kjo formon bazën për raportimin 

e çështjeve duke dhënë rekomandime për gjetjet thelbësore dhe përmban informacione të 

rëndësishme për të marr vendime tëduhura gjatë gjithë auditimit. 

Legjislacioni dhe politikat e brendshme të njësisë së audituar 

Kërkesa e parë për audituesit para plotësimit të letrave të punës për përshkrimin e sistemeve 

është identifikimi i kërkesave të zbatueshme ligjore për komponentët përkatës. Zakonisht, 

kërkesat në lidhje me secilin komponent të auditimit (siç janë aktivet fikse) përcaktohen si më 

poshtë: 

 Legjislacioni ose politikat e miratuara nga qeveria në lidhje me njësinëaudituar; dhe 

  Politika e brendshme ose procedurat e njësisë së audituar. 

Legjislacioni është një udhëzim i nivelit të lartë ndërsa politika e brendshme është më e detajuar 

dhe përfshin aspektet operative. Legjislacioni dhe politika e brendshme duhet të jenë gjithnjë 

në përputhje dhe të mos përmbajnë udhëzime kontradiktore. Kërkesat ligjore janë zakonisht të 

dretëpërdrejta dhe të lehta për tu ekzektutuar. Dokumentet e brendshme të njësisë ekonomike 

mund të marrin forma të ndryshme siç janë politika, procedura ose udhëzime. Audituesit duhet 

të vlerësojnë praktikat aktuale të njësisë së audituar si në raport me legjislacionin ashtu edhe 

me udhëzimet e krijuara nga vet njësia. 

Përmbledhja e mëposhtme mund të zbatohet për auditimin: 

Nr Nivelet e udhëzimeve Veprimet e audituesit 

1 Ekzistojnë si dispozita ligjore ashtu dhe 

të udhëzime të brendshme për 

përshkrimin e proceseve dhe / ose 

udhëzimeve të komponentëve ose 

aktivitetit. 

Vlerësoni nëse proceset e përcaktuara së 

brendshmi (nga njësia) janë në përputhje 

me legjislacionin. 



98 
 

Vlerësoni nëse proceset aktuale të 

ndjekura janë në përputhje me proceset e 

përshkruara nga njësia. 

2 Asnjë legjislacion i zbatueshëm për 

aktivitetin ose komponentët, vetëm 

procese dhe udhëzime të përcaktuara 

brenda njësisë. 

Merrni proceset e përshkruara nga njësia 

dhe vlerësoni proceset aktuale të ndjekura 

në kundërshtim me to. 

3 Asnjë legjislacion i zbatueshëm ose i 

brendshëm nuk përshkruan proceset dhe / 

ose udhëzimet për aktivitetin ose 

komponenët 

Vendosni një "praktikë më të mirë" (çfarë 

duhet të bëhet) për praktikat aktuale në 

kundërshtim me dispozitat. 

 

Fazat e transaksioneve, risqet dhe kontrollet 

Audiuesi duhet të studiojë legjislacionin dhe proceset e përshkruara nga vet njësia e audituar 

që të kuptojëaktivitetet që përmbajnë fazat e transaksioneve. Faza e transaksioneve duhet të 

dokumentojë proceset që lidhen me komponentin e audituar (p.sh. aktivet e fikse). Kjo përfshin 

atë që duhet të bëhet (ose praktika me e mirë). Aktivitetet e përshkruara përbëjnë bazën për 

plotësimin e kësaj pjese. 

Për secilën veprimtari të dokumentuar gjatë cikli fazave të transaksioneve duhet të 

identifikohen risqet kryesore. Këtu shtrohet pyetja: Cfarë mund të shkojë keq? 

Secili prej risqeve të identifikuara si risk i qenësishëm që lidhet me komponentin e audituar në 

një pasqyrë financiare duhet të përfshijëpërshkrimin e sistemit të komponentëve. 

Identifikimi i pohimeve 

Pohimi dhe kontrollet përkatëse duhet të dokumentohen këtu. 

Pohimet janë deklarata që audituesit i përdorin në fokus të auditimit tëtyre. Komponentët e 

auditimit kanë risqe të ndryshme që janë sinjifikative për auditimin. Rrjedhimisht, duke parë 

një komponent specifik, audituesi ështënë gjendje të identifikojë nëse një pohim është ose jo 

më sinjifikativ se tjetri. Për shembull, testimi i ekzistencës së asteve është më e rëndësishme 

sesa testimi i plotësisë. Nga ana tjetër, plotësia e të ardhurave të mbledhura është normalisht 

më e rëndësishme sesa vlerësimi nëse një transaksion ka ndodhur në lidhje me të ardhurat e 

regjistruara. Kjo mund të ndryshojë në secilin auditim duke marrë parasysh që risqet specifike 

mund të jenë relevante. Audituesi përdor pohimet në vlerësimin e risqeve duke marrë parasysh 

llojet e ndryshme të gabimeve të mundshme që mund të ndodhin, dhe në këtë mënyrë harton 

procedurat e auditimit që janë përgjegjëse ndaj tyre. 

Pohimet për klasat e transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim: 

 Përkatësia - transaksionet dhe ngjarjet që janë regjistruar kanë ndodhur dhe i përkasin 

njësisë ekonomike; 

 Plotësia - janë regjistruar të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhej të ishin 

regjistruar; 

 Saktësia - shumat dhe të dhënat e tjera që lidhen me transaksionet dhe ngjarjet e 

regjistruara janë regjistruar në mënyrë të duhur; 

 Cut-off (Raportimi) - transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë të 

kontabilitetit; 

 Klasifikimi - transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e sakta; dhe 

 Value for money (3E) - transaksioni ose ngjarja në lidhje me shpenzimet paraqet 

përdorimin me ekonomicitet, efikasitet dhe efektivitet të burimeve. 

 Pajtueshmëria - Transaksionet dhe ngjarjet kanë ndodhur në përputhje me të gjitha ligjet 

dhe rregulloret përkatëse. 
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Pohimet për gjendjen e llogarive në fund të periudhës: 

 Ekzistenca - aktivet, detyrimet dhe interesat e kapitalit netoekzistojnë; 

 Të drejtat dhe detyrimet - njësia ekonomike mban ose kontrollon të drejtat mbi aktivet, 

dhe detyrimet janë obligime të saj; 

 Plotësia - të gjitha aktivet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto që duhet të ishin 

regjistruar janë regjistruar; 

 Vlerësimi dhe alokimi - aktivet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto përfshihen në 

pasqyrat financiare në shumat përkatëse dhe çdo rregullim i vlerësimit ose alokimit që 

rezulton ështëregjistruar në mënyrë të duhur; dhe 

 Value for money (3E) - transaksioni ose ngjarja në lidhje me aktivet, inventarin dhe 

detyrimet paraqet përdorimin me ekonomicitet, efikasitet dhe efektivitet të burimeve. 

Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

 Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet- ngjarjet, transaksionet dhe çështjet e sqaruara 

në shënimet shpjeguese kanë ndodhur dhe kanë të bëjnë me entitetin; 

 Plotësia - të gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat 

financiare janë përfshirë; 

 Klasifikimi dhe kuptueshmëria - informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe shënimet shpjeguese e kanë shprehur qartë; dhe 

 Saktësia dhe vlerësimi - informacioni financiar dhe informacionet e tjera janë paraqitur 

në mënyrë të drejtë dhe të plotë. 

Më poshtë paraqiten objektivat e kontrollit për përpunimin e të dhënave: 

1. Regjistrimi - Transaksionet aktuale nuk përjashtohen nga regjistrimi (plotësia). 

2. Vërtetësia - Transaksionet fiktive ose duplikatë nuk përfshihen në regjistrim (ndodhia). 

3. Vlera - Shuma të sakta monetare janë të lidhura me transaksionet e regjistruara (Matja). 

4. Kohëzgjatja–transaksione regjistrohen në periudhën e duhur të kontabilitetit (muaji, viti etj.) 

(Plotësia, ndodhia). 

5. Klasifikimi – transaksionet regjistrohen në llogaritë e sakta të librit të përgjithshëm dhe kur 

është e aplikueshme nëllogarinë e librit plotësues (Matja). 

6. Përmbledhja- të gjitha detyrimet në të dhënat themelore financiare grumbullohen saktë 

(Matja). 

7. Transferimi - Totali i akumuluar transferohet në mënyrë korrekte tek librat kryesorë të degës 

së përgjithshme dhe, kur është e aplikueshme te drejtuesit e filialeve (Matja). 

Përveç shtatë objektivave të mësipërme, grupi i auditimit duhet të verifikojë ekzistencën e 

kontrolleve për të siguruar: 

1. Pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret përkatëse (përfshirë manualin për procedurat e 

menaxhimit financiar në njësitë e qeverisjes qendrore dhe vendore) (Pajtueshmëria); dhe 

2. Sjellja korrekte dhe efikase e njësisë së audituar në lidhje me veprimtarinë e saj (valued for 

money- 3E). 

Vendimet e marra mbi përshkrimin e sistemit - Cfare do te mbajme në konsideratë 

gjatëpunës, por edhe përgjatë plotësimit të Letrës së Punës 2 për këtë cështje. 

 

1.  A është sinjifikativ risku? (Për të plotësuar kolonën “Identifikimi i Riskut” te Letra e 

Punës”) 

 

Pasi audituesi ka dokumentuar riskun, duhet të vlerësojë nëse risku është sinjifikativ. Kriteret 

për rëndësinë/sinjifikativitetin janë: 

 Risk mashtrimi ose shpërdorimi (p.sh. nëse konstatohet se asetet mund të humbasin për 

shkak të vjedhjes nga punonjësit dhe ka patur probleme të tilla në të kaluarën); 
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 Nxitje për të keq-paraqitje të rezultateve (stimuj të mëdhenj për përmbushjen e 

objektivave të performancës do të motivojnë mos regjistrimin e shpenzimeve për të 

mos-tejkaluar buxhetin); 

 Transaksione jo rutinore ose të pazakonta me faktor sinjifikativ gabimi njerëzor; 

 Transaksione dhe llogaritjet komplekse që realizohen manualisht; 

 Vlerësime sinjifikative me një shkallë të lartë subjektiviteti siç do të ishte në rastin e 

një llogaritje të dyshimtë të borxhit; dhe 

 Rregullimet ose ndryshimet në lidhje me një aspekt specifik krahasuar me komponentin 

përkatës nëauditimin e vitit të kaluar, (p.sh. menaxhimi i aktiveve). 

Të gjithë risqet kryesore të identifikuara duhet të merren parasysh sipas listës së mësipërme. 

Vendimi i bazuar në shumicën e kategorive të mësipërme mbështetet në gjykimin profesional 

të audituesit. Sidoqoftë, për shkak të riskut të mashtrimit, fushat e mëposhtme duhet të 

identifikohen si zona me risk të konsiderueshëm: 

 Ekzistenca e shpenzimeve; 

 Plotësia e të ardhurave të tjera të mbledhura; 

 Ekzistenca e aseteve. 

Në vazhdim duhet që të gjitha kontrollet që lidhen me riskunsinjifikativ të vlerësohen dhe 

testohen (Për këtë plotësohet Letra e Punës 1) 

Për identifikimin e zonave me risk sinjifikativ duhet t'i kushtohet vëmendje e vecantëkëtyre 

zonave. Kjo nuk do të thotë që zonat pa risk sinjifikativ duhet të lihen pa audituar. Për 

shembull, të gjitha kontrollet e brendshme të zbatuara për fushat me risk sinjifikativ duhet të 

dokumentohen nga audituesit dhe duhet të testohet zbatimi i tyre. Kërkohet që audituesit të 

kryejnë teste kontrolli në çdo kohë për zonat me risk sinjifikativ. 

 

2. A janë zbatuar kontrollet e drejtimit? 

Vlerësimi nëse kontrollet janë zbatuar bëhet duke realizuar një walkthrough. Kjo bëhet duke 

zgjedhur një transaksion i cili gjurmohet përmes aktiviteteve të fazave të transaksioneve me 

qëllim të identifikimit nëse kontrollet kryesore janë zbatuar apo jo. Si provë se të gjitha 

kontrollet janë kryer dhe rrjedhimisht janë zbatuar merren dhe inspektohen evidencat 

përkatëse. Qëllimi është të përcaktohet nëse kontrollet e dokumentuara janë bërërealisht dhe 

funksionojnë. 

Procedurat “hap pas hapi” duhet të përfshijë të gjitha kontrollet e identifikuara. Nëse artikulli 

i zgjedhur nuk është i përfshirë nga të gjitha kontrollet, duhet të zgjidhet një transaksion tjetër. 

Për shembull, mund të përshkruhet që një aktiv i IT (laptop) duhet të merret nga sektori i IT 

dhe jo përmes proceseve të rregullta. Për të përshkuar proceset për marrjen e aktiveve, audituesi 

duhet të zgjedhë një aktiv të IT veç aktivit të rregullt. Për aktivitetet ku proceset janë të 

ngjashme për të gjitha grupet e aktiveve është e mjaftueshme të përdoret vetëm një aktiv 

përprocedurat “hap pas hapi”. 

3. Kur duhet të ndërtohen pyetjet e auditimit (rastet përjashtimore)? 

Pyetjet e auditimit duhet të ngrihen në secilin nga shembujt e mëposhtëm: 

 Legjislacioni nuk është përkthyer në procedura operative (kërkesat nuk 

operacionalizohen psh për procedurat standarde të funksionimit) 

 Proceset funksionojnëpor nuk janë përshkruar dhe dokumentuar. Proceset pa 

dokumente, ad-hoc - edhe nëse ndiqen me korrektësi nga punonjësit - nuk kontribuojnë 

në përgjegjshmërinë ose qëndrueshmërinë; 

 Cdo mospërputhje me legjislacionin ose politikën e brendshme të entitetit të audituar; 

dhe Mungesa e kontrolleve të zbatuara të menaxhimit për risqet e identifikuara. 
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Pasi të bëhet një dokumentim i fazave të transaksioneve me vlerësimin e risqeve dhe kontrollit, 

audituesi është në gjendje të vlerësojë kontrollet dhe të hartojë testet e auditimit. Është e 

rëndësishme që audituesi të jetë i vetëdijshëm për standardet e kërkuara për të kompletuar 

dokumentacionin, për të cilën do diskutohet në vijim. 

Mbështetja në kontrollet kryesore 

Për të lehtësuar vendimin nëse do të testoni kontrollet apo jo, duhet të grupohen së bashku 

kontrollet kryesore të identifikuara në përshkrimet e sistemeve dhe të vlerësohen për secilën 

pohim të rëndësishëm në lidhje mekomponentët e audituar (Mbështetja në letrën e punës 8 

"Puna për procesin e zgjedhur").Vendimi do të merret për faktin nëse këto kontrolle janë të 

dizejnuara në mënyrë adekuate për të parandaluar, zbutur ose korrigjuar gabimet materiale në 

mënyrë që të adresojnë risqet për secilin pohim. 

Kontrollet kryesore që identifikohen gjatë procedurës “hap pas hapi” duhet të transferohen në 

letrën e punës 1 "Puna për procesin e zgjedhur", ku ato grupohen së bashku sipas pohimeve. 

Vlerësohen kontrollet për secilin pohim dhe audituesi vendosë nëse kontrollet janë zbatuar dhe 

hartuar në mënyrë të duhur. Nëse vlerësimi i audituesit është se kontrollet janë adekuate, 

kontrollet do të testohen për të vlerësuar efektivitetin operativ të tyre (Mbështetja ne Letrën e 

Punës 8 dhe 9). Nëse kontrollet zbulohen se nuk janë adekuate, audituesi duhet të ndërtojë 

pyetjet e auditimit. Në këtë rast niveli i besimit të kontrolleve nuk do të merret në konsideratë. 

Gjithë sa më sipër kryehet me qëllim që audituesi të konkludojë mbi sistemin e kontrollit të 

brendshëm si:  

 i hartuar / dizenjuar ose jo sic duhet;   

 i implementuar ose jo sic duhet; dhe/ ose  

 efektiv ose jo. 

Më pas në varësi të këtij vlerësimi (marrë nga Letra e Punës 8 dhe 8/1) , plotësohet Letra e 

Punës 9 “Për vlerësimin e faktorit të riskut”, ku krahas vlerësimit të mësipërm për KB në tre 

nivele, hartim/implementim/funksionim (tani më me Po/Jo) shtohet edhe vlersimi I Sigurisë së 

Kontrollit dhe Riskut të Kontrollit.  

 

Siguria e Kontrollit merr këto 3 vlera, në varësi të vlerësimit respektiv të kontrolleve:  

 1 (e moderuar), 

  3 (e lartë), 

  dhe 0 (e ulët) ,.  

Psh nëse kontrolli specific që po vlerësohet rezulton me status “Jo” në të tre fazat hartim, 

implementim dhe efektivitet, atëherë Siguria e Kontrollit do të jetë 0 (pra kontrollet jan ëthuajse 

inekzistente). Nëse nëse kontrolli specificpo vlerësohet rezulton me status rezulton “Po” në të 

trefazat, atëherëniveli I sigurisë do të jetë 3 (siguri e arsyeshme maksimale). 

 

Risku I Qenesishëm merr vlerat 1 (I lartë) dhe 0 (I ulët). 

 

Që Siguria e Arsyeshme të qëndrojë në nivelin e kërkuar prej 95%, Faktori I Riskut që do të 

përdoret më pas për të përcaktuar numrin e cështjeve për auditim, do të jetë një rezultat e dy 

treguesve të mësipërm: Siguria e Kontrollit dhe Risku I Qënësishëm, konkretisht: Faktori I 

Riskut = 3 – (Sigurinë e Kontrollit + Riskun e Qënëishëm). 

 

Letra e Punës për shkak të këtyre përllogaritjeve duhet te punohet ne excel 

 

Programet e auditimit duhet të reflektojnë risqet e identifikuar për pasqyrat financiare  

Audituesi duhet të hartojë programin e auditimit duke u bazuar te risqet e identifikuar në nivel 

pohimesh të pasqyrave financiare, ku të përfshihet natyra, koha dhe shtrirjen e auditimt. (ISSAI 
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1330.6) (Referoju Letrës së Punës "Programi i Auditimit" sipas Rregullores së 

Procedurave të Auditimit). 
 

Audituesi duhet të dokumentojë natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të planifikuara të 

auditimit. Qëllimi është të sigurojë një lidhje të qartë midis natyrës, kohës dhe shtrirjes së 

këtyre procedurave të auditimit dhe vlerësimit të riskut të identifikuar. Në hartimin e programit 

të auditimit, audituesi duhet të trajtojë çështje e mëposhtme: 

 Rëndësinë e riskut; 

 Mundësinë e ndodhjes së riskut; 

 Karakteristikat e klasës së transaksioneve, gjendjen e llogarisë ose gjetjet e konstatuara; 

 Natyrën e kontrolleve specifike të përdorura nga njësia ekonomike dhe veçanërisht nëse 

ato janë manuale ose të automatizuara; dhe 

 Nëse audituesi do të marrë evidenca për të përcaktuar nëse kontrollet e njësisë 

ekonomike janë efektive në parandalimin, ose zbulimin dhe korrigjimin e gabimeve 

materiale.  

 

Vlerësimi i audituesit për risqet e identifikuara në nivelin e pohimit ofron një bazë për të marrë 

në konsideratë qasjen e duhur të auditimit për hartimin dhe kryerjen e programeve të auditimit. 

Sa më i lartë të jetë vlerësimi i audituesit për riskun, aq më shumë evidenca që të mbështesin 

auditimin duhet të merren nga audituesit. (ISSAI 1330.7) 

 

Marrja në konsideratë e natyrës, kohës dhe shtrirjes së programeve të mëtjeshme të 

auditimit 

Natyra 

Mund të ketë auditime të ndryshme (d.m.th. teste të kontrolleve ose procedurave thelbësore) 

dhe lloji i tyre, d.m.th., inspektim, vëzhgim, hetim, konfirmim, rillogaritje, ri-performancë, ose 

procedura analitike. Audituesi do të ketë opsionet e mëposhtme: 

 

•Kryen një kombinim të testeve të kontrolleve dhe testeve thelbësore; 

• Nëse nuk mund të vendoset asnjë besim në kontrollet e brendshme, audituesi mund të marrë 

të sigurinë e kërkuar përmes testimit thelbësor. Sidoqoftë, në disa raste, audituesi mund të 

përcaktojë që vetëm duke kryer teste kontrolli, ai mund të arrijë një përgjigje efektive ndaj 

riskut të vlerësuar të gabimeve materiale për pohime të veçanta. 

 

Disa procedura të auditimit mund të jenë më të përshtatshme për disa pohime sesa të tjerat. Për 

shembull, në lidhje me të ardhurat, testet e kontrolleve mund të jenë më të përshtatshme ndaj 

riskut të vlerësuar të gabimeve të pohimeve në lidhje me plotësinë, ndërsa procedurat 

thelbësore mund të jenë më të përshtatshme ndaj riskut të vlerësuar të gabimeve materiale të 

ekzistencës. 

 

Përzgjedhja e procedurave të auditimit bazohet në vlerësimin e riskut. Sa më i lartë është 

risku i vlerësuar nga audituesi, aq më e besueshme dhe e rëndësishme është prova e auditimit 

e kërkuar nga audituesit për rocedurat thelbësore. Kjo mund të ndikojë në llojet e procedurave 

të auditimit që duhet të kryhen dhe kombinimin e tyre. Për shembull, audituesi mund të 

konfirmojë plotësinë e kushteve të një kontrate me një palë të tretë, përveç inspektimit të 

dokumentit. 
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Koha, shtrirja e programeve të auditimit 

 

Koha i referohet periudhës kur procedurat e auditimit ose periudhës në të cilën auditimi 

dhe evidencat vlejnë. Një lloj testi i auditimit siç është testimi i përputhshmërisë me ligjet dhe 

rregulloret mund të kryhet gjatë vitit ndërsa të tjerët siç janë testet e ekzekutimit të buxhetit 

normalisht përfundojnë në fund të vitit. (ISSAI 1330 P5) 

 

Në përfundim plotësohet dokumenti Programi I Auditimit, sipas Dokumentit nr. 4, të 

Rregullores së Procedurave të Auditimit të KLSH-së. 
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KREU III.2 

 

 ZGJEDHJA E KAMPIONIT TË AUDITIMIT 

 

Pas hartimit të testeve të kontrolleve dhe testeve thelbësore, audituesi duhet të identifikojë 

artikujt ose transaksionet mbi të cilat duhet të kryejë procedurat e auditimit, të përshtatshme 

me qëllimin. Kjo duhet të bëhet në mënyrë që të mblidhen prova të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme të auditimit për të përmbushur objektivat e procedurave të auditimit, përfshirë 

edhe vlerësimin me përputhshmërinë me ligjet dhe rregulloret. Qëllimi është të sigurohet një 

bazë e arsyeshme që audituesi të nxjerrë përfundime në lidhje me popullatën nga e cila është 

zgjedhur kampioni. (ISSAI 1530.4; 9) 

Mjetet në dispozicion të audituesit për zgjedhjen e artikujve për testim janë: 

(a) Zgjedhja e të gjithë artikujve (ekzaminim 100%). Kjo mund të jetë e përshtatshme kur, për 

shembull: 

• Popullata përbën një numër të vogël të artikujve me vlerë të madhe; 

• Ekziston një risk i konsiderueshëm dhe mjetet e tjera nuk sigurojnë evidence të mjaftueshme 

të auditimit ose 

• Përsëritja e një llogaritjeje ose e një procesi tjetër të kryer automatikisht nga një sistem 

informacioni e bën një kosto të ekzaminimit 100% efektive. 

(b) Përzgjedhja e artikujve specifike siç janë vlerat e larta ose anormale; dhe 

(c) Zgjedhja e mostrave të auditimit. (ISSAI 1500.A52-54) 

Audituesit nuk mund të testojnë100% të artikujve të identifikuar për testim. "Mostrimi i 

auditimit" (marrja e mostrave) përfshin aplikimin e procedurave të auditimit në më pak se 

100% të artikujve brenda një popullate në mënyrë të tillë që të gjitha njësitë e marrjes së 

mostrave të kenë një shans të barabartë për t'u zgjedhur. Në fakt ështënjë proces në fund të të 

cilit identifikohen artikujt që do të testohen. Kjo do t'i mundësojë audituesit të marrë dhe 

vlerësojë evidencat e auditimit për disa karakteristika të artikujve të zgjedhur në mënyrë që të 

formojë ose të ndihmojë në formimin e një konkluzioni në lidhje me popullatën nga e cila është 

marrë kampioni. Kampionimi mund të përdorë metodë statistikore ose jo-statistikore me 

qëllimin kryesor për të zvogëluar rrezikun e auditimit në një nivel të ulët të pranueshëm. (ISSAI 

1530.1; 6; 7; 8) 

Kjo pjesë e manualit përqendrohet kryesisht në: 

 Dallimin midis mostrave statistikore dhe jo-statistikore; 

 Procesin e marrjes së mostrave 

- Hapi 1. Identifikimi i popullatës që do të testohet 

- Hapi 2. Identifikimi i artikujve me vlerë të lartë dhe anormale 

- Hapi 3: Përcaktimi i madhësisë së mostrës 

- Hapi 4: Përzgjedhja për testim e artikujve nga popullata. 

- Hapi 5: Kryerja e procedurave të auditimit 

- Hapi 6: Vlerësimi i rezultateve të mostrës 

Metodat statisikore kundrejt metodave jo statistikore të kampionimi 

Vendimi nëse të përdoret një metodë statistikore apo jo statistikore e marrjes së mostrave është 

çështje gjykimi e audituesit në lidhje me mënyrën më efikase për të marrë prova të mjaftueshme 

të auditimit në rrethana të veçanta. 

Kur aplikoni kampionimin statistikor, madhësia e mostrës mund të përcaktohet duke përdorur 

ose teori të probabilitetit ose gjykimin profesional. Shumë tekste sugjerojnë që audituesit duhet 

të përdorin një qasje statistikore në marrjen e mostrave të auditimit pasi siguron lidhjen midis 

madhësisë së kampionit dhe sigurisë së konkluzioneve. Marrja e mostrave statistikore është 

shumë komplekse dhe matematikore dhe vetëm disa auditues janë vërtet në gjendje ta kuptojnë 

atë. 
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Për më tepër, madhësia e mostrës nuk është një kriter i vlefshëm për të bërë dallimin midis 

metodave statistikore dhe jo-statistikore. Me marrjen e mostrave jo statistikore, audituesi 

përdor gjykimin profesional për të zgjedhur artikujt për një mostër. 

 

Metodologjia e përshkruar në këtë manual do tëpërdor parimet e marrjes së mostrave jo 

statistikore. 

Procesi i marrjes së mostrave (jo statistikore) 

Procesi i marrjes së mostrave përfshin 6 hapa që diskutohen në detaje më poshtë: 

Hapi 1: Identifikimi i popullatës që do të testohet 

Hapi 2: Identifikimi i vlerave të larta dhe artikujve të parregullt 

Hapi 3: Përcaktimi i madhësisë së mostrës 

Hapi 4: Zgjedhja e artikujve për testim 

Hapi 5: Kryerja e procedurave të auditimit 

Hapi 6: Vlerësimi i rezultateve të kampionit 

Hapi 1. Identifikimi i popullatës që do të testohet 

Popullata që do të testohet është një klasë e transaksioneve ose e transaksioneve që përfshijnë 

një balancë të llogarisë. Është tërësia e të dhënave mbi të cilat audituesi duhet të marrë siguri 

për gjykimin e auditimit. 

Audituesët mund të kenë nevojë të testojnë informacione jo-financiare si rezultat i objektivave 

shtesë të auditimit të sektorit publik. Për shembull, nëse pasqyrat financiare të një spitali 

qeveritar përdorin numrin e pacientëve të trajtuar për të llogaritur masat kryesore të 

performancës (siç është kostoja për pacient), audituesët e sektorit publik mund të bëjnë testime 

për të provuar saktësinë dhe plotësinë e numrit të pacientëve të raportuar. Për këtë duhet të 

përdoret gjykimi profesional. 

Hapi 2. Identifikimi i vlerave të mëdha dhe të parregullta 

Shtresëzimi është procesi i ndarjes së një popullate në nën-popullata me karakteristika të 

ngjashme, kryesisht për testime thelbësore. Gjatë këtij procesi, për shembull, transaksionet me 

vlerë të lartë do të ndahen nga popullata dhe do të përfshihen në kampionin që do të testohet. 

Kur auditoni vlerësimin e llogarive të arkëtueshme, ajo mund të shtresohet nisur nga vjetërsia 

e llogarive, ku debitorët që nuk kanë paguar prej më shumë kohësh, ndahen nga popullata dhe 

testohen. Gjatë marrjes së mostrave për testet e kontrollit, artikujt zgjidhen pavarësisht nga 

vlera e tyre, me qëllim të testimit të funksionimit efektiv të kontrolleve. Shtresimi mund të mos 

përdoret në raste të tilla. Kur kryen teste thelbësore, audituesi përdor kampionimin për të 

provuar vlerat në pasqyrat financiare. Për këtë qëllim, mostra shpesh përbëhet nga artikuj me 

një vlerë më të lartë. Shtresimi e ndihmon punën audituese pasi lejon testimin e një vlere të 

lartë të popullatës me pak artikuj. 

Njësitë e marrjes së mostrave janë sendet individuale që përbëjnë popullsinë. Ato mund të 

përcaktohen si një dokument, një hyrje, një artikull linje, një bilanc ose një transaksion. 

Vendimi do të bazohet në prakticitetin e zgjedhjes së njësive të marrjes së mostrave. 

Hapi 3: Përcaktimi i madhësisë së mostrës 

Audiuesi duhet të zgjedh artikuj për kampionin me besimin që të gjitha njësitë e marrjes së 

mostrave në popullatë kanë probabilitet të njëjtëpër tu zgjedhur. Madhësia e kampionit mund 

të përcaktohet me aplikimin e një formule të bazuar në statistikë (shiko Letrën e Punës 3 

“Madhësia e Kampionit) ose përmes ushtrimit të gjykimit professional. 

 

Testet e kontrolleve 

Për testet e kontrolleve, mund të përdoret tabela e mëposhtme për të përcaktuar madhësinë e 

duhur të mostrës: 

Lloji i kontrollit  Siguri mesatare e kontrollit  Siguri e lartë e kontrollit  

Kontrollet e hollësishme 30 përzgjedhje 50 përzgjedhje 
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Kontrollet kryhen rastësisht - kryesisht më 

shumë se një herë në ditë p.sh. autorizimi i 

kuponave të pagesës 

Kontrollet ditore  

Kryhen një herë në ditë p.sh. kontrollet bankare, 

numërimi i cash-it të marr etj. 10 përzgjedhje 20 përzgjedhje 

Kontrollet mujore 

Kontrollet e kryera çdo muaj, p.sh. rakordimet 

bankare, miratimi i pagesave të pagave 2 përzgjedhje 5 përzgjedhje 

 

Faktorët e mëposhtëm ndikojnë në numrin e zgjedhjeve për kontrollet e testimit: 

• Sa më i ulët niveli i vendosur i sigurisë në kontrollet e testuara, aq më i ulët është numri i 

zgjedhjeve të kërkuara 

• Kur është identifikuar një faktor risku për një lloj specifik të transaksionit, numri i zgjedhjeve 

do të rritet 

Testimi i kontrollit do të kryhet vetëm kur audituesi ka besim/siguri se kontrollet për 

komponentët e auditimit janë të përshtatshëm.  

Është e qartë se sa më i ulët niveli i besimit i vendosur në kontrollet e testuara, aq më i ulët 

është numri i zgjedhjeve që kërkohen për testimin e kontrollit. Siguria e ulët në kontrolle 

kërkon më shumë siguri përmes procedurave thelbësore 

 

Procedurat thelbësore 

Kur audituesit i kërkohet të arrijë siguri thelbësore në balancat e llogarive, ka një proces që 

duhet të ndiqet. Së pari, audituesit duhet të studiojnë karakteristikat e popullatës dhe të 

vendosin nëse do të përdorin kampionim me bazë gjykimi ose sistematik për të përcaktuar 

madhësitë e mostrës. 

 

KAMPIONIMI ME BAZË GJYKIMI 

Kampionimi me bazë gjykimi do të zbatohet kur: 

• Gjendja llogarisë së testuar ka relativisht pak transaksione (deri në 150-200 transaksione); për 

shembull kur marrim mostrat e 70 transaksioneve të blerjes së pasurive për vit. 

• Asnjë vlerë financiare nuk mund të identifikohet qartë, për shembull, kur testohen ndërprerjet 

për shpenzimet, emërimet, dorëheqjet, etj. 

 

Shënim:  Audituesit nuk duhet ta përcaktojnë vetë madhësinë e mostrës për kampionimin me 

bazë gjykimi! Madhësitë e kampionit jepen në tabelën më poshtë. 

 

Numri i transaksioneve që do të testohen jepet në varësi të faktit nëse transaksionet në popullatë 

janë kryesisht rutinore të zakonshme, ditore ose rakordime mujore. Madhësitë e mëposhtme të 

kampionit janë të zbatueshme kur aplikohet kampionimi me bazë gjykimi: 

 

  Indikatori i numrit të transaksioneve që do të testohen 

  

Jo siguri 
(mbështetje) në 
kontrolle Siguri (mbështetje) mesatare në kontrolle 

Siguri e 
lartë në 
kontrolle 

Transaksione rutinë  50 40 30 

Transaksione ditore 20 15 10 

Rakordime mujore  5 3 2 
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Kur aplikohet kampionimi gjykues, audituesit nuk duhet të plotësojnë letrën e punës 10 

“Madhësia e Mostrës”. Madhësitë e kampionit dhe fakti që përdoret mostra me bazë 

gjykimi duhet të dokumentohet si më sipër. 

 

KAMPIONIMI SISTEMATIK 

Kampinimi sistematik normalisht është i zbatueshëm për një numër të madh transaksionesh me 

karakteristika të ngjashme në popullatë. Në këtë rast është më praktike që audituesit të marrin 

listën e transaksioneve në format elektronik - excel, në mënyrë që zgjedhja e mostrës të bëhet 

më e lehtë (dhe gjithashtu shtresimin). Kjo metodë e marrjes së mostrave do të zbatohet për 

transaksionet e shpenzimeve dhe të ardhurave. Kur bëhet kampionimi/vrojtimi sistematik, 

procesi i përcaktuar këtu duhet të dokumentohet në fletën e punës së Kampionimit (letra e 

punës 10), si më poshtë: 

• Identifikoni dhe dokumentoni gjendjen totale të llogarive (kjo përfshin tërësinë dhe plotësinë 

e popullatës); 

• Shtresoni popullatën duke identifikuar artikuj material dhe të pazakontë (siç janë balancat 

kreditore në llogaritë e debitorit); 

• Hiq artikujt material të identifikuar dhe ata të pazakontë (audituesi duhet ta konsiderojë 

materialitetin si një udhëzues); dhe 

• Llogaritni dhe dokumentoni pjesën e mbetur të balancave të llogarisë. 

 

Për pjesën tjetër të balancave të llogarisë, mund të ndërmerren veprimet e mëposhtme: 

• Nuk kryhet asnjë test i mëtejshëm (sigurimi i mjaftueshëm tashmë është marrë sipas % së 

mbulimit ose numrit të transaksioneve të identifikuara); 

• Aplikimi i procedurave analitike, siç është krahasimi i shpenzimeve nga viti në vit, muaji për 

muaj, ose buxhetimi për shpenzimet aktuale; 

• Llogaritni madhësinë e mostrës që do të testohet (shiko udhëzimin e mëtejshëm më poshtë); 

dhe 

• Testoni artikuj më të rëndësishme (shtresimi i mëtjeshëm i pjesës tjetër të transaksioneve me 

vlerë të lartë). 

Llogaritja e madhësive të kampionit kërkon informacion mbi sigurinë/besueshmërinë e 

kontrollit në lidhje me balancat e llogarive dhe pohimet e testuara (referuar letrës së punës për 

vlerësimin e faktorit të riskut). 

 

Kur madhësia e llogaritur e mostrës është më pak se 10 transaksione për një balancë të llogarisë, 

këshillohet që të zgjidhen minimumi 10 transaksione për testim. Kjo nuk është e zbatueshme 

kur popullsia përbëhet nga një numër artikujsh që është më pak se 10. Audituesit mund të duhet 

të zgjedhin transaksione shtesë për të marrë mbulimin e vlerës së dëshiruar. Ata duhet të 

përpiqen të sigurojnë që transaksionet shtesë të zgjedhura për testimin e të gjithë artikujve në 

popullatë kanë shanse të barabarta për t'u zgjedhur. 

Cdo herë që paraqisni informacion mbi madhësitë e mostrës, duhet të jepet një përmbledhje në 

gjendjen e llogarisë dhe nëse është e mundur të përfshihet vlera totale e popullsisë dhe numri i 

artikujve. Mostra e zgjedhur (nëse është e përshtatshme) duhet të lidhet përsëri me numrin e 

përgjithshëm të popullsisë. Kjo ndihmon audituesin në paraqitjen e informacionit. 

Përzgjedhja dhe madhësia e mostrës do të varet nga lloji i balancave të llogarisë. Tabela më 

poshtë jep shembuj mbi identifikimin e popullatës dhe konsideratat në përcaktimin e madhësive 

të kampionit për gjendjet e llogarive. 
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Gjendet e llogarive  Popullata  Treguesit mbi sigurinë e marr  

Fondet e Ardhura / Të 

Ardhurat nga Qeveria Shumat e marra nga Qeveria. 

 

Shuma totale e pranuar dhe regjistruar mund të 

rakordojë me shumën / vlerën e përvetësuar (shumat 

e angazhuara në buxhet) 

Të ardhura të tjera  

Dokumente mbështetëse përfshirë 

kontratat / marrëveshjet ose faturat për 

të provuar tërësinë 

Procedurat thelbësore analitike dhe rishikimet 

analitike mund të ofrojnë siguri të mirë (por jo të 

plotë). Procedurat thelbësore analitike mund të 

përfshijnë rillogaritjen e të ardhurave që duhej të 

ishin pranuar dhe krahasuar me atë që është 

regjistruar dhe kaluar në bankë. 

Shpenzime të tjera veç 

kostove të personelit 

Dy njësi të mostrës: Transaksione të 

regjistruara në librin kryesor 

(ndodhja). 

Kontratat / marrëveshjet nëse janë sinjifikative. 

Transaksionet e regjistruara krahasohen me 

dokumentacionin mbështetës (ndodhjen). Zakonisht 

marrja e mostrave sistematike përcillet në mostra 

nga artikujt e regjistruar në Libër 

Kostot e personelit  

o Punonjësit (ndodhja); dhe 

o Paga mujore e regjistruar (Saktësia, 

matja). 

Shumica e sigurisë së kërkuar mund të merret 

përmes procedurave analitike. P.sh. numri i stafit të 

shumëzuar me mesataren e pagave në muaj duhet të 

krahasohet me shumën në pasqyrat financiare; 

Procedurat analitike duhet të mbështeten nga testime 

të pavarura për ekzistencën e stafit. 

Mostrimi sistematik mund të aplikohet për pagesa 

në librin kryesor. 

Disa elementë të shpenzimeve të personelit mund të 

kërkojnë siguri shtesë për shkak të riskut të tyre 

specifik. Kampionimi gjykues mund të përdoret (kur 

aplikohet) për auditimin e sa vijon:  

o Puna jashtë orarit - Ndodhja, saktësia;  

o Bonuse Shërbimesh - Ndodhje, saktësi, 

ekzistencë;  

o Largimet - Ndodhja, saktësia;  

o Zbritjet - Paraqitja, saktësia; dhe  

o Emërimet / Pezullimet / Promovimet - Ndodhja, 

ekzistenca, saktësia. 

Asetet fikse  

o Zëri në regjistrin e pasurive fikse / 

inventarit (Ekzistenca); dhe  

o Pasuritë fizike (Plotësia).  

Në mungesë të një regjistri, cilat janë 

risqet kryesore? Këto mund të jenë 

mbrojtja dhe përdorimi jo i duhur i 

pasurive. Njësia e mostrës së artikujve 

specifikë të riskut siç janë laptopët 

duhet të identifikohet nga faturat dhe 

të kontrollohen për risqet kryesore. 

Mostrimi sistematik për artikujt e linjës në regjistrin 

e pasurive. Fokusimi duhet të jetë në shtesa dhe 

largime (mund të jetë i zbatueshëm kampionimi 

gjykues ) gjatë këtij viti, veçanërisht nëse zërat 

raportues për pasuritë nuk janë rritur në krahasimin 

me auditimin e vitit të kaluar. Inspektimi fizik i 

pasurive përsëri në regjistër është ende thelbësor. 

Ri-performanca e llogaritjes së amortizimit për të 

arritur sigurinë 

 

Hapi 4: Zgjedhja e artikujve për testim 

Hapi tjetër është të identifikoni artikujt e popullatës që do të testohen. Për shkak se qëllimi i 

marrjes së mostrave është të nxjerrë përfundime në lidhje me të gjithë popullatën, 

audituesiduhet tëzgjedhë një mostër përfaqësuese duke zgjedhur artikuj mostra që kanë 

karakteristika tipike për popullsinë. Metodat qëmund të përdoren janë 4: 

Kampionimi i rastësishëm 

Numrat e rastësishëm mund të gjenerohen nga një kompjuter (CAAT) ose mund të nxirren nga 

një tabelë e numrave në mënyrë të rastësoshme. Përdorimi i numrave të rastit i jep secilës njësi 

marrjes së mostrave në popullatë të njëjtën probabilitet të zgjedhjes. 

 

Kampionimi i intervalit 

Kampionimi i intervalit është të zgjidhni njësitë e marrjes së mostrave në intervale uniforme 

në të gjithë popullatën që fillon rastësisht. Madhësitë e popullsisë dhe kampioni përcaktojnë 

intervalin uniform. Numri i artikujve në popullatë është i ndarë me madhësinë e kampionit të 
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kërkuar për të përcaktuar intervalin. Për shembull, një popullsi prej 10 000 artikujsh të ndarë 

nga një kampion i kërkuar prej 100 artikujsh do të jepnin një interval të marrjes së mostrave 

prej 100. Kampionimi sistematik gjithashtu i jep secilës njësi të marrjes së mostrave mundësinë 

e njëjtë të zgjedhjes. 

 

Kampionim i rastësishëm (i gjykuar) 

Në marrjen e mostrave të gabuara, auditori zgjedh njësi marrjes së mostrave pa ndonjë arsye të 

veçantë për përfshirjen ose përjashtimin e artikujve të veçantë. Sidoqoftë, auditori 

paralajmërohet që të mos shtrembërojë kampionin duke zgjedhur vetëm sende të pazakonta, 

sende që kanë një karakteristikë fizike ose zëra të humbur siç janë e para ose e fundit. 

Normalisht, një formë e marrjes së mostrave të gjykimit zbatohet kur parashikohen norma 

relativisht të mëdha gabimesh, ose kur popullsia totale nuk dihet. 

 

Hapi 5: Kryerja e procedurave të auditimit 

Audituesi duhet të kryejë procedura auditimi të përshtatshme për objektivin e veçantë të 

auditimit për secilën artikull të zgjedhur. Megjithatë, ndonjëherë, audituesi nuk është në gjendje 

të zbatojë procedurat e dizajnuara të auditimit në një artikull të zgjedhur sepse, për shembull, 

dokumentacioni në lidhje me atë artikull ka humbur. Nëse procedurat e përshtatshme 

alternative të kontrollit nuk mund të kryhen në atë artikull, audituesi zakonisht konsideron se 

artikulli është i devijuar nga kontrolli i caktuar, në rastin e testeve të kontrolleve, ose i 

keqdeklaruar, në rastin e testeve thelbësore. (ISSAI 1530.11) 

 

Hapi 6: Vlerësimet e konkluzioneve të mostrave  

Audituesi duhet të vlerësojë rezultatet e mostrës, natyrën dhe shkakun e çdo devijimi ose 

keqkuptimi të identifikuar, dhe efektin e tyre të mundshëm në objektivat e veçantë të auditimit 

dhe fushat e tjera të auditimit17. Në fund, audituesit duhet të vlerësojnë nëse përdorimi i marrjes 

së mostrave të auditimit ka siguruar një bazë të arsyeshme për konkluzione në lidhje me 

popullatën që është testuar. (ISSAI 1530.12; 15) 

Kur analizon devijimet dhe gabimet e identifikuara, audituesi duhet të kujdeset për veçoritë e 

zakonshme, për shembull, gabimet në një lloj transaksioni, vendndodhjeje, linje produkti ose 

periudhën kohore. Në rrethana të tilla, audituesi mund të vendosë të identifikojë të gjithë 

artikujt në popullatë që posedojnë tiparin e përbashkët, dhe të zgjasë procedurat e auditimit për 

ato artikuj. Për më tepër, devijimet ose gabimet e tilla mund të jenë të qëllimshme, dhe mund 

të tregojnë mundësinë e mashtrimit kur kontrollojnë zona të konsiderueshme të rrezikut të 

mashtrimit, siç janë kompletimi i të ardhurave, shfaqja e shpenzimeve dhe ekzistenca e aseteve. 

(ISSAI 1530 P9) Audituesit gjithashtu duhet të marrin në konsideratë raste kur menaxhimi për 

shembull nuk mund të japë shpjegimet e duhura për devijimet dhe anomalitë. 

 

Në rastin e testeve të kontrolleve, një shkallë e lartë e gabimit në mostër mund të çojë në një 

rritje të vlerësimit të riskutgabimeve materiale, përveç nëse merren prova të mëtejshme të 

auditimit që mbështesin vlerësimin fillestar. Audituesit duhet të rivlerësojnë mbështetjen e 

kontrolleve në një nivel më të ulët (d.m.th. të mesëm ose asnjë) për pohimin specifik të testuar. 

Në rrethanat kur audituesi konsideron një anomali ose zbulon një devijim në një mostër, 

audituesi duhet të marrë një shkallë të lartë sigurie që një anomali ose devijim i tillë nuk është 

përfaqësues i popullatës. Audituesi duhet të marrë këtë shkallë sigurie duke kryer procedura 

shtesë të auditimit për të marrë prova të mjaftueshme të auditimit në mënyrë që të vlersojë që 

keq-deklarimi ose devijimi nuk ndikojnë në pjesën e mbetur të popullatës. (ISSAI 1530.13). 

 

                                                                 
17Këto paarqiten në formatin e gjetjes me të gjitëh elementët e saj sikundër parashikohen në Rregullroen e Procedurave të 

Auditimit të KLSH-së. 
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Në rastin e një testeve thelbësore, shkalla e lartë e anomalive në një kampion mund të bëjë që 

audituesi të besojë se balancat e llogarisë mund të jenë keqpërdorur në mënyrë materiale Ky 

është rasti për shembull kur gabimet totale të akumuluara dhe anomalitë në gjendjen e llogarive 

të parashikuara në bilancin e përgjithshëm, tejkalojnë gabimin e tolerueshëm. Kur gabimet e 

projekuara / keqklasifikimet janë më pak se gabimet e tolerueshme/ keqklasifkimet, audituesit 

nuk ndërmarrin ndonjë veprim të mëtejshëm. Kjo tregon që mbulimi i auditimit është i 

pranueshëm. Sidoqoftë, nëse gabimet e projekuara / keqklasifikimet janë më shumë se gabimet 

e tolerueshme/ keqklasifkimet audituesit duhet të marrin parasysh ndikimin e tyre gjatë punës 

audituese.  

Më poshtë është një ekstrakt nga performanca e procedurave thelbësore të auditimit me 

udhëzime përkatëse për audituesit në hapat 1-4. 

 

VLERËSIMI I REZULTATEVE TË TESTEVE TË AUDITIMIT 

           Në lekë 
Kontrolli i balancave totale të llogarisë (A   

Vlera totale e transaksioneve të testuara (B)   

Vlera totale e gabimeve dhe keqklasifikimeve (C)   

Gabimet e projektuara/ keqklasifikimet e popullatës 

D = (C / BxA)   

Gabime të tolerueshme/ keqklasifikime (E)   

Gabime të projektuara të tolerueshme / 

keqklasifikime (F)   

 

  

Artikujt e rekomanduar të mostrave shtesë për t'u 

zgjedhur (G): 

  

 

Sa më sipër duhet të dokumentohet si letër pune. 

 

 

 

Në përfundim të këtyre fazave, letrat e punës që duhen plotësuar janë: 

 

Dokumenti 4 (sipas Rregullores se Procedurave te Auditimit të KLSH-së): Programi i auditimit  

Letra e punës 8 dhe 8/1:  Puna për procesin e zgjedhur 

Letra e punës 9: Vlerësimi i faktorit të riskut 

Letra e punës 10: Marrja e mostrave  
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LETRA E PUNËS 1 - PUNA PËR PROCESIN E ZGJEDHUR - shembull 

Njësia e audituar:  

Fundi i periudhës:  

Pregatitur nga:  

Pozicioni: Auditues 

Funksioni:  

Data:   

 
PROCESI I 

AKTIVITETI

T                                                 

(lidhur me 

zonat e 

auditimit të 

indentifikuara 

nëprogramin e 

auditimit)                                                           

informacion i 

përgjithshëm 

 

OBJEKTIVAT E PROCESIT (në 

lidhje me pohimet) 
ZOTËRUESI I 

PROCESIT 

PJESËMAR

RËSIT NË 

PROCES: 

Mjedisi I Kontrollit   

Pershkruaj 

procesin psh 

Mallra dhe 

shërbime  (llog. 

602) 

1.  Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet 

që duhet të ishin regjistruar janë 

regjistruar - PLOTESIA 

Drejtori I Financës 

dhe Kontabilitetit:   

Politika jo të sakta të 

njohjes së shpenzimeve. 

Shpenzimet 

kontabilizohen në 

momentin e likuidimit dhe 

jo kur konstatohen - 

impakt në pohimin që 

lidhet me PERIUDHËN e 

regjistrimit kontabël; dhe 

PLOTËSINË. Mungojnë 

praktika të qarta të ndarjes 

së detyrave për 

shpenzimet e mirëmbajtjes 

për pajisjet IT.  

2.Transaksionet dhe ngjarjet e 

regjistruara kanë ndodhur dhe I 

përkasin subjektit - PERKATESIA Z/ZNJ…………. 

Z/ZNJ……

……. 

3. Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur 

me transaksionet e regjistruara janë 

regjistruar në mënyrë të përshtatshme 

- SAKTËSIA 

Përgjegjësja e 

Sektorit: 

Punonjësit e 

IT 

4. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në periudhën e saktë 

kontabël - PERIUDHA Z/ZNJ…………. 

Punonjësit e 

IT 

Është rritur vlera e llog. 

602, me koston e 

mirëmbajtjes të sistmeve 

IT, ndërkohë që kjo vlerë 

tejkalon 15% të vlerës së 

mbetur të vetë sistemit. 

Kontrolli: Verifikimi dhe 

hedhja ne Regjistrin e 

Aktivit të të gjithë 

komponnetëvë- aktive, të 

sistemeve IT dhe 

identifikimin e kostove të 

mirëmbajtjes për secilin 

prej tyre. Krahasimi i kësaj 

kostoje me 15% e vlerës së 

aktivit respektiv. 

5. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në llogaritë e duhura - 

KLASIFIKIMI   

Punonjësit e 

IT 

Sigurimet 

shoqërore (llog. 

601) 

1.  Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet 

që duhet të ishin regjistruar janë 

regjistruar - PLOTESIA 

Drejtori I Financës 

dhe Kontabilitetit: 

  

Politika jo të sakta të 

njohjes së shpenzimeve 

për sigurime. Shpenzimet 

kontabilizohen në 

momentin e likuidimit dhe 

jo kur konstatohen - 

impakt në pohimin që 

lidhet me PERIUDHËN e 

regjistrimit kontabël; dhe 

PLOTËSINË.  

2.Transaksionet dhe ngjarjet e 

regjistruara kanë ndodhur dhe I 

përkasin subjektit - PERKATESIA Z/ZNJ…………. 

Z/ZNJ……

……. 

3. Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur 

me transaksionet e regjistruara janë 

regjistruar në mënyrë të përshtatshme 

- SAKTËSIA 

Përgjegjësja e 

Sektorit: 

Z/ZNJ……

……. 

file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi_Llogaria%20602.docx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi_Llogaria%20602.docx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi_Llogaria%20602.docx
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4. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në periudhën e saktë 

kontabël - PERIUDHA Z/ZNJ…………. 

  

5. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në llogaritë e duhura - 

KLASIFIKIMI   

  

Pagat  (llog. 

600) 

1.  Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet 

që duhet të ishin regjistruar janë 

regjistruar - PLOTESIA 

Drejtori I Financës 

dhe Kontabilitetit: 

  

Përllogaritja e ditëve me 

raport nuk ështëberë 

konform kerkesave ligjore 

ne fuqi. 
2.Transaksionet dhe ngjarjet e 

regjistruara kanë ndodhur dhe I 

përkasin subjektit - PERKATESIA Z/ZNJ…………. 

Z/ZNJ……

……. 

3. Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur 

me transaksionet e regjistruara janë 

regjistruar në mënyrë të përshtatshme 

- SAKTËSIA 

Përgjegjësja e 

Sektorit: 

Z/ZNJ……

……. 

4. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në periudhën e saktë 

kontabël - PERIUDHA Z/ZNJ…………. 

  

5. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në llogaritë e duhura - 

KLASIFIKIMI   

  

Te Adhurat nga 

kontributet e 

bujkut 

1.  Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet 

që duhet të ishin regjistruar janë 

regjistruar - PLOTESIA 

Drejtori i Financës 

në DRSSH, Tiranë 

Drejtori i 

Financës në 

DRSSH 

Nga auditimi u konstatua 

se, Drejtoria e Financës 

ndjek dhe kontabilizon në 

pasqyrat financiare vetëm 

vlerën e likuiduar, duke 

lënë jashtë kontabilitetit të 

dhënat mbi debitorët e 

krijuar si pasojë e 

gabimevenë përllogaritje, 

ndjekja e të cilëve vijon të 

bëhet vetem nga dega e 

kontributeve të 

institucionit. 

2.Transaksionet dhe ngjarjet e 

regjistruara kanë ndodhur dhe I 

përkasin subjektit - PERKATESIA 

Drejtori i Degës së 

Kontributeve në 

DRSSH 

Drejtori i 

Degës së 

Kontributev

e në DRSSH 

3. Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur 

me transaksionet e regjistruara janë 

regjistruar në mënyrë të përshtatshme 

- SAKTËSIA 

Inspektori i të 

vetëpunuësuarit në 

bujqësi 

Inspektori i 

të 

vetëpunuësu

arit në 

bujqësi 

4. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në periudhën e saktë 

kontabël - PERIUDHA 

Drejtori i Financës 

(ISSH 

Z/ZNJ……

……. 

5. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në llogaritë e duhura - 

KLASIFIKIMI 

Drejtori i Degës së 

Kontributeve ne 

ISSH 

Z/ZNJ……

……. 

Shpenzimet per 

perfitime  

1.  Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet 

që duhet të ishin regjistruar janë 

regjistruar - PLOTESIA 

Drejtori i Financës 

në DRSSH, Fier  

Verifkimi dhe rakrodimi i 

pagesave online me te 

dhenat nga sistemi 

PCAMS (rakordim ky i cili 

kryhet vetëm nga Rajonet). 

ISSH merr vlerat të 

mirëqëna në bazëtë  akt-

rakrodimeve qe i dergojnë 

rajonet. Për pagesat 

offline (sic jane pagesat 

me banke), Dega e 

Financës bën rakrodimet 

një nga një në bazë 

faturash. 

2.Transaksionet dhe ngjarjet e 

regjistruara kanë ndodhur dhe I 

përkasin subjektit - PERKATESIA   

Specialisti  

DHE 

Drejtori i i 

degës së 

Përfitimeve 

në DRSSH 

3. Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur 

me transaksionet e regjistruara janë 

regjistruar në mënyrë të përshtatshme 

- SAKTËSIA   

Specialisti i 

degës së IT, 

në DRSSH 

4. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në periudhën e saktë 

kontabël - PERIUDHA 

Drejtori i Drejt se 

Financës në ISSH  

5. Transaksionet dhe ngjarjet janë 

regjistruar në llogaritë e duhura - 

KLASIFIKIMI    

Aktivet e 

Qëndrueshme  1.  Gjithë shpenzimet e njohura janë 

regjistruar - PLOTESIA 

Drejtori I Financës 

dhe Kontabilitetit: 

  

Shpenzimet e 

mirëmbajtjes 

file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi%20_Te%20Ardhurat%20nga%20Bujku.docx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi%20_Te%20Ardhurat%20nga%20Bujku.docx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi%20_Te%20Ardhurat%20nga%20Bujku.docx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi_shpenzimet%20per%20pensione.docx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi_shpenzimet%20per%20pensione.docx
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2. Aktivet e Regjistruara ekzistojnë - 

EXISTENCE Z/ZNJ…………. 

Z/ZNJ……

……. 

Inventarizimi periodik 

3. Vlerat e aktiveve të regjistruara 

japin vlerën e saktë të aktivit  - 

VLERËSIMI 

Përgjegjësja e 

Sektorit: 

  

  

4. ISSH I zotëron aktivet e regjistruara  

- TË DREJTAT DHE DETYRIMET  Klaudia Nuredini 

  

Certifikata e prones per 

aktivin, Kontratat me 

furnitorët për blerjen e sist. 

IT, inspektime fizike 

 
 
 
 
 

Letra pune 8/1 - shembull 

 

PROCESI I 

AKTIVITETIT                                                                

(ëalkthrough 

procedura hap 

pas hapi 

 

 

 

 

RISQET E 

IDENTIFIKUARA 

NË LIDHJE ME 

POHIMET  

Risku 

specifiki :  Po 

ose Jo (I 

rëndësishëm 

ose jo ) 

KONTROLLI 

I NJOHUR  

Dizenjimi I 

Kontrollit   

Zbatimi i 

kontrollit(mëny

ra në të cilën 

është vendosur 

kontrolli) 

Tests of 

control 

effectiveness 

(të sigurojë 

përshkrimin e 

shkurtër të 

testit; 

përfshirëvlerës

imin) 

Vlerë

simi i 

përgji

thshë

m i 

kontr

ollit[

Kriju

ar ose 

jo i 

zbatu

ar në 

mënyr

ë të 

duhur 

ose 

(jo) 

efekti

ve] 

1. Mallra dhe 

shërbime  / 

Shpenzime për 

mirëmbajtje të 

zakonshme 

(parimi I 

angazhimeve) 

1. I njëjti person që 

verifikon kryerjen 

e shërbimit, 

gjithashtu firmos 

faturën për njohjen 

e shpenzimit për 

këtë shërbim 

Po - I 

rëndësishëm  

Lloji I 

Kontrollit : 

Ndarja e 

detyrave. 

Objektivi: 

personi që 

verifikon 

kryerjen e 

shërbimit 

sipas 

kontratës, të 

jetë I 

ndryshëm nga 

ai që njeh dhe 

firmos urdhër-

shpenzimin 

sipas faturës së 

lëshuar. 

Personi që 

verifikon 

kryerjen e 

shërbimit, 

përgatit një 

procesverbal 

mbi të cilin 

shprehet për 

realizimin e 

këtij shërbimi 

sipas kushteve 

të parashikuara 

në kontratë. I 

njëjti person 

firmos urdhër-

shpenzimin 

për faturën e 

lëshuar nga 

furnitori. Pas 

kësoj fatura me 

firmat 

përkatëse 

shkon në 

Financë. 

Punonjësja e 

Financës 

(njëkohësisht 

përgjegjësja) 

likuidon 

faturën dhe 

njeh 

shpenzimin në 

Procedurat 

duhet të njihen, 

dhe miratohen 

nga personat 

përgjegjës  

Intervista me 

punonjësin e 

IT 

(Drejtoreshën 

e Dep) 

përkatës, si 

dhe me 

përgjegjësen e 

Sektorit të 

Financës. 

Përzgjedhja e 

disa 

transaksioneve 

për të 

verifkuar 

efektivitetin e 

procesit që në 

momentin e 

kryerjes së 

shërbimit, deri 

në likuidimin e 

faturës (dhe 

regjistrimet 

kontabël 

përkatëse) 

Kontr

olle jo 

të 

dizenj

uara 

saktë 

pasi 

nuk 

është 

paras

hikua

r 

drejtë 

ndarja 

e 

detyra

ve 

duke 

mbart

ur 

risqe 

të 

likuid

imeve 

të 

shërbi

meve 

të 

pakry

era 

ose të 

kryer
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momentin e 

likuidimit 

a 

pjesër

isht 

2. Shpenzimet për 

mallra dhe 

shërbime 

kontabilizohen 

nëmomentin  e 

likuidimit dhe jo të 

konstatimit sipas 

faturës së lëshuar.  

Po - I 

rëndësishëm  

Lloji I 

Kontrollit: 

Përgatitja dhe 

mbajtja e 

ditarit të 

shpenzimeve. 

Objektivi: 

regjistrimi në 

shpenzimet e 

periudhës të të 

gjitha faturave 

të konstatuara 

përgjatë 

periudhës. 

Regjistrimet 

përkatëse në 

kontabilitet 

sipas parimit të 

angazhimeve. 

Regjistrimet 

në ditarët 

përkatës dhe 

kontabilizimi I 

transaksioneve 

në llogaritë 

respektive.  

Procedurat 

duhet të njihen, 

dhe miratohen 

nga personat 

përgjegjës  

Intervista me 

Përgjegjësen e 

Sektorit. 

Verifikimi I 

faturave të 

lëshuara në 

Dhjetor 2017 

dhe likuidimet 

e tyre. 

Verifikimi I 

gjithë 

likuidimeve 

sipas faturave 

për 

transaksionet e 

lidhura me 

llog. 602.5. 

Rezultuan dy 

fatura të 

dhjetor 2016, 

likuiduar në 

Janar 2017 dhe 

njohur si 

shpeznime të 

janar 2017 

Kontr

olle jo 

të 

dizenj

uara 

saktë 

pasi 

nuk 

paras

hikoh

et as 

në 

Manu

alin 

Finan

ciar të 

ISSH 

mbajt

ja e 

ditarë

vbe të 

shpen

zimev

e 

2. Sigurimet 

shoqërore dhe 

shëndetësore 

(llog. 601) 

1. Shpenzimet për 

sigurime shoqërore 

e shëndetësore në 

pasqyrën e të 

ardhurave dhe 

shpenzimeve 

përfaqësojnë 

shpënzime të 

periudhës Dhjetor 

2016-Nëntor 2017 

Po - I 

rëndësishëm  

Lloji I 

Kontrollit: 

Përgatitja dhe 

mbajtja e 

ditarit të 

shpenzimeve. 

Objektivi: 

regjistrimi në 

shpenzimet e 

periudhës të 

sigurimeve të 

konstatuara 

përgjatë 

periudhës. 

Regjistrimet 

në ditarët 

përkatës dhe 

kontabilizimi I 

transaksioneve 

në llogaritë 

respektive. 

Procedurat 

duhet të njihen, 

dhe miratohen 

nga personat 

përgjegjës  

Kemi 

verifikuar  

transaksione e 

shpenzimeve 

për sigurime të 

muajit dhjetor; 

kemi 

rillogaritur 

nga fillimi 

vlerën e tyre  

dhe kemi 

konstatuar se 

nuk ka 

diferenca. Por 

këto 

shpenzime 

nuk janë 

njohur si 

shpenzime 

periudhe  

Kontr

olle  

të 

dizenj

uara 

saktë 

por jo 

në 

funksi

on të 

zbati

mit të 

parim

it të të 

drejta

ve 

dhe 

detyri

meve 

të 

konst

atuara 
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3. Pagat 

1. Përllogaritja e 

ditëve me raport 

Po - I 

rëndësishëm  

Lloji I 

Kontrollit: 

Përllogaritja e 

pagave sipas 

kategorive, 

vjetërsisë, 

pozicionit, 

ditëve efektive 

të punës, etj. 

Objektivi: 

dhënia e 

sigurisë mbi 

saktësisnë e 

përllogaristjes 

së pagës 

Hartimi dhe 

përpilimi I 

borderove  në 

përputhje me 

udhëzimin nr. 

4, datë 

13.12.2016. 

Në borderotë 

mungon info 

mbi pozicionet 

e punes, I 

domosdoshëm 

për Financën 

për të 

kontrolluar 

dhe njëherë 

saktësinë e 

pagës sipas 

pozicionit. 

Formulat e 

përdorura 

sipas akteve 

ligjore e 

nënligjore në 

fuqi. 

Borderotë 

plotësohen 

sipas formatit 

të kërkuar me 

përjasjtim të 

informacionit 

mbi pozicinin e 

punës. 

Infromacioni 

mbartet nga 

listëprezencat 

që sjellin 

Burimet 

Njerëzore 

Kemi 

verifikuar 45 

transaksione 

pagash ku 

kemi 

rillogaritur 

nga fillimi 

vlerën bruto 

dhe neto të 

tyre.  Kemi 

verifikuar 

pozicionet e 

punës një nga 

një, pasi te 

formati I 

borderosë 

mungonin dhe 

kemi 

konstatuar se 

nuk ka 

diferenca. 

Gjitahshtu 

kemi 

rillogaritur 

ditët me 

raport, ku 

kemi 

konstatuar se 

mesatarja e 

ditëve është 

21.75 dite dhe 

jo 22 sikunder 

duhet (pa 

efekte 

materiale) 

Efekti

ve 

2. Perllogaritja e 

saktësisë së vlerës  

Po - I 

rëndësishëm  

Lloji I 

Kontrollit: 

Mbajtja e 

ditarit të 

shpenzimeve 

për pagat. 

Objektivi: 

regjistrimi në 

shpenzimet e 

periudhës të 

pagave të 

konstatuara 

Regjistrimet 

në ditarët 

përkatës të 

bankës dhe 

kontabilizimi I 

transaksioneve 

në llogaritë 

respektive 

Sektori I 

Financës nuk 

mban ditar 

shpenzimesh 

për pagat 

(vetëm ditarë 

banke) 

Verifikuam 

pagat e 

Dhjetorit 

2017, dhjetor 

2016, se kur 

janë likuiduar 

dhe si janë 

kontabilizuar 

Efekti

ve 

4, Të Ardhurat 

nga të 

vetëpunësuarit 

në bujqësi 

1, Risqe që lidhen 

me mosnjohjen ne 

kohe dhe 

kontabilizimin e 

detyrimeve për t’u 

paguar nga bujku, 

që vijnë si pasojë e 

përllogaritjeve të 

gabuara e 

inspektorit të të 

vetëpunësuarit në 

bujqesi. Sa më 

sipër cënon 

pohimin e saktësisë 

së vlerës 

sëllogarisë 

respektive. 

Po - I 

rëndësishëm  

Lloji I 

Kontrollit: 

Dega e 

Financës në 

rajon nuk merr 

informacion 

nga Dega e 

Kontributeve 

në Rajon.                                             

Objektivi: 

Dhënia e 

sigurisë mbi 

saktësinë e 

vlerës 

sënjohur të 

debitorëve 

Nuk ka  

  

    



116 
 

5. Shpenzimet 

për përfitime  

1, Risqe që  lidhen 

me shpenzimet 

offline, të cilat 

Drejtoria e 

Financës në ISSH i 

merr të mirëqëna, 

nga akt-rakordimet 

që sjellin rajonet 

Po - I 

rëndësishëm  

Lloji I 

Kontrollit: 

Dega e 

Fianncës në 

Rajon në 

bashkëpunim 

me degën e 

Përfitimeve 

dhe atë të IT 

bën 

verifikimet e 

shumave të 

likuiduara.  

Drejtoria e 

Financës në 

ISSH 

mbështetet 

mbi vlerën 

totale që vjen 

nga akt-

rakrodimi i 

rajoneve.                               

Objektivi: 

Dhënia e 

sigurisë mbi 

saktësinë dhe 

plotësinë e 

shpenzimit të 

njohur  Nuk ka  

  

    

6. Aktivet e 

Qendrueshme  

1. Vlera e 

sistemeve të IT, 

(nuk) kanë shtuar 

vlerën e aktivit 

përkatës 

Po - I 

rëndësishëm  

Lloji I 

Kontrollit: 

Verifikimi I 

llogarive 

aktive, 

analitike, 

mbështetur 

paralelisht në 

Regjistrin e 

Aktiveve. 

Objektivi: 

dhënia e 

sigurisë mbi 

vlerën e 

aktivit. 

Regjistri I 

aktivit 

A është mbajtur 

sikundër e 

kërkon 

udhëzimi nr. 

30, datë 

26.12.2011? 

Analiza e 

transaksioneve 

që lidhen me 

shpenzimet e 

mirëmbajtjes 

së sistemeve, 

dhe I lidhim 

kostot e 

mirëmbajtjes 

me aktivin 

përkatës 

(marrë info 

nga Regjistri I 

Aktivitt). 

Vështirë për tu 

identifikuar 

vlera e 

shkëputur 

vetëm për 

pajsjet dhe 

sistemet IT. 

Pjesër

isht 

Efekti

ve 

2. (mos) 

Identifikimi një 

nga një, dhe 

përllogaritja e 

amortizmit për 

secilin aktiv  

Po - I 

rëndësishëm  

Lloji I 

Kontrollit: 

Rikalkulimi I 

amortizmit 

.Objektivi: 

vlerësimi I 

kostos së 

regjistruar  

Regjistrimet 

në ditarët 

përkatës dhe 

kontabilizimi I 

transaksioneve 

në llogaritë 

respektive 

  

  

Pjesër

isht  

Efekti

ve 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi_shpenzimet%20per%20pensione.docx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi_shpenzimet%20per%20pensione.docx
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LETËR PUNE 9: PËR VLERËSIMIN E FAKTORIT TË RISKUT , SHEMBULL 

 

Njësia e 
audituar: 

Emri i njësisë) 

Fundi periudhës: 31.12.2017 

Pregatitur nga: 
Znj / Z 

………………………….. 

Pozicioni: Auditues 

Funksioni: Përgjegjës i grupit 

Data: dd/mm/20xx 

 

Në bazë të kësaj letre pune merret niveli I kërkuar i riskut I cili me pas do te zevendesohet tek 

tabela e perzgjedhjes se ceshtjeve për shqyrtimnë vijim. Materialiteti është marrë nga Letra e 

Punes (shiko Kapitullin – Materialiteti) 

 

Fusha e 

auditimit 

(brenda së 

cilës 

analizohet një 

proces 

ekonomik) 

Vlera e 

zonës së 

auditimit 

Identifikimi 

I riskut 

Njohja me 

kontrollin e 

brendshëm(treg

oni llojin e 

kontrollit) 

Dizenjimi 

I 

kontrollit(

tregoni: 

OK: poo 

se jo) 

Zbatimi I 

kontrollit(treg

oni: OK: poo 

se jo) 

Efektivitet

i 

kontrollit(

tregoni: 

OK: poo 

se jo 

Sigurimi 

I 

kontrolli

t [CA] 

(tregonif

aktorin 

e 

sigurimi

t)  (1,3 

or 0) 

Rreziku i 

qenësishëm 
[IA] (tregoni 

faktorin 

përkatës të 
sigurimit 

bazuar në 

planifikimet 
paraprake 

dhe aktivitetet 

e 
përkohshme) 

(1 ose 0) 

Siguri 
thelbësore e 

kërkuar(95

%)                    

3-

(CA+IA) 

(3 or 2 or 

0,7) 

Shpenzimet 

operative 

(llog. 602) 

  

Risk 1:   

Personi që 

merr në 

dorëzim 

mallin I 

ndryshëm 

nga ai që 

bën 

likuidimin) 

Kontrolli 1: 

Ndarja e 

detyrave per 

shpenzimet e 

mirëmbajtjes IT JO JO JO 0 0 3 

Risk 2: 

Kontabilizi

mi I 

shpenzimit 

të 

konstatuar 

Kontrolli 2: 

Mbajtja e 

ditareve të 

shpenzimeve 

karshi atyre të 

bankës JO JO JO 0 0 3 

Shpenzimet 

per paga 

  

Risk 1:  

Përllogaritj

e e pages në 

varësi të 

kategorise e 

pozicionit 

Kontrolli 1: 

Plotësimi I 

borderove sipas 

formatit që 

kërkon 

udhëzimi dhe 

verifikimi I 

dyfishtë 

specialistit të 

financës të 

pozicioneve të 

punës që vijnë 

nga Burimet 

Njerëzore PO JO PO 1.3 0 1.7 

file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Pohimet%20llog%20602.xlsx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Pohimet%20llog%20602.xlsx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Pohimet%20llog%20602.xlsx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Pohimet%20paga.doc
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Pohimet%20paga.doc
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Risk 2:  

Kontabilizi

mi I 

shpenzimit 

të 

konstatuar 

Kontrolli 2: 

Aplikimi i 

parimit të të 

drejtave dhe 

detyrimeve të 

konstatuara  PO PO PO 1.3 1 0.7 

Risk 3: 

Punonjësit 

të jenë 

paguar për 

ditët që 

kanë punuar 

Kontrolli 3: 

Listeprezancat 

raportohen nga 

drejtoret 

perkates. 

Drejtori i BNJ 

dorezon 

permbledhesen 

te Financa. 

Financa përgatit 

borderote.  

Funksionojnë 

kartat e hyrje-

daljeve PO PO PO 1.3 1 0.7 

Shpenzime per 

perfitime  

  

  
            3 

    
          3 

    
          3 

      

Risk 1: 

Aplikimi i saktë 

i normes 

Kontrolli 

1: 

Rillogaritj

a            

Shpenzimet 

per 

amortizimin  

  

Risk 2: 

Aplikim I 

gabuar I 

normës së 

amortizimit 

Kontrolli 1: 

Mbajtja e 

Regjistrit të 

Aktiveve jo 

plotëisht sipas 

kërkesave të 

Udhëzimit 30, 

dt 26.12.2011 JO JO JO 0 0 3 

Aktivet e 

Qëndrueshme  

(sistemet IT)  

  

Risk 1: 

Aktivi I 

regjistruar I 

perket 

njesise 

Kontrolli 1: 

Sektori I 

Finances 

paralelisht me 

perditesimin e 

Regjistrit et 

Aktiveve, mban 

edhe praktiken 

shoqeruese te 

dosjes (ku 

perfshihet 

certifkate 

pronesie per 

prones, kontrata 

blerjeje per 

pajisjet IT, etj) PO PO PO 1.3 1 0.7 

Risk 2: 

Vlera e 

aktivit eshte 

e paraqitur 

drejtë 

 Kontrolli 2: A I 

shtohen vlerës 

së aktivit 

përkates Kostot 

e permiresimit? 

(KETU BEHET 

FJALE PER 

pajisjet IT sepse 

vetem ato kane 

pasur kosto 

gjate vitit 2017)  JO JO JO 0 0 3 

Klientë e 

llogari të 

lidhura me to  

  

Risk 1: A I 

perkasin 

llogarite  e 

Kontrolli 1: 

Gjate 

konsolidimit a JO JO JO 0 0 3 

file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Teste%20Agjencia%20Fier.xlsx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Teste%20Agjencia%20Fier.xlsx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Ndertime%20dhe%20konstruksione.xls
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Ndertime%20dhe%20konstruksione.xls
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Ndertime%20dhe%20konstruksione.xls
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Ndertime%20dhe%20konstruksione.xls
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Ndertime%20dhe%20konstruksione.xls
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Ndertime%20dhe%20konstruksione.xls
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arketueshm

e njesise? 

behen 

eleminime per 

detyrimet 

brenda grupit? 

Risk 2: 

Vlera e 

regjistruar 

nuk eshte e 

duhura 

Kontrolli 2: Pas 

eleminimit te 

detyrimeve dhe 

te drejtave 

brenda grupit, a 

rillogaritet vlera  JO JO JO 0 0 3 

Të Ardhurat 

nga 

Kontributet  

  

Risk 1:   

Kontributi 

është 

përllogaritu

r gabim nga 

inspektori I 

te 

vetepunesu

arit, ne 

agjenci. 

Kontrolli 

1:Inspektori I 

kontributeve 

ben verifikimin 

e shumës ne 

sistemin CMIS PO PO PO 1.3 1 0.7 

Risk 2:   

Rakordimi I 

vleres se 

kontabilizu

ar me 

urdher 

veprimin 

dhe me 

mandat 

arketimin 

(per të 

verifikuar 

kontabilizi

min e 

shumës së 

duhur) 

Kontrolli 2: Cdo 

dite 

Agjencia/Rajoni 

merr info nga 

Banka/Posta . 

Cdo fundmuaji 

Financa/ISSH 

merr evidencen 

fiskale nga 

DRSSH, ndersa 

Drejtoria e 

Kontributeve 

ISSH, nga Dega 

e Kontributeve 

ne DRSSH  

PO PO PO 1.3 1 0.7 

Risk 3: Te 

mos njihet 

detyrimi e 

bujqeve si 

pasoje e 

perllogaritje

s se gabuar 

nga ana e 

inspektorit 

Kontrolli 3: A 

kryqëzon 

Drejtoria e 

Financës  

informacionin 

me Degën e 

Kontributeve 

për diferencat  e 

pambledhura si 

pasojë e 

përllogaritjeve 

të gabuara? JO JO JO 0 0 3 

 

LETËR PUNE 10:  MADHËSIA E MOSTRËS – SHEMBULL 

 
Struktura buxhetore           Shuma  Faktori i Riskut 

(mund të jetë 0.7 

, 2 ose 3)  

Çështjet për shqyrtim  

 Paga (600)            163,336,516                              

0.70  

22 

 Sigurime Shoqërore (601)               24,477,289                              

0.70  

3 

 Mallra e Shërbime (602)            139,424,888                              

0.70  

18 

 Të tjera transf. korrente të brend. (604)                                

0.70  

0 

file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi%20_Te%20Ardhurat%20nga%20Bujku.docx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi%20_Te%20Ardhurat%20nga%20Bujku.docx
file:///E:/ISSH/LETRAT%20E%20PUNES/ISSH%20tabelat/Procesi%20_Te%20Ardhurat%20nga%20Bujku.docx
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 Transferta per buxhete familjare (606)                                

2.00  

0 

 Punonjes ne liste pritje        

 Shpenzime kapitale të patrupëz. (230)                     824,028                              

2.00  

0 

 Shpenzime kapitale të trupëz. (231)                                

2.00  

0 

    

 Total            328,062,721  
  

    

 Materialiteti në përqindje  2.0% 
  

    

 Materialiteti në vlerë             6,561,254  
  

    

Llogaritja e saktësisë   
  

 Materialiteti në vlerë                 6,561,254  
  

 Gabimi i lejuar (10%to 20%)                     656,125  
  

Sub-Total                5,905,129  
  

    
  

Performanca e materialitetit (80 to 95%)  90% 
  

Performanca e materialitetit                5,314,616  
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KREU III.3 

 

  AUDITIMI NË TERREN – MBLEDHJA E EVIDENCAVE TË 

AUDITIMIT 

 

 
Rezultati i këtij procesi është: Marrja e evidencave të auditimit përmes kryerjes së 

testimeve të kontrolleve, testimeve thelbësore dhe procedurave thelbësore analitike.  

Qëllimi i audituesit është të hartojë dhe të kryejë procedurat e auditimit në mënyrë të tillë që 

të mund të sigurojë evidenca auditimit të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme. 

(ISSAI 1500.1) 

 

Audituesi duhet të marrë evidence të mjaftueshme dhe të përshtatshme me qëllim që të ketë 

mundësi të dalë në përfundime të arsyeshme, mbi të cilat mund të mbështesë opinion. (ISSAI 

1500.2) 

Kjo pjesë e manualit jep udhëzime për: 

- Konceptin e evidencës së auditimit; 

- Mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë e evidencave; 

- Përdorimi i pohimeve për marrjen e evidencave; 

- Procedurat e auditimit për marrjen e evidencave. 

 

Çfarë janë evidencat e auditimit? 

 

Evidenca e auditimit është i gjithë informacioni i përdorur nga audituesi, për të arritur te 

konkluzionet e auditimit dhe opinioni i auditimi, përfshirë informacionin e pasqyrave 

financiare dhe informacione të tjera. Evidencat e auditimit mund të merren nga burime të 

jashtme si konfirmimet nga palët e treta ose raportet e audituesve dhe/ose ekspertëve. Evidencat 

janë informacione që mund të vërtetojnë pohimet ose tí kundërshtojnë ato. (ISSAI 1500.5) 

(ISSAI 1500 P3; P4) 

 

Evidencat e auditimit mund të përfshijnë edhe informacione që vihen në dispozicion nga vetë 

subjekti, ose informacione të përpunuara nga audituesi. (ISSAI 1500 P5) 
 

Mjaftueshmëria dhe përshtatshmëria e evidencave. 

Evidencat e auditimit janë të nevojshme për të mbështetur raportin dhe opinionin e auditimit. 

Pjesa kryesore e punës audituese konsiston në marrjen dhe vlerësimin e evidencave të 

auditimit. Sigluara e arsyeshme arrihet kur audituesit hartojnë dhe kryejnë procedura të 

përshtatshme auditimi me qëllim marrjen e evidencave të mjaftueshme të përshtatshme. (ISSAI 

1500.6) 

 

Mjaftueshmëria është sasia e evidencave të auditimit ose sa informacione duhet të merren, me 

qëllim që të jenë të mjaftueshme për të dhënë një opinion.  Sasia e evidencave të nevojshme 

për auditimin ndikohet nga shkalla e riskut dhe cilësia e evidencave. Së më i madh të jetë risku 

aq më shumë evidenca duhet të merren dhe sa më e lartë të jetë cilësia e evidencave aq më pak 

evidence duhet të merren apo kërkohen.  (ISSAI 1500.5) 

 

Përshtatshmëria është rëndësia, përkatësia dhe besueshmëria e evidencave ose informacioneve 

për të dhënë një opinion auditimi.  (ISSAI 1500.5)  
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Mjaftueshmëria dhe përshtatshmëria e evidencave të auditimit janë të ndërlidhura. Sidoqoftë, 

marrja e sa më shumë evidencave për auditimin mund të mos justifikojë cilësinë e dobët të 

evidencave. Më poshtë paraqiten llojet e ndryshme të evidencave: 

 Evidencat e auditimit të marra nga burime të pavarura jashtë njësisë ekonomike janë 

më të besueshme se ato evidence të gjeneruara nga vetë njësia, kjo i referohet 

evidencave të tilla si konfirmimet bankare, etj; 

 Evidencat e auditimit të marra nga njësia ekonomik janë më të besueshme kur kontrollet 

e brendshme janë efektive; për shembull, informacioni i regjistruar në regjistrin e 

pasurive është më i besueshëm kur konstatohet se kontrollet për administrimin e aseteve 

funksionojnë në mënyrë efektive; 

 Evidencat e auditimit të marra direkt nga audituesi (p.sh. vëzhgimi i aplikimit të 

kontrolleve) janë më të besueshme se sa ato të marra në mënyrë indirekte (p.sh. nga 

hetimi në lidhje me aplikimin e kontrolleve); 

 Evidencat e auditimit në formën e dokumenteve dhe informacionet me shkrim janë më 

të besueshme se evidencat apo informacionet e marra në rrugë verbale për shembull 

evidencat siç janë faturat për pagesa janë më të besueshme në krahasim me deklaratat 

e bëra nga personeli i njësisë ekonomike gjatë takimeve ose diskutimeve. Provat verbale  

duhet të mbështeten nga prova të tjera të dokumentuara. Për shembull, kur gjatë një 

diskutimi zbulohet mungesa e një mekanizmi monitorimi, kjo duhet të konfirmohet më 

tej; 

 Evidencat e  auditimit të siguruara nga dokumentet origjinale janë më të besueshme se 

evidencat e auditimit të siguruara nga fotokopje ose faksimile. 

Kur informacioni është prodhuar nga vetë audituesi, audituesi duhet të vlerësojë nëse 

informacioni është i mjaftueshëm dhe i besueshëm, duke përfshirë: 

 Marrjen e evidencave për të vërtetuar plotësinë dhe saktësinë e informacionit; 

 Vlerësimin nëse informacioni është i detajuar. (ISSAI 1500.9) 

 

Kur hartohen dhe kryen procedurat e auditimit duhet tí kushtohet vëmendje: 

 Rëndësisë dhe besueshmërisë së informacionit që do të përdoret si evidencë. 

Besueshmëria e evidencave mund të ndikojë në llojin e procedurave të auditimit që 

duhet të kryera. Kalimi i kohës së auditimit  mund të ndikojë negativisht në kryerje e 

procedurave të caktuara të auditimit; (ISSAI 1500.7) (ISSAI 1500 P7) 

 Llojet e testeve të zgjedhura duhet të jenë efektive në përmbushjen e qëllimit dhe 

objektivave të auditimi. (ISSAI 1500.10) 

Nëse audiuesi zbulon se evidencat e auditimit të marra nga një burim janë në kundërshtim me 

ato të marra nga një burim tjetër; ose besueshmëria e informacionit është e dyshimtë, audituesi 

duhet të përcaktojë së çfarë ndryshime ose shtesa në procedurat e auditimit duhet të ndërmarrë 

me qëllim që të zgjidhë këtë çështje.  (ISSAI 1500.11) 

 

Audituesi duhet të marrë në konsideratë marrëdhënien midis kostos së marrjes të informacionit 

dhe dobisë së informacionit të marrë. Sidoqoftë, çështja e vështirësisë ose kostosë së marrjes 

së informacioneve nuk është në vetvete një aryse e mjaftueshme për të hequr një procedurë 

auditimi për të cilën nuk ka asnjë alternativë tjetër. Gjykimi i audituesit për mjaftueshmërinë 

dhe përshtatshmërinë e evidencave të auditimit ndikohet edhe nga faktorët e mëposhtëm: 

 Rëndësia e riskut të gabimit material  të  mundshëm; 

 Efektiviteti i kontrolleve të drejtuesve  për të adresuar risqeve; 
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 Përvoja e fituar gjatë auditimeve të mëparshme; 

 Rezultatet e procedurave të auditimit të kryera, përfshirë këtu nëse procedurat e tilla të 

auditimit kanë identifikuar raste specifike mashtrimi ose gabimi; 

 Burimi dhe besueshmëria e informacionit në dispozicion; 

 Vërtetësia e evidencave të auditimit; dhe 

 Kuptimi i njësisë ekonomike dhe mjedisit të saj, përfshirë kontrollin e saj të 

brendshëm. 

 

Evidencat e mjaftueshme dhe të përshtatshme për të përmbushur objektivat e auditimit të cilat 

janë më të gjera se sa të shprehin një opinion për pasqyrat financiare duhet gjithashtu të merren 

dhe vlerësohen nga audituesit. Për shembull, kur njësia ekonomike është përgjegjës për dhënien 

e granteve ose ndihmë tjetër financiare për palët e tjera, shpesh kërkohen që auditi të vlerësojë 

nëse palët e tjera i plotësojnë kriteret dhe kushtet për marrjen e financimeve. (ISSAI 1330 P10) 

(ISSAI 1500 P8). 

 

Nëse audituesi nuk ka marrë evidenca të mjaftueshme për një pohim material të pasqyrave 

financiare, auduesi duhet të përpiqet të marrë evidenca të mëtejshme për auditimin. Nëse 

audituesi nuk është në gjendje të sigurojë evidenca të mjaftueshme të përshtatshme, atëherë  

duhet të shprehë një opinion të kualifikuar ose një refuzim opinion. 

Audituesit duhet të marrin masat e nevojshme për ruajtjen e informacioneve të marra nga 

subjekti siç përcaktohet në legjislacionet përkatëse. (ISSAI 1500 P9) 
 
 

Procedurat e auditimit që sigurojnë evidence auditimi gjatë auditimit financiar përfshijnë: 

Plotësinë 

Kontrolle aritmetike mbi llogaritë; verifikimin e saktësisë; 

kontrollin e shifrave në bilanc si edhe shënimeve për 

output-in e sistemeve IT si edhe dokumentet mbi të cilat 

mbështeten shifrat e pasqyruara 

Analizën 

Rishikimet analitike të konsistencës së llogarive; analizave 

të bashkërendimit të kryera nga subjekti p.sh koordinimi me 

postën bankare; analiza të rregullave dhe politikave 

kontabël; analiza të metodave të vlerësimit; analiza të ekzekutimit 

të buxhetit 

Inspektimin Rregjistrimet dhe dokumentet; asetet fikse 

Konfirmimet 

Konfirmimet bankare, debitorët, kreditorët; konfirmimet 

nga palë të treta 

 

Audituesit duhet të dokumentojnë evidencën e auditimit në letrat e punës të përfshira në dosjen 

e auditimit, e cila arkivohet në KLSH. Këto letra përfshijnë punën e kryer, gjetjet dhe 

konkluzionet si edhe arsyetimin për konkluzionet kryesore. 

 

 

Elementët që duhen konsideruar gjatë hartimit të procedurave të auditimit  

Procedurat e auditimit, të cilat kanë për qëllim të ofrojnë sigurinë e kërkuar me kosto-efektive 

sa më të ulët të mundshme, hartohen mbi baza të njohurive të zotëruara nga audituesi dhe që 

duhet të marrin në konsideratë aspekte të rëndësishme si materialiteti dhe risku. Procedurat e 

auditimit hartohen nga audituesi, mbështetur në riskun e vlerësuar, me qëllim:  
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 Kryerjen e testeve të duhura të auditimit, në kohën e duhur dhe që mbulojnë periudhën 

e duhur;  

 Të sigurojë evidence auditimi të mjaftueshme, përkatëse dhe të besueshme; dhe  

 Të arrijë nivelin e duhur të sigurisë, për të mbështetur përfundimet e auditimit. 

 

Një procedurë auditimi duhet të përfshijë elementët si më poshtë: 

 Objektivin e procedurës dhe/ose testit të auditimit;  

 Rezultatin e pritshëm nga kjo procedurë;  

 Rregulloren ose kërkesat të cilave i adresohen;  

 Riskun e vlerësuar;  

 Kontrollet bazë;  

 Hapat e auditimit: evidencat që do të merren, puna që do të kryhet, dokumentet që do 

të mblidhen, stafi që do të intervistohet, etj  

 Konkluzioni i auditimit mbi objektivin e testit ose në rastin e një konkluzioni negativ, 

testimet e mëtejshme potenciale ose impakti në qasjen e auditimit dhe në procedurat e 

auditimit. 

 

Gjatë hartimit të procedurave të auditimt, audituesi duhet të përcaktojë: 

 Çfarë evidence nevojitet (qasja e auditimit)  

 Niveli sigurisë që do të merret nga procedurat e auditimit  

 Si dhe ku do të merren evidencat e kërkuara (natyra e procedurave të auditimit)  

 Kur do të merret evidenca e kërkuar (koha e procedurave të auditimit)  

 Sa testime nevojiten për të siguruar evidencën (masa e procedurave të auditimit)  

 Hartimin e procedurave në mënyrë efiçente, efektive dhe ekonomike 

 

Materialiteti, së bashku me vlerësimin që audituesi i ka bërë riskut të brendshëm dhe vlerësimi 

paraprak i kontrolleve të brendshëm, sigurojnë bazën për përcaktimin e qasjes së duhur të 

auditimit. Kombinimi i vlerësimit të riskut të brendshëm (i lartë/jo i lartë) dhe vlerësimi i 

kontrollit të brendshëm (shumë i mirë/i mirë/i dobët), ndihmon në përcaktimin e natyrës dhe 

masës së procedurave të auditimit, duke iu referuar këtu Letrës së Punës “Madhësia e 

Kampionit”, trajtuar më parë në këtë Modul. 

 

Testet e kontrolleve 

Testi i kontrolleve janë procedurat e auditimit të krijuara për të vlerësuar efektivitetin e 

funksionimit të kontrolleve në parandalimin, ose zbulimin dhe korrigjimin e gabimeve 

materiale në nivelet e pohimit (ISSAI 1330.4) 

Audituesi duhet të kryejë teste të kontrolleve për të marrë prova të mjaftueshme të auditimit që 

kontrollet funksiononin në mënyrë efektive në momente përkatëse gjatë periudhës nën auditim. 

Testet e kontrolleve kryhen kur: 

 Ekziston një pritje e efektivitetit operativ të kontrolleve ose kur procedurat thelbësore 

nuk japin prova të mjaftueshme të auditimit të mjaftueshme në nivelin e pohimit. Ky 

do të ishte rasti kur rreziqe domethënëse janë identifikuar për pohimin. 

 Kur pritshmëritë e audituesit janë, që kontrollet po funksionojnë në mënyrë efektive, 

audituesi duhet të kryejë teste të kontrolleve. Kjo do të thotë që kontrollet janë hartuar 

në mënyrë të përshtatshme për një pohim specifik dhe janë konfirmuar se janë 
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funksionale duke kryer një provë praktike (referojuni 4.3.1 përshkrimit të sistemeve 

dhe 4.3.2 Mbështetja në dokumentet e punës të kontrolleve kryesore). (ISSAI 1330.8) 

 

Audituesi duhet të kryejë më shumë teste kontrolli në mënyrë që të jetë në gjendje të mbështetet 

më shumë në efektivitetin e një kontrolli. Siguri e lartë - më shumë transaksione do të testohen. 

(ISSAI 1330.9) 

Në hartimin dhe kryerjen e testeve të kontrolleve, audituesi duhet të ketë në mendje se hetimi 

vetëm nuk është i mjaftueshëm për të marrë dëshmi të auditimit në lidhje me efektivitetin 

operativ të kontrolleve. Audituesi duhet të identifikojë: 

 Si u përdorën kontrollet në momentet përkatëse gjatë periudhës nën auditim; 

 Qëndrueshmëria me të cilën u aplikuan; dhe 

 Nga kush ose me çfarë mjetesh u aplikuan 

 Rreziqet e keqdeklarimit material dhe shkalla e sigurisë nën kontroll. (ISSAI 1330.13). 

Audituesit duhet të mbajnë në mendje se kontrollet e testuara mund të varen nga kontrollet e 

tjera (kontrollet indirekte) dhe, nëse po, nëse është e nevojshme të sigurohen prova audituese 

që mbështesin funksionimin efektiv të atyre kontrolleve indirekte. (ISSAI 1330.10). Testet e 

kontrolleve duhet të kryhen për të vlerësuar efektivitetin e funksionimit të kontrolleve gjatë 

gjithë periudhës nën audit. Nëse kontrollet testohen gjatë një periudhe të përkohshme, audituesi 

gjithashtu duhet të marrë prova në lidhje me funksionimin e kontrolleve pas periudhës së 

përkohshme. (ISSAI 1330.11; 12) 

Audituesit mund të vendosin të mbështeten në rezultatet ose provat e marra nga testet e 

kontrolleve të kryera gjatë auditimeve të mëparshme. Kur kjo është bërë, audituesit duhet të 

marrin në konsideratë si më poshtë: 

 Nëse elementët e tjerë të kontrollit të brendshëm konfirmojnë se besueshmëria, për 

shembull, mjedisi i kontrollit, monitorimi i kontrolleve të njësisë ekonomike dhe 

procesi i vlerësimit të rrezikut të njësisë ekonomike; Sa më të larta të jenë rreziqet e 

identifikuara, audituesit më pak të mundshme e kanë të përdorin provat e mëparshme 

të evidencave në testet e kontrolleve. 

 Rreziqet që vijnë nga karakteristikat e kontrollit, për shembull një kontroll i 

automatizuar është më konstant në zbatimin e tij; 

 Efektiviteti i kontrolleve të përgjithshme të TI; 

 Efektiviteti i kontrollit dhe zbatimi i tij nga entiteti, përfshirë natyrën dhe shtrirjen e 

devijimeve në aplikimin e kontrollit të evidentuara në auditimet e mëparshme, dhe nëse 

ka pasur ndryshime të personelit që ndikojnë ndjeshëm në zbatimin e kontrollit; 

 Nëse mungesa e një ndryshimi në një kontroll të veçantë paraqet rrezik për shkak të 

ndryshimit të rrethanave; dhe 

Nëse audituesi dëshiron të përdorë evidencën e auditimit për testet e kontrolleve nga auditimi 

i vitit të kaluar, audituesi duhet të përcaktojë se nuk ka ndodhur ndonjë ndryshim domethënës 

për ato kontrolle pas auditimit të mëparshëm. Kjo bëhet përmes një verifikimi hap pas hapi. 

Nëse nuk ka pasur ndryshime të tilla në kontrollet, audituesi duhet të kontrollojë kontrollet të 

paktën një herë në çdo kontroll të tretë. Testet e kontrolleve në këtë mënyrë duhet të përhapen 

në një periudhë 3 vjeçare në mënyrë që disa kontrolle të testohen gjatë secilit audit. (ISSAI 

1330.14) 

Audituesit duhet të testojnë kontrollet për rreziqe të konsiderueshme, për shembull mbi pagesa 

të rëndësishme ose të kontrolleve të hartuara për të parandaluar ose zbuluar mashtrimet brenda 

njësisë. Testet e kontrolleve mbi rreziqet e rëndësishme duhet të bëhen gjatë secilit kontroll. 
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Për sa i përket mashtrimit, fushat me rrezik të konsiderueshëm përfshijnë zërat e shpenzimeve, 

tërësinë e të ardhurave dhe ekzistencën e pasurive. (ISSAI 1330.15) (ISSAI 1330 P7) 

Kur përdorni prova të auditimit në lidhje me efektivitetin operativ të kontrolleve të marra në 

auditimet e mëparshme, audituesit mund të përdorin prova të marra në auditimet e 

performancës ose nga aktivitete të tjera të auditimit, të rëndësishme për njësinë. Kur 

mbështeten në provat e marra në auditimet e mëparshme të performancës, audituesit vlerësojnë 

nëse pohimet e përdorura dhe testet e kryera janë adekuate për qëllimin e auditimit të pasqyrave 

financiare. (ISSAI 1330 P9) 

Kur i entiteti i audituar është pjesë e një mjedisi kontrolli qeveritar më të madh, kontrollet mund 

të ekzistojnë jashtë entitetit. Audituesi duhet të përcaktojë se si të sigurojë prova të 

mjaftueshme të duhura të auditimit në lidhje me ato kontrolle. (ISSAI 1330 P8). 

 

Procedurat thelbësore 

Procedurat thelbësore kryhen me qëllim të zbulimit të gabimeve materiale në nivelin e pohimit. 

Procedurat thelbësore përfshijnë: 

 Testet e detajeve të klasave të transaksioneve, gjendjeve të llogarive dhe shënimeve 

shpjeguese; dhe 

 Procedurat thelbësore analitike. (ISSAI 1330.4) 

Audituesi planifikon dhe kryen procedura thelbësore për t'iu përgjigjur vlerësimit të lidhur me 

rrezikun e keqdeklarimit material. Pavarësisht nga rreziku i vlerësuar i keq-deklarimit material 

ose nëse kontrollet janë testuar apo jo, audituesi duhet të hartojë dhe të kryejë procedura 

thelbësore për secilën klasë materiale të transaksioneve, llogaritë e pozicionit financiar dhe 

rezultatit. Kjo kërkesë pasqyron faktin se vlerësimi i rrezikut të audituesit është subjektiv dhe 

mund të mos jetë i saktë sa duhet për të identifikuar të gjitha rreziqet e keqdeklarimit material. 

Për më tepër, ekzistojnë kufizime të qenësishme të kontrollit të brendshëm duke përfshirë edhe 

tejkalimin e menaxhimit. (ISSAI 1330.18) 

Audituesi do të marrë në konsideratë nëse procedurat e konfirmimit të jashtëm duhet të kryhen 

si procedura thelbësore të auditimit. Kjo zakonisht do të bëhej për të konfirmuar saldot bankare, 

kreditë, debitorët dhe kreditorët. Meqenëse konfirmimet e jashtme janë një burim shumë i 

besueshëm i provave, audituesit duhet të konsiderojnë marrjen e konfirmimit sa më shumë që 

të jetë e mundur dhe praktike. (ISSAI 1330.19). 

Procedurat thelbësore të audituesit duhet të përfshijnë procedurat e mëposhtme të auditimit në 

lidhje me procesin e mbylljes së pasqyrave financiare: 

 Dakortësimi i pasqyrave financiare për të dhënat themelore të kontabilitetit; dhe 

 Ekzaminimi i shënimeve në ditar të materialeve dhe rregullimeve të tjera të bëra gjatë 

përgatitjes së pasqyrave financiare. (ISSAI 1330.20) 

Për rreziqe domethënëse, audituesi duhet të hartojë dhe të kryejë procedura thelbësore që janë 

veçanërisht përgjegjëse ndaj këtij rreziku (ISSAI 1330.21). 

Kur procedurat thelbësore kryhen në një datë të përkohshme, audituesi duhet të kryejë 

procedura të mëtejshme thelbësore ose procedura thelbësore të kombinuara me teste 

kontrollesh për të mbuluar periudhën e mbetur që siguron një bazë të arsyeshme për zgjatjen e 

konkluzioneve të auditimit nga data e përkohshme deri në fund të periudhës (ISSAI 1330,22). 

 

Rivlerësimi i besueshmërisë paraprake të kontrollit 

 

Testet e kontrolleve ose procedurat thelbësore (gjatë auditimeve të përkohshme ose 

përfundimtare) mund të tregojnë që besimi paraprak i kontrollit nuk është i përshtatshëm. Ky 

është rasti kur zbulohen shumë gabime dhe keqdeklarime të papritura, ose kur kontrollet e 



127 
 

testuara nuk funksionojnë gjithmonë ashtu siç pritej fillimisht. Kjo është e rëndësishme pasi 

ndikon në shtrirjen e testimit thelbësor. Sa më poshtë duhet të merren parasysh: 

 Nëse mund të mbështetemi akoma tek kontrollet? Nëse jo, besueshmëria duhet të 

rivlerësohet në varësinë e dokumentit të punës të kontrolleve. 

 Nëse duhet të testojmë kontrollet më gjerësisht apo është testimi i gjerë thelbësor do të 

sigurojë prova më të mira. 

Për shembull, kur testohen kontrollet, më shumë se 2 devijime do të tregonte se një kontroll 

nuk po funksionon ashtu siç ishte menduar. Sidoqoftë, kjo mund të ndryshojë në varësi të 

rrethanave. (ISSAI 1330.17; 23) 

 

Procedurat e auditimit për marrjen e evidencave të auditimit 

 

Audituesi merr evidenca të auditimit për të nxjerrë përfundime të arsyeshme mbi të cilat mund 

të bazohet opinioni i auditimit. 

Audituesi gjithmonë kryen procedura të vlerësimit të rrezikut për të siguruar një bazë të 

kënaqshme për vlerësimin e rreziqeve në pasqyrat financiare dhe nivelet e pohimit. Procedurat 

e vlerësimit të rrezikut në vetvete nuk ofrojnë prova të mjaftueshme të auditimit, mbi të cilat 

mund të bazohet opinioni i auditimit, por plotësohen me procedura të mëtutjeshme të auditimit 

në formën e testeve të kontrolleve, kur është e nevojshme, dhe procedurave thelbësore. 

 

 

Procedura e auditimit Detaje Konsiderata 

Inspektimi i regjistrave 

ose dokumenteve  

Inspektimi konsiston në 

ekzaminimin e regjistrave ose 

dokumenteve, të brendshëm apo 

të jashtëm, në formë letre, formën 

elektronike, ose media të tjera. 

Inspektimet e regjistrave dhe dokumenteve 

sigurojnë prova të auditimit të shkallëve të 

ndryshme të besueshmërisë, në varësi të 

natyrës dhe burimit të tyre, dhe në rastin e 

regjistrave dhe dokumenteve të brendshme, 

mbi efektivitetin e kontrolleve mbi prodhimin 

e tyre. Një shembull i inspektimit i përdorur si 

provë e kontrolleve është inspektimi i 

regjistrave ose dokumenteve për prova të 

autorizimit. 

 

Inspektimi i pasurive të 

prekshme 

Inspektimi i aktiveve të prekshme 

përbëhet nga ekzaminimi fizik i 

pasurive 

Inspektimi i aktiveve të prekshme mund të 

sigurojë prova të besueshme të auditimit në 

lidhje me ekzistencën e tyre, por jo 

domosdoshmërisht për të drejtat dhe detyrimet 

e njësisë ekonomike ose vlerësimin e pasurive. 

Inspektimi i artikujve të inventarit individual 

shoqëron zakonisht vëzhgimin e numërimit të 

inventarit. 

 

Vëzhgimi 

Vëzhgimi konsiston në shikimin e 

një procesi ose procedure që po 

kryhet nga të tjerët. 

Vëzhgimi siguron dëshmi të auditimit në lidhje 

me performancën e një procesi ose procedurë, 

por është i kufizuar në atë pikë në të cilën 

zhvillohet vëzhgimi dhe nga fakti që akti i 

vëzhgimit mund të ndikojë në mënyrën e 

kryerjes së procesit ose procedurës. 

 

Shqyrtimi 

Shqyrtimi konsiston në kërkimin e 

informacionit të personave të 

ditur, financiar dhe jo-financiar, 

në të gjithë entitetin ose jashtë 

entitetit 

Shqyrtimet mund të shkojnë nga kërkimet 

zyrtare me shkrim deri tek pyetjet joformale me 

gojë. Deklaratat gojore zakonisht 

rikonfirmohen me shkrim përmes 

përfaqësuesve të menaxhimit. Shqyrtimet 
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duhet të bëhen në lidhje me procedurat e tjera 

të auditimit. Vetëm nuk ofrojn; prova të 

mjaftueshme të auditimit për të zbuluar 

keqdeklarimin. 

 

Konfirmimi 

Konfirmimi, i cili është një lloj 

specifik i shqyrtimit, është procesi 

i marrjes së një përfaqësim të 

informacionit ose të një gjendje 

ekzistuese direkt nga një palë e 

tretë 

Konfirmimet e brendshme përfshijnë 

përfaqësime të cilat duhet të merren për secilin 

kontroll. Konfirmimet e jashtme zakonisht 

ofrojnë prova të rëndësishme dhe të 

besueshme. 

 

Rillogaritja 

Rillogaritja konsiston në 

kontrollimin e saktësisë 

matematikore të dokumenteve ose 

regjistrave. 

Rillogaritja është një metodë e besueshme për 

të marrë prova në lidhje me saktësinë ose 

pohimin e matjes. Rillogaritja mund të kryhet 

manualisht ose përmes përdorimit të 

teknologjisë së informacionit. Për shembull, 

një skedar elektronik mund të merret nga njësia 

ekonomike dhe duke përdorur CAAT-të mund 

të kontrollohet saktësia e përmbledhjes së 

skedarit. 

 

Ri-performanca 

Ri-performanca është ekzekutimi i 

pavarur i procedurave ose 

kontrolleve të audituesit që 

fillimisht u kryen si pjesë e 

kontrollit të brendshëm të njësisë, 

qoftë manualisht ose përmes 

përdorimit të CAAT 

Evidenca nga ri-performanca siguron prova të 

besueshme të auditimit. Në shumë raste, mund 

të jetë një ushtrim që kërkon kohë në të cilën 

kostot e shembullit duhet të peshohen ndaj 

përfitimeve që rrjedhin. Kontrollet me kosto 

efektive mund të kryhen përmes përdorimit të 

CAAT 

Procedurat analitike 

Procedurat analitike konsistojnë 

në vlerësime të informacionit 

financiar të bërë nga një studim i 

marrëdhënieve të besueshme 

midis të dhënave financiare dhe 

jo-financiare dhe hetimit të 

luhatjeve dhe marrëdhënieve të 

identifikuara që janë në 

kundërshtim me informacionet e 

tjera përkatëse ose devijojnë 

ndjeshëm nga shumat e 

parashikuara Do te shtjellohet ne vijim ne menyre te detajuar 

 

Procedurat analitike 

 

Procedurat analitike përdoren për të vlerësuar informacionin financiar përmes analizës së 

marrëdhënieve të besueshme midis të dhënave financiare dhe jo-financiare. Procedurat 

analitike gjithashtu përfshijnë çdo hetim në lidhje me luhatjet ose marrëdhëniet e identifikuara 

që nuk janë në përputhje me informacionet e tjera të rëndësishme ose që ndryshojnë nga vlerat 

e pritura me një shumë të konsiderueshme. (ISSAI 1520.1; 4) 

Audituesi duhet të zbatojë procedura analitike: 

 Si procedura të vlerësimit të rrezikut për të marrë një kuptim të entitetit (gjatë 

planifikimit strategjik - Referoju letrës së punës); 

 Si një formë e testimit thelbësor; 

 Të ndihmojë audituesin deri në fund të auditimit kur të krijojë një përfundim të 

përgjithshëm mbi pasqyrat financiare. Kjo kryesisht për të përcaktuar nëse pasqyrat 

financiare janë në përputhje me të kuptuarit e audituesit për njësinë ekonomike 
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Marrëdhëniet midis zërave individualë të pasqyrave financiare të konsideruara me përparësi 

tradicionalisht në auditimin e subjekteve private nuk mund të jenë gjithmonë të përshtatshme 

në auditimin e njësive qeveritare ose enteve të tjera të sektorit publik jo-biznes. Për shembull, 

në shumë entitete të tilla të sektorit publik ka shpesh pak lidhje të drejtpërdrejta midis të 

ardhurave dhe shpenzimeve. Për më tepër, për shkak se shpenzimet kapitale siç është blerja e 

pasurive zakonisht shpenzohen, nuk mund të ketë marrëdhënie midis shpenzimeve, për 

shembull, inventarët dhe aktivet fikse dhe sasinë e atyre aktiveve të raportuara në pasqyrat 

financiare. Marrëdhëniet e tjera që mund të jenë të rëndësishme, për shembull, janë ndryshimet 

në koston për një kilometër të ndërtimit të rrugës ose numrin e automjeteve të blera në krahasim 

me automjetet e nxjerra jashtë përdorimit. (ISSAI 1520 P5) 

Procedurat analitike, megjithatë, zakonisht nuk japin prova në lidhje me disa objektiva shtesë, 

siç është përputhshmëria me autoritetet. Ato duhet të konsiderohen së bashku me testet e tjera 

të auditimit dhe me rezultatet e auditimeve të tjera siç janë auditimet e performancës. (ISSAI 

1520 P6; P7).  

 

Edhe pse ka kufizime, procedurat analitike ende mund të japin një siguri të vlefshme dhe me 

kosto efektive të auditimit. Shembuj të këtyre janë: 

 Krahasimi midis shifrave buxhetore dhe atyre aktuale do të dëshmojë në lidhje me 

shpenzimet e tepërta ose performancën e ulët të një njësie ekonomike; 

 Krahasimi nga muaji në muaj për shembull i pagave dhe shifrave të borderove; 

 Krahasimi midis shifrave të shpenzimeve të vitit paraprak dhe atij aktual; dhe 

 Krahasimi i rezultateve të pritura me rezultatet aktuale - për shembull krahasimi i të 

ardhurave reale të mbledhura në shkolla me shumën e pritur (numri i studentëve 

shumëzuar me tarifat vjetore për student). Në këtë rast audituesit do të përfitonin më së 

shumti nga provat kur shuma aktuale është afër shumës së pritur. Ndryshime të mëdha 

midis shumave aktuale dhe atyre të pritura do të tregonin se procedura të mëtejshme të 

auditimit duhet të kryhen. 

 Krahasimi i informacionit ndërmjet subjekteve, programeve ose projekteve të 

ngjashme. (ISSAI 1520 P9; P12). 

 

Hapat e mëposhtëm duhet të ndiqen gjatë kryerjes së një procedure thelbësore analitike: 

1. Përcaktoni përshtatshmërinë e procedurës thelbësore analitike të veçantë. Procedurat 

thelbësore analitike janë përgjithësisht më të zbatueshme për vëllime të mëdha të 

transaksioneve që priren të jenë të parashikueshme me kalimin e kohës.  

2. Identifikoni kërkesat e informacionit dhe përcaktoni nëse informacioni është i besueshëm; 

Besueshmëria duhet të konsiderohet duke parë burimin, krahasueshmërinë, natyrën, rëndësinë 

dhe kontrollet mbi përgatitjen, rishikimin dhe mirëmbajtjen e informacionit. Në disa raste, 

audituesit mund të kenë nevojë të kuptojnë hartimin dhe testet e kontrollit mbi informacionin 

jo-financiar të përdorur në procedurat analitike. 

3. Zhvilloni një pritshmëri (nëse aplikohet); 

4. Identifikoni një prag ose një kufi të tolerueshëm; 

5. Kryeni krahasimin; 

6. Identifikoni ndryshimet kur ato tejkalojnë pragun e paracaktuar (psh. 10%) ose janë në 

kundërshtim me pritshmërinë; dhe 

7. Merrni shpjegime për diferencat materiale nga menaxhimi i entitetit të audituar përmes 

pyetjeve. Nëse menaxhmenti nuk mund të ofrojë shpjegime, audituesit mund të kenë nevojë të 

hetojnë më tej arsyet themelore të mungesës së informacionit dhe të përcaktojnë se kush është 

përgjegjës; 
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8. Kryerja e procedurave shtesë të kontrollit sipas nevojave përkatëse. (ISSAI 1520.5; 6; 7) 

(ISSAI 1520 P8; P10; P11) 

   

Konfirmimet e jashtme 

 

Audituesi duhet të përcaktojë nëse përdorimi i konfirmimeve të jashtme është i nevojshëm për 

të marrë prova të mjaftueshme të përshtatshme të auditimit në nivelin e pohimit. Duke bërë 

këtë, audituesi duhet të marrë parasysh rrezikun e vlerësuar të keqdeklarimit material në nivelin 

e pohimit dhe mënyrën se si provat e auditimit nga procedurat e tjera të planifikuara të auditimit 

do të zvogëlojnë rrezikun e keqdeklarimit material në nivelin e pohimit në një nivel të ulët të 

pranueshëm. Në përgjithësi pranohet që provat e auditimit në formën e konfirmimeve të 

jashtme të marra direkt nga audituesi nga palët konfirmuese mund të jenë më të besueshme ose 

bindëse sesa provat e gjeneruara brenda nga njësia ekonomike. Sidoqoftë, audituesit duhet të 

mbajnë në mend objektivitetin dhe pavarësinë e palës së tretë sidomos brenda qeverisjes dhe 

në kuadër të marrëdhënies midis entitetit të audituar dhe palës së tretë. (ISSAI 1505.2) (ISSAI 

1505 P4) 

 

Konfirmimet pozitive kërkojnë që pala konfirmuese t'i përgjigjet drejtpërdrejt audituesit duke 

treguar nëse pala konfirmuese pajtohet ose nuk pajtohet me informacionin në kërkesë, ose 

siguron informacionin e kërkuar. Konfirmimet pozitive kërkojnë nga pala konfirmuese t'i 

përgjigjet audituesit në të gjitha rastet, duke rënë dakord ose duke mos pajtuar me 

informacionin e deklaruar. Kjo zakonisht duhet të sigurojë prova më të besueshme të auditimit. 

 

Konfirmimet negative kërkojnë që pala konfirmuese t'i përgjigjet drejtpërdrejt audituesit 

vetëm nëse pala konfirmuese nuk pajtohet me informacionin e dhënë në kërkesë. Konfirmimet 

negative japin prova më pak bindëse të auditimit sesa konfirmimet pozitive. Në përputhje me 

rrethanat, audituesi duhet të përdorë konfirmime negative si e vetmja procedurë thelbësore e 

kontrollit nëse janë të pranishme: 

 Audituesi ka vlerësuar rrezikun e keqdeklarimit material si të ulët dhe ka marrë prova 

të mjaftueshme të auditimit në lidhje me efektivitetin operativ të kontrolleve thelbësore 

për pohimin; 

 Popullsia e artikujve që i nënshtrohen procedurave të konfirmimit negativ përfshin një 

numër të madh të transaksioneve të vogla homogjene të bilanceve, llogarive, ose 

kushteve të vogla; pritet një shkallë shumë e ulët e përjashtimit; dhe 

 Audituesi nuk është i vetëdijshëm për rrethanat ose kushtet që mund të shkaktojnë 

marrësit e kërkesave për konfirmim negativ për të mos pranuar kërkesa të tilla. (ISSAI 

1505.15) 

Audituesi duhet të vlerësojë nëse rezultatet e procedurave të konfirmimit të jashtëm ofrojnë 

prova të rëndësishme dhe të besueshme të auditimit, apo nëse provat e mëtejshme të auditimit 

janë të nevojshme. (ISSAI 1505.16). 

 

Në Ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” (neni 

26), përcaktohet aksesi në dokumentet zyrtare si vijon: (1) Kontrolli i Lartë i Shtetit ka të drejtë 

për të pasur akses në të gjitha dokumentet zyrtare, shkresore apo elektronike, në bazat 

elektronike të të dhënave si dhe në çdo informacion apo dokumentacion tjetër të subjekteve të 

audituara të parashikuar në këtë ligj, që mund të përbëjë sekret shtetëror apo konfidencial dhe 

që konsiderohen të nevojshme në funksion të ushtrimit të kompetencave dhe detyrave të tij 

ligjore (2) Të gjitha subjektet e audituara janë të detyruara t’i sigurojnë Kontrollit të Lartë të 

Shtetit akses në dokumentet zyrtare sipas paragrafit të mësipërm. Në rast të hasjes së 
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pengesave, veprimeve apo mosveprimeve në kundërshtim me të drejtat e mësipërme, Kontrolli 

i Lartë i Shtetit i drejtohet, sipas rastit, organit më të lartë administrativ ose organeve të pushtetit 

gjyqësor”. Nisur nga këto kërkesa ligjore më sipër, vetëm në raste të rralla ndodh që dokumente 

ose informacione të caktuara të mos vihen në dispozicion për qëllime auditimi. 

Duhet treguar vëmendje e veçantë kundrejt dokumenteve konfidenciale. Nëse dokumentet e 

prodhuara nga menaxhimi klasifikohen si konfidenciale, audituesi duhet të diskutojë me nivelet 

përkatëse, se deri në ç’masë ky informacion konfidencial mund të përdoret. 

 

Provat  jo të zakonshme të auditimit 

Në sektorin publik është e zakonshme që audituesi nuk i pranon provat e kërkuara të auditimit 

në kohë ose brenda një kohe "të arsyeshme". Çfarë është "e arsyeshme" mund të ndikohet nga 

rrethanat e secilit kontroll. Çështja është, çfarë të bëni kur ekzistojnë prova të gjata që vonojnë 

auditimin për t'u kryer dhe përfunduar. Çfarë mund të bëhet? 

1. Provat e kërkuara duhet të regjistrohen 

2. Menaxhmenti duhet të informohet rregullisht për çdo provë jo të zakonshme 

3. Çdo informacion që nuk është marrë për auditim do të konsiderohet për raportim. Shkalla e 

ndikimit në raportin e audituesit varet nga materialiteti i shumave në fjalë. Një kufizim i fushës 

materiale mund të rezultojë në lëshimin e një mohimi të opinionit kur kufizimi i fushëveprimit 

ndikon ndjeshëm në pasqyrat financiare. Kur ekziston një kufizim i fushës materiale, por mund 

të izolohet në disa zëra në pasqyrat financiare, mund të lëshohet një kualifikim. Edhe pse këto 

parime mund të përdoren si udhëzime, audituesit duhet të përdorin gjykimin e tyre për të 

vendosur mbi rëndësinë e kufizimit të fushëveprimit në pasqyrat financiare. 

4. Provat e marra me vonesë mund të ndikojnë në mënyrë thelbësore në auditim për sa i përket 

kohës së humbur, burimeve që qëndrojnë kot, ose të pa-shfrytëzuara, të gjitha këto mund ta 

vështirësojnë përfundimin e auditimit. Në çdo rrethanë të caktuar, audituesit duhet të marrin 

parasysh nëse do të pranojnë provat për auditim ose të raportojnë për kufizimin e fushës. 

 

Vendimi për të raportuar ose për të testuar informacionin e dhënë duhet të merret nga Kryetari, 

në bashkëpunim me propozimin dhe vlerësimin e grupit të auditimit. 

 

Vlerësimi i mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë së provave të auditimit 

 

Audituesi duhet të vlerësojë dhe të konkludojë në vijim: 

 Nëse besueshmëria e kontrollit bazuar në vlerësimet e rreziqeve të keqdeklarimit 

material në nivelin e pohimit është përcaktuar në mënyrë adekuate. 

 Nëse janë marrë prova të mjaftueshme të auditimit. Në formimin e një opinioni, 

audituesi do të marrë në konsideratë të gjitha provat e rëndësishme të auditimit, 

pavarësisht nëse  duket sikur vërtetojnë ose kundërshtojnë pretendimet në pasqyrat 

financiare. 

Gjithë sa më sipër dokumentohen në Letrën respective të punës – Dokumenti 7 sipas 

Rregullores së Procedurave ët Auditimit 

 

Communication of audit findings including ëeaknesses in internal controls 

1. Komunikimi i gjetjeve është proces që kryhet gjatë zbatimit të programit të auditimit deri në 

hartimin e Raportit Përfundimtar të Auditimit.  

2. Audituesit duhet të përfshijnë informacion të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm për të dhënë 

një kuptim të saktë mbi çështjet e trajtuara dhe gjetjet duhet të bindin lexuesin/përdoruesin dhe 

të paraqiten në mënyrë të drejtë.  
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3. Gjetjet janë rezultatet e fakteve të auditimit (jo vetëm fakte) të përcaktuara dhe të rezultuara 

nga dëshmitë përkatëse të auditimit. Ato duhet të vlerësohen sipas fazave të ndryshme të 

auditimit. Gjetjet kryesore të identifikuara në fazën e planifikimit duhet të ndiqen gjatë zbatimit 

të auditimit dhe deri në fund në raportim.  

4. Audituesi duhet të formulojë gjetjen/gjetjet duke respektuar formën dhe elementët e gjetjes 

sa më poshtë:  

a. Kriteret - identifikojnë gjendjen e kërkuar sipas ligjit/rregulloreve/standardit apo 

pritshmërinë kundrejt së cilave krahasohet fakti me çfarë duhet të ekzistojë sipas këtyre 

kritereve  

b. Situata – është pasqyrimi i faktit/eve të gjetur gjatë auditimit. Ndryshimi midis situatës 

aktuale të gjetur dhe kërkesës sipas kriterit (ligjit/rregulloreve/standardit) përbën 

deviacionin, gjetjen e auditimit  

c. Shkaku – identifikon arsyen apo faktorët qe kane ndikuar në ndryshimin midis situatës 

faktike dhe situatës së pritshme (fakti kundrejt kriterit)  

d. Efekti – përcaktimi i ndikimit që ka sjellë deviacioni/shmangia duke përcaktuar (nëse 

ka) dhe masën e dëmit/ ndikimit financiar. 

5. Të gjitha çështjet e auditimit duhet të mbyllen me: gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet 

përkatëse. Në hartimin e rekomandimeve, grupi i auditimit duhet të shoqërojë çdo gjetje me 

një ose disa rekomandime, ose disa gjetje në një rekomandim. 

6. Përpara përfshirjes së gjetjeve në evidencën e auditimit, grupi i auditimit duhet të kërkojë 

sqarime sipas rastit nga personi/personat përgjegjës për të pasur dijeni për çfarë është vërejtur 

si dhe faktorë të tjerë që kanë ndikuar në shfaqjen e mangësive në aktivitetin e subjektit. Nëse 

gjykohet e përshtatshme gjetje të veçanta mund t’i komunikohen paraprakisht drejtuesit kryesor 

të subjektit që të ketë dijeni për situatën gjatë takimit përmbyllës.  

7. Audituesi dokumenton në formën e kërkuar të gjitha gjetjet dhe dokumentet mbështetës për 

rishikimin, kontrollin dhe sigurimin e cilësisë që kryhet gjatë dhe pas auditimit. 

Gjithë sa më sipër dokumentohen në Letrat respektive të punës – Dokumenti 8 dhe Dokumenti 

9, sipas Rregullores së Procedurave të Auditimit të KLSH. 
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KREU IV.1 

 

RAPORTIMI – PËRMBLEDHJE 

 

Në përfundim të punës audituese, audituesi harton Raportin e Auditimit ku evidenton në 

mënyrë të përmbledhur gjithë problemet që kanë dalë gjatë ushtrimit të auditimit, duke i 

radhitur dhe grupuar ato sipas çështjeve e nën çështjeve të përcaktuara në programin e auditimit 

dhe rëndësisë së tyre. 

Në të përfshihet çdo fakt mbi të cilën janë mbështetur të dhënat e auditimit, gjetjet e auditimit, 

konkluzionet dhe rekomandimet të vlerësuara përsa i përket materialitetit dhe riskut të 

auditimit, ligjshmërisë dhe evidencave faktike. 

Në Raport përfshihen çështje të cilat Drejtuesi i Departamentit të Auditimit mendon se 

komentet, diskutimet dhe procedurat e mëtejshme do t’i qartësojnë nga ballafaqimi i ideve dhe 

mendimeve ndërmjet grupit të auditimit dhe observacionet/ve të subjektit të audituar apo 

individëve të veçantë, përpara se të miratohet Raporti Përfundimtar i Auditimit. 

Burimet për faktet, shifrat dhe deklaratat, si dhe gjetjet përkatëse duhet të jenë të qarta dhe të 

mbështetura ligjërisht. 

Raporti i auditimit duhet të jetë i paanshëm, objektiv, i drejtë, konstruktiv dhe duhet të 

përmbajë informacion të përmbledhur në anekse, tabela dhe grafikë. 

Përmbajtja e Raportit duhet të jetë e lehtë për t’u kuptuar dhe të mos ketë paqartësi ose dy 

kuptueshmëri, të përfshijë vetëm informacionin që është mbështetur nga evidencat përkatëse 

dhe të përshtatshme të auditimit. 

 

4.2 Raporti i Auditimit. 

Raporti i Audituesit për Auditimet e Kryera në Përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit sipas INTOSAI. 

 

4.2.1 Raporti i auditimit duhet të reflektojë tiparet: 

a. I plotë – duhet të ketë të gjithë informacionin e nevojshëm që të përmbushë objektivat e 

auditimit, të garantojë një kuptim të mjaftueshëm dhe të qartë mbi gjendjen në subjektin e 

audituar dhe të përmbushi kërkesat e raportit. 

b. I saktë – evidencat e paraqitura janë të vërteta dhe gjetjet janë përshkruar drejtë. 

c. Objektiv – i gjithë raporti duhet të jetë i ekuilibruar në përmbajtje dhe në tonin e shprehur, 

duhet të jetë i drejtë dhe jo çorientues, duke paraqitur rezultatet e auditimit në mënyrë të 

paanshme dhe jo me tendenciozitet, duke ekzagjeruar ose mbivlerësuar performancën e dobët 

të njësisë së audituar. 

d. I bindshëm – raporti duhet të jetë i mjaftueshëm në mënyrë që i audituari (lexuesi) të bindet 

dhe të njihet me vlefshmërinë e gjetjeve, të gjykojë mbi konkluzionet dhe çfarë mund të 

përfitohet nga zbatimi i rekomandimeve të lëna nga grupi i auditimit. 

e. I qartë – raporti duhet të jetë i lehtë dhe i kuptueshëm për lexuesin, të shkruhet në një gjuhë 

sa më të qartë dhe të thjeshtë sipas temës që auditohet. Një shkrim i drejtpërdrejtë, me gjuhë jo 

teknike e bën raportin më të thjeshtë dhe tërheq më tepër lexuesin. 

f. Konciz/ i përmbledhur – nuk duhet të jetë më shumë i gjatë nga sa është e nevojshme për të 

mbështetur mesazhin përfundimtar. 

g. Pamje të Përshtatshme - të përmbajë foto, grafikë, tabela për të paraqitur gjetjet në mënyrë 

më të kuptueshme për subjektin (lexuesin) lidhur me gjendjen e entit. 
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4.2. 2 Struktura e Raportit të Auditimit Financiar duhet të përmbajë, në rendin e dhënë:  

 

I: Hyrja: 

 

a. Titullin. Raporti duhet të paraprihet nga kreu ose një titull i përshtatshëm, duke ndihmuar 

lexuesin/përdoruesin që ta dallojë atë nga deklaratat dhe informacionet e lëshuar nga të tjerët. 

b. Marrësi. Raporti duhet të identifikojë subjektin e audituar dhe personat të cilëve iu 

adresohet.  

c. Objektivat dhe qëllimi. Raporti duhet të përfshijë objektivat dhe qëllimet e auditimit. Ky 

informacion përcakton qëllimin dhe shtrirjen, e fushëveprimin e auditimit. 

Objektivat e auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e pasqyrave 

financiare janë:  

-Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; 

përkatësia, plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. 

-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe 

detyrimet, plotësia, vlerësimi dhe alokimi. 

-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet, 

plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi. 

 

Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të 

pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat financiare 

janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të 

raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar përgjegjshmërinë financiare. 

Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me 

faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me 

kornizën e raportimit financiar. 

Fushat e përputhshmërisë që lidhen me të ardhurat dhe shpenzimin e fondeve publike (siç janë 

ndarjet buxhetore, prokurimi publik, përputhshmëria me rregullat dhe rregulloret e tjera 

financiare, p.sh. rregullat e angazhimeve financiare ose rregullat në bazë të të cilave bëhet 

transferimi i fondeve midis kapitujve buxhetorë) duhet të mbulohen nga Auditimit Financiar. 

 

d. Identifikimi i çështjes. Raporti duhet të identifikojë fushën, projektin, veprimtarinë dhe 

subjektin e audituar. Kjo përfshin informacion mbi kushtet ose aktivitetet që maten ose 

vlerësohen sipas kritereve të vlerësimit si dhe burimet e përdorura /të cituara. Fushëveprimi- 

do të tregojë se deri në çfarë mase është shtrirë auditimi financiar, duke përmendur dhe ndonjë 

kufizim i mundshëm që mund të ketë ndodhur gjatë kryerjes së auditimit të pasqyrave 

financiare. 

 

e. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar për pasqyrat financiare. 

Menaxhimi i subjektit, janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me 

kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për 

mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili garanton  përgatitjen dhe 

paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare. Menaxhimi i subjektit janë përgjegjës për të siguruar 

mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar . 

 

f. Përgjegjësitë e audituesve. Në Raportin e Auditimit duhet të deklarohet që përgjegjësia e 

audituesit është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen bindjet, të cilat do të shprehen 

me një opinionin mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave 

financiare dhe Raportimit Financiar. Raporti i auditimit duhet të shprehë që auditimi është bërë 

në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas INTOSAI.  
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Raporti duhet të shpjegojë që këto standarde kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike 

dhe të planifikojë dhe kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë të arsyeshme 

për faktin nëse Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime materiale, pra pasqyrat në tërësi nuk 

përmbajnë gabime materiale qoftë nga mashtrimi ose gabimi. 

Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë 

sigurinë absolute, dhe auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk 

presupozohet që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston.  

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe 

raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare.  

 

g. Kriteret e vlerësimit. Raporti i auditimit duhet të identifikojë legjislacionin bazë e dytësor, 

dhe/ose dispozita të tjera, si dhe kritere përkatëse që janë përdorur dhe iu janë referuar për 

kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit të pasqyrave financiare dhe fushat e përputhshmërisë që 

lidhen me të ardhurat dhe shpenzimin e fondeve publike. 

Për shembull, në përgatitjen e pasqyrave financiare kriteret mund të jenë Standardet 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (SNKSP/IPSAS), Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF/IFRS) ose korniza të tjera ndërkombëtare ose 

kombëtare të raportimit financiar për përdorim në sektorin publik. 

 

h. Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës. Raporti duhet të tregojë standardet 

e auditimit dhe praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit, duke siguruar lexuesin/ përdoruesin 

se auditimi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të pranuara. 

Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”,Manualin e Auditimit Financiar, referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e 

Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit:   

 

i. Metodat e auditimit të përdorura për arritjen e objektivave, bazuar tek kombinimi i testeve 

të ndryshme të auditimit, në metodat e bazuar në funksionimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm, metoda e bazuar në procedurat bazë dhe në procedurat analitike pas testimeve të 

kryera. 

Duhen ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të 

kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të 

vlefshëm mund të merret dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e 

riskut, duke ja nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve.  

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh 

nivelin maksimal të devijimit, që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te 

përdoruesit e informacionit financiar, përcaktohet materialitetin në masën deri 2% për të gjitha 

zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar.  

Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës merr në konsideratë pragun e materialitetit 

dhe nivelin e materialitetit, pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në 

përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët, moderuar ose të lartë. 

Kjo metodologji e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara 

nga vetë subjekti. 

 

j. Dokumentimi i rezultateve të auditimit mbështetet në kërkesat e Manualit të Auditimit 

Financiar si edhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit ISSAI 

1230 “Dokumentimi i Auditimit”, mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën 

dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me standardet përkatëse dhe 

kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e 
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marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dalin gjatë auditimit, përfundimet e arritura 

në drejtim të tyre dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të bëra në arritjen e konkluzioneve. 

Ky dokumentacion duhet të jetë i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe 

mbështetur opinionet dhe raportin e audituesive dhe të shërbejë si një burim informacioni për 

përgatitjen e tyre. 

Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, përgatitet Raporti i 

Auditimit Financiar. 

 

 

k. Çështjet kyçe/kryesore dhe Opinioni i Auditimit.  

 

k/1. Çështjet kryesore/kyçe të auditimit. (ISSAI 1701)  

 

Cështjet kyçe janë ato çështje që në gjykimin profesional të audituesit, ishin të një rëndësie të 

veçantë në auditimin e pasqyrave financiare. Këto çështje u adresuan në kontekstin e auditimit 

të pasqyrave fiannciare si i tërë, por gjithashtu edhe në formimin e opinionit, dhe për këto 

çështje, audituesit nuk ofrojnë një opinion të veçantë. 

Komunikimi i Çështjeve Kryesore në raportin e Auditimit Financiar: 

• Rrit transparencën në lidhje me auditimin që është kryer dhe raportimi për çështje kyçe të 

auditimit është një mënyrë për të arritur këtë. 

• Përqendrimi i përdoruesve të pasqyrave financiare në fushat që i nënshtrohen gjykimit të 

rëndësishëm të menaxhimit dhe vëmendjes së konsiderueshme të audituesit, të cilat mund të 

ndihmojnë përdoruesit për të kuptuar më mirë entitetin, pasqyrat financiare dhe rezultatin e 

auditimit siç pasqyrohet në opinionin e audituesit. 

•  U ofron përdoruesve një bazë për t'u angazhuar më tej me menaxhmentin dhe ata që janë 

përgjegjës për qeverisjen, për çështje të caktuara në lidhje me njësinë ekonomike, pasqyrat 

financiare të audituara ose auditimin që është kryer. 

• Rrit fokusin e auditorit në çështjet që duhen komunikuar, të cilat indirekt mund të rezultojnë 

në një rritje të skepticizmit profesional, midis kontribuesve të tjerë në cilësinë e auditimit. 

 

k/2. Formimi i një Opinioni mbi Pasqyrat Financiare. 
Opinioni i audituesit për pasqyrat financiare jepet në përgjithësi në një format konciz, me 

formularë të standardizuar që pasqyrojnë rezultatet e një game të gjerë të testeve dhe proceseve 

të tjera të auditimit.  

Nëse Pasqyrat financiare japin një pamje të strukturuar të pozicionit financiar dhe 

transaksioneve për njësinë, sigurojnë informacion për pozicionin financiar, performancën 

financiare dhe flukset monetare. 

Nëse me informacionin që disponojnë, pasqyrat financiare, japin informacion të besueshëm për 

vendimmarrje për vetë njësinë apo institucionin raportues, nëpërmjet: 

- Sigurimit të informacionit rreth burimeve financiare dhe alokimin e tyre; 

- Informacionit  për  mënyrën  e  financimit  të aktiviteteve  të  njësisë  dhe  realizimit  të 

kërkesave monetare; 

- Lidhur me aftësinë e njësisë për të financuar aktivitetet dhe për të përmbushur detyrimet dhe 

angazhimet; 

- Informacionit për vlerësimin e performancës së njësisë. 

 

Opinioni jepet mbas përfundimit të auditimit të pasqyrave financiare të subjektit, për vitin e 

fundit ushtrimor në përputhje me një kuadër të raportimit financiar ku përfshihen: vlerat e 

paraqitura në postet e Formatit nr.1, Pasqyra e pozicionit financiar, Bilanci, krahasuar me vlerat 

e paraqitura në informacionet që jepen në formatet anekse si Formati nr.2, Pasqyra e 
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performancës financiare, ose pasqyra të ardhura e shpenzime, Formati nr.3, Pasqyra e flukseve 

monetare (cash floë), Formati nr.4, Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/Fondet neto, Formati 

nr.5, Shënime shpjeguese për hartimin e raportimit të pasqyrave financiare vjetore), Formati 

nr.6, Pasqyra statistikore e investimeve dhe burimet e financimit, Formati nr.7/a, Pasqyra 

gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike), Formati nr.7/b, Pasqyra gjendja 

dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (vlera neto), Formati nr.8, Pasqyra statistikore dhe numrit 

të punonjësve dhe fondi i pagave. 

 

Drejtimet e mundshme të auditimit të pasqyrave financiare mund të përfshijnë: 

  

a. Auditimi i pasqyrave të pozicionit financiar; nëse Pasqyra (Pasqyra nr. 1) individuale e 

pozicionit financiar (bilanci kontabël) pasqyron në mënyrë të klasifikuar e strukturuar 

aktivet,detyrimet dhe fondet neto të njësisë së qeverisjes së përgjithshme në datën e 

përcaktuar për mbylljen e vitit ushtrimor raportues. 

-Vlerësimi nëse aktivi dhe pasivi janë llogaritur saktë dhe në përputhje me aktet ligjore dhe 

nënligjore përkatëse si edhe rakoordimi me pasqyrat e tjera financiare. 

-Inventarizimi i pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe sistemimi i 

diferencave në përputhje me rregullat kontabël. 

-Respektimi i rregullave kontabël për nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale, kryerja 

e veprimeve kontabile për shkarkimin nga magazina. 

 

b. Pasqyra e performancës financiare ose pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve; do të 

përfshijë verifikimin e të gjitha llogarive në aspektin e pohimeve të auditimit. Nëse totali i të 

ardhurave është i barabartë me shumën e totalit të të ardhurave nga taksat dhe tatimet, totalit të 

kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, totalit të të ardhurave jo-tatimore, totalit 

të të ardhurave financiare, totalit të granteve korrente, totali të të ardhurave të tjera, si dhe 

ndryshimit të gjendjes së inventarit të produkteve. 

Nëse totali i shpenzimeve është i barabartë me shumën e totalit të shpenzimeve për pagat dhe 

përfitimet e punonjësve, totalit të shpenzimeve për kontribute të sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore, totalit të shpenzimeve për blerje të mallrave dhe shërbimeve, totalit të 

shpenzimeve për subvencione, totalit të shpenzimeve për transferime korrente, totalit të 

shpenzimeve financiare, totalit të shpenzimeve për kuota amortizimi dhe shuma të 

parashikuara, totalit të shpenzimeve që rrjedhin nga ndryshimi i gjendjes së inventarit, si dhe 

totalit të shpenzimeve të tjera; nëse pasqyra e performancës financiare përfaqëson tepricën apo 

deficitin e periudhës (rezultatin e veprimtarisë së vitit ushtrimor të mbyllur). 

 

c. Pasqyra financiare individuale e flukseve monetare. 
Procedurat e auditimit të pasqyrës së flukseve monetare do të synojnë në përcaktimin në se 

Pasqyra financiare e flukseve monetare jep informacion në lidhje me gjendjen dhe ndryshimet 

në mjetet monetare apo ekuivalentet e tyre (llogaritë financiare të klasës 5).  

Nëse kjo pasqyrë tregon në mënyrë korrekte shtimin apo pakësimin neto të mjeteve monetare 

të njësisë së qeverisjes së përgjithshme, të shkaktuar nga kryerja e veprimtarive të njësisë gjatë 

vitit ushtrimor të mbyllur. 

 

d.  Pasqyra financiare individuale e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto. (Pasqyra nr. 4). 

Nëse Pasqyra financiare individuale e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto jep informacion 

korrekt në lidhje me gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve dhe fondeve neto të njësisë së 

qeverisjes së përgjithshme gjatë vitit ushtrimor të mbyllur (raportues). 

 

e. Shënimet dhe relacioni për llogaritë.  
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Procedurat e auditimit për “Shënimet e llogarive” do të synojnë që të verifikojnë nëse 

prezantimi dhe pohimet e komentuara për çdo seksion të pasqyrave financiare kryhen komente 

tek seksioni “Shënimet” përfshi dhe llogarite jashtë bilancit.  

 

f.Shpesh mund të kërkohet për të raportuar në lidhje me fushat e përputhshmërisë që lidhen me 

të ardhurat dhe shpenzimin e fondeve publike (siç janë ndarjet buxhetore, prokurimi publik, 

përputhshmëria me rregullat dhe rregulloret e tjera financiare, p.sh. rregullat e angazhimeve 

financiare ose rregullat në bazë të të cilave bëhet transferimi i fondeve midis kapitujve 

buxhetorë)  të cilat duhet të mbulohen nga Auditimit Financiar. 

 

Natyra e anomalive materiale gjatë auditmit të pasqyrave financiare. 

Për të formuar një opinion mbi pasqyrat financiare audituesi të arrijë në përfundimin se është 

arritur siguria e arsyeshme për faktin që pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë anomali 

materiale. Ky përfundim merr në konsideratë vlerësimin e audituesit për anomalitë e 

pakorrigjuara në pasqyrat financiare, nëse ka të tilla. 

Një anomali shfaqet si një diferencë midis shumës, klasifikimit, paraqitjes, ose informacionit 

shpjegues të dhënë për një element ose një shumë të pasqyrës financiare të raportuar dhe 

shumës, klasifikimit, paraqitjes apo informacionit shpjegues të dhënë që kërkohet të jetë për 

elementin për të qenë në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar.  

Për rrjedhojë, një anomali materiale në pasqyrat financiare mund të lindë në lidhje me: 

 

1. Përshtatshmëria e Politikave Kontabël të Zgjedhura 

Anomalitë materiale në pasqyrat financiare në lidhje me përshtatshmërinë e politikave kontabël 

të zgjedhura drejtimi, mund të lindin kur: 

1. Politikat kontabël të zgjedhura nuk janë në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 

raportimit financiar; ose 

2. Pasqyrat financiare, përfshirë edhe shënimet shpjeguese të tyre, nuk paraqesin 

transaksionet dhe ngjarjet bazë në një mënyrë tillë që të arrihet paraqitja e drejtë. 

 

2. Zbatimi i Politikave Kontabël të Zgjedhura 

Në lidhje me zbatimin e politikave kontabël zgjedhura, anomalitë materiale në pasqyrat 

financiare mund të lindin: 

1. Kur politikat kontabël drejtimi nuk janë zbatuar në koherencë me kuadrin e 

raportimit financiar, përfshirë rastin, kur drejtimi nuk i ka zbatuar politikat e zgjedhura 

të kontabilitetit në mënyrë koherente për periudha të ndryshme ose për transaksione 

dhe ngjarje të ngjashme (qëndrueshmëri në aplikim), ose 

2. Për shkak të metodës së zbatimit të politikave kontabël të zgjedhura (siç është një 

gabim pa dashje në zbatim). 

 

3. Përshtatshmëria e Informacioneve Shpjeguese në Pasqyrat Financiare 

Në lidhje me përshtatshmërinë e informacioneve shpjeguese në pasqyrat financiare, anomalitë 

materiale në pasqyrat financiare mund të lindin kur: 

1. Pasqyrat financiare nuk përfshijnë të gjitha informacionet shpjeguese që kërkohen 

sipas kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar; 

2. Informacionet shpjeguese të dhëna në pasqyrat financiare nuk janë paraqitur në 

pajtim me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar; ose 

3. Pasqyrat financiare nuk japin informacionet shpjeguese të nevojshme për të arritur 

paraqitjen e drejtë. 

 

Baza për Opinionin  
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Audituesit e KLSH-se e kryejnë auditimin financiar në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik (ISSAI-të). Përgjegjësitë e tyre lidhur me këto 

standarde përshkruhen më hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 

Pasqyrave Financiare”, pjesë e raportit përfundimtar të auditimit. Audituesit duhet të jenë të 

pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në INTOSAI P 10 “Deklarata e Meksikës 

mbi Pavarësinë e SAI-t”, si dhe INTOSAI P 30 “Kodi Etik”. Audituesit duhet të përmbushin 

përgjegjësitë etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin 

e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 27, datë 20.04.2018, të Kryetarit të KLSH-së. 

Gjithashtu, audituesit duhet të arrijnë në përfundimin se dëshmitë e mara gjatë punës audituese 

janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të 

kualifikuar të auditimit 

Kur audituesi modifikon opinionin, ai/ajo duhet të përfshijë një paragraf të dedikuar, në 

raportin e auditimit, i cili të ofrojë një përshkrim të çështjes duke dhënë modifikimin para 

paragrafit të opinionit në raportin e auditimit dhe të përdorin titullin "Bazat për Opinion të 

Modifikuar", "Bazat për opinion të kundërt," ose "Bazat për Refuzimin e Opinionit", sipas 

rastit. Sa më sipër funksionin edhe në rastet e theksimit të cështjes ku opinioni edhe pse i 

pamodifikuar/pakualifikuar18, ka nevojë të theksojë cështje të veçanta, materiale. 

 

Llojet e opinioneve të aplikuara nga KLSH. 

 

Opinioni i auditimit zakonisht hartohet sipas një formati standard në lidhje me pasqyrat 

financiare në tërësi, duke shmangur kështu kërkesën për t’u shprehur gjerësisht mbi gjithçka 

që qëndron pas tij, por duke i treguar gjendjen e përgjithshme sipas natyrës tek lexuesit. Natyra 

e këtyre fjalëve që do të përdoren në opinion do të duhet të jenë të ndikuara nga kuadri ligjor 

mbi auditimin, por përmbajtja e tij do të duhet të tregojë qartë nëse ai është opinion i 

pamodifikuar ose i modifikuar dhe nëse ky i fundit është i modifikuar në aspekte të caktuara, 

ose një refuzim opinioni. 

 

a. OPINIONI I PAMODIFIKUAR19:  

Një opinion i pamodifikuar jepet kur audituesi arrin në konkluzionin se për të gjitha aspektet 

materiale, pasqyrat financiare paraqesin një pamjen të vërtetë dhe të drejtë si dhe pasqyrat janë 

përgatitur në përputhje me bazën ligjore në fuqi për raportimin financiar.  

 

Audituesi duhet të tërheq vëmendjen e përdoruesit për një ose disa çështje të paraqitura ose të 

evidentuara në pasqyrat financiare, të cilat janë të rëndësishme për të kuptuar pasqyrat 

financiare. Përdoruesit e pasqyrave financiare në sektorin publik janë ligjvënësit, Parlamenti, 

komitetet mbikëqyrëse, komisione të ndryshëm dhe qytetarët, të cilët janë dhe përdoruesit e 

fundit.  

 

Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes. 

Në rrethana të caktuara, audituesi mund të marrë në konsideratë faktin se lexuesi nuk do të 

arrijë në kuptimin e saktë të pasqyrave financiare nëse atij nuk do t’i tërhiqet vëmendja mbi 

çështjet të pazakonta ose të rëndësishme. Si parim i përgjithshëm, audituesi nuk i referohet 

aspekteve specifike të pasqyrave financiare kur jep një opinion të pamodifikuar, në rast se kjo 

ndodh mund të keqinterpretohet si modifikim. Për të evituar dhënien e kësaj përshtypje të 

gabuar, referencat e menduara si “theksimi i çështjes” përfshihen në një paragraf të veçuar nga 

ai i opinionit. Megjithatë, audituesi nuk duhet të përdorë theksimin e çështjes për të korrigjuar 

                                                                 
18 Termat “I pamodifikuar” dhe “I pakualifikuar” do të përdoren me të njëjtin kuptim përgjatë manualit.  
19 Termat “I pamodifikuar” dhe “I pakualifikuar” do të përdoren me të njëjtin kuptim përgjatë manualit 
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mungesën e gjetjeve të duhura në pasqyrat financiare dhe as si alternative apo rezervë, për një 

opinionin të modifikuar. 

Theksimi i referohet një çështjeje të paraqitur ose shpalosur në mënyrë të duhur në pasqyrat 

financiare e cila, sipas gjykimit të audituesit, ka një rëndësi thelbësore për përdoruesin në 

mënyrë që të arrijnë të kuptojnë pasqyrat financiare. (ISSAI 1706.5) 

Shembuj të rrethanave kur audituesi mund ta konsiderojë të nevojshme përfshirjen e disa 

cështjeve/konstatimeve për theksim të çështjes janë: 

 Një pasiguri në lidhje me rezultatin e ardhshëm të çështjeve gjyqësore të cilat mund të 

jenë të jashtëzakonshme ose veprimeve rregulluese. 

 Zbatimi i hershëm (kur lejohet) i një standardi të ri të kontabilitetit (për shembull, një 

Standard i ri Ndërkombëtar i Raportimit Financiar) që ka një efekt të përhapur në 

pasqyrat financiare përpara datës së tij të efektshme. 

 Një katastrofë e madhe që ka ndodhur, ose vazhdon të ndodhë, e cila mund të 

shkaktojnë një efekt të rëndësishëm në pozicionin financiar të njësisë ekonomike. 

 Mbajtja parasysh nëse aspektet e mëposhtme janë paraqitur siç duhet në pasqyrat 

financiare: 

- Mosrespektimi i legjislacionit (kur nuk kërkohet mendim i veçantë) 

- Veprimet legjislative për programet ose buxhetin 

- Ligjet, rregullore apo direktiva kontradiktore me një efekt të rëndësishëm 

në njësinë ekonomike. 

- Mashtrimi, abuzimi ose humbja 

- Transaksione të rëndësishme 

- Dobësi të konsiderueshme të kontrollit të brendshëm 

- Praktikat të dyshimta të njësisë ekonomike 

- Rivendosjet e periudhës paraprake 

- Mungesa e qëndrueshmërisë fiskale 

- Çështjet e mjedisit 

- Përgjegjësitë sociale të njësisë ekonomike 

- Çështjet e pronësisë (ISSAI 1706 P3;P4) 

 

Paragrafi “Cështje të Tjera” përfshin gjetjet në lidhje me çështje të rëndësishme për 

përdoruesit e pasqyrave financiare të listuar më lart (në paragrafët Theksimi i çështjeve), por 

që nuk janë paraqitur në pasqyrat financiare.(ISSAI 1706.5; P5). Në këtë paragraf “Cështje të 

Tjera” mund të përfshihen gjithashtu dobësitë e kontrolleve të brendshme, si dhe 

mosrespektimi i ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi, të cilat kanë një impakt të rëndësishëm 

në aktivitetin e subjektit.. 

 

Kur shprehet një opinion i pamodifikuar/pakualifikuar mbi llogaritë vjetore të përgatitura 

dhe të paraqitura në përputhje me një kuadër të drejtë të prezantimit, opinioni i KLSH duhet të 

përdorë frazën e mëposhtme: 

"Në opinionin tonë, [llogaritë vjetore] e [të audituarit] paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet 

materiale, pozicionin financiar të [të audituarit] në [datë] dhe rezultatet e operacioneve të tyre 

dhe të flukseve monetare për vitin e përfunduar, në përputhje me dispozitat e [kornizën e 

zbatueshme të raportimit financiar]. " 

 

 

b. OPINIONET E MODIFIKUARA 

Audituesi duhet të modifikojë opinionin në rastet kur:  

 Bazuar në evidencat e auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi 

përmbajnë anomali materiale; ose 
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 Nuk është në gjendje të sigurojë evidenca të mjaftueshme dhe të përshtatshme për 

auditin. (ISSAI 1700.4;6;17) 

 Evidentohet që njësia ekonomike nuk ka përmbushur përgjegjësitë e përcaktuara nga 

legjislacioni i raportimit financiar për: 

- Prezantimin e drejtë të informacionit financiar. 

- Mos plotësimin e të gjitha kërkesave ligjore të raportimit financiar. 

(ISSAI 1700.18;19)   

 Evidentohen raste që lidhe me mosrespektimin e legjislacionit ose dobësi të kontrollit 

të brendshëm, të cilat ka një efekt material ose të përhapur në pasqyrat financiare. 

(ISSAI 1705 P4; P5; P6) 

 

Përhapja është një term i përdorur për të përshkruar efektet në pasqyrat financiare të anomalive 

ose efektet të mundshme nëse ka, që nuk zbulohen për shkak të pa mundësisë për të marrë 

evidenca të mjaftueshme të auditimit. Përhapja e gjetjes do të përcaktojë llojin e opinionit të 

modifikuar të auditimit i cili do të jepet. 

Efektet e përhapjes në pasqyrat financiare janë ato që, sipas gjykimit të audituesit: Nuk 

kufizohen në elemente, llogari ose zëra të veçantë të pasqyrave financiare; Mund të 

përfaqësojnë një pjesë të konsiderueshme të pasqyrave financiare; ose janë të rëndësime për 

përdoruesit  e pasqyrave financiare. (ISSAI 1700.5) 

 

Audituesi duhet të zgjedhë opinionin më të përshtatshëm të modifikuar nga 3 opsionet e 

përshkruara më poshtë: 

 Një opinion i kualifikuar/modifikuar20 duhet të shprehet kur audituesi ka marrë 

evidenca të mjaftueshme të auditimit dhe konstaton se ka gabime materiale te pasqyrat 

financiare ose nëse audituesi nuk mund të marrë evidenca të përshtatshme për aspektet 

e auditimit. Opinioni i kualifikuar jepet kur anomalitë ose kufizimi e fushëveprimit nuk 

janë aq material dhe të përhapur sa të kërkojë një opinion të kundërt ose një mohim të 

opinionit.  (ISSAI 1700.7) 

 Një opinion i kundërt duhet të shprehet kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë janë materiale 

individualisht ose së bashku dhe janë të përhapura në llogaritë vjetore apo 

transaksionet.; dhe (ISSAI 1700.8) 

 Një refuzim i opinionit duhet të jepet kur audituesi nuk është në gjendje të marrë 

evidenca të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit mbi të cilat të bazojë 

opinionin dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet themelore të 

kësaj pamundësie janë materiale edhe të përhapura.  (ISSAI 1700.9;10)  

 

Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga: Natyra e gjetjes së 

auditimit (materialiteti sasior), shtrirja e anomalive te pasqyrave financiare (materialiteti 

sasior) dhe Përhapja ose efektet e mundshme të çështjes në pasqyrat financiare . (ISSAI 1705.2) 

 

Opinioni i modifikuar. Opinioni i modifikuar do të jepet në rastet kur audituesi nuk është 

dakord ose është i pasigurt për një ose më shumë çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat 

financiare të cilat janë materiale por jo thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. Formulimi i 

opinionit zakonisht tregon një rezultat të kënaqshëm të subjektit të auditimit në një deklaratë 

të qartë dhe konçize të çështjeve të mospajtimit ose të pasigurisë, duke çuar në opinionin e 

modifikuar. Nëse efekti financiar i paqartësisë apo i mosmarrëveshjes është i përcaktuar si 

                                                                 
20 Termat “I modifikuar” dhe “I kualifikuar” mund të përdoren me të njëjtin kuptim përgjatë manualit. Vetëm se Brenda 

grupi të opinoneve të modofikuara janë edhe “refuzimi I opinionit” dhe “opinion kundërshtues”. 
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shumë nga audituesi, ndonëse nuk është gjithmonë e praktikuar ose e përshtatshme, atëherë kjo 

do të shërbente si ndihmë për përdoruesit e pasqyrave.  Ky opinion jepet në rastet: 

 

1. Kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe 

arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose 

së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në 

fjalë; ose 

2. Kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë 

vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të përhapura. 

 

c. Opinioni negativ (kundërshtues). Opinioni negativ (kundërshtues) do të jepet në rastet kur 

audituesi e ka të pamundur të krijojë një opinion mbi pasqyrat financiare në tërësi, si pasojë e 

mospërputhjes aq shumë vendimtare sa të përmbys situatën e paraqitur në atë masë që një 

opinion i modifikuar në aspekte të caktuara nuk do të ishte i përshtatshëm. Formulimi i këtij 

opinioni qartëson faktin se pasqyrat financiare nuk janë deklaruar saktësisht duke specifikuar 

në mënyrë të thjeshtë dhe konçize të gjitha rastet e mospërputhjes. Gjithashtu, aty ku është me 

vend dhe e praktikueshme, do të ishte e dobishme sikur ndikimi financiar mbi pasqyrat 

financiare të përcaktohej në shumë.  

 

Audituesi duhet të shprehë një opinion të kundërt, kur ai/ajo ka marrë dëshmitë mjaftueshme 

dhe përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e 

mosrespektimit të cilat janë materiale individualisht ose së bashku janë përhapur në llogaritë 

vjetore apo transaksione. 

Kur Audituesi e gjykon të nevojshme të shprehë një opinion kundër ose të refuzojë të japë një 

opinion mbi pasqyrat financiare në tërësi, raporti i audituesit nuk duhet të përfshijë në të njëjtën 

kohë një opinion të pamodifikuar në lidhje me të njëjtin kuadër të raportimit financiar mbi një 

pasqyrë të vetme financiare ose një apo më shumë elemente të veçanta, llogari ose zëra të një 

pasqyre financiare. 

 

Përgjegjësia e audituesit kur kemi opinion të kualifikuar ose të kundërt: 

Kur audituesi shpreh një opinion të kualifikuar ose një opinion të kundërt, ai duhet të ndryshojë 

përshkrimin e përgjegjësisë së tij, duke u shprehur se audituesi beson se evidenca e auditimit, 

që ai ka marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin 

e auditimit të modifikuar. 

 

d. Refuzim i opinionit. Refuzimi i opinionit do të jepet në rastet kur audituesi e ka të pamundur 

që të mbërrijë në një opinion për sa i përket pasqyrave financiare të marra në tërësi, si pasojë e 

pasigurisë apo e kufizimit të fushëveprimit aq shumë thelbësor, në mënyrë që një opinion i 

kualifikuar në disa aspekte të caktuara të mos jetë i përshtatshëm. Formulimi i refuzimit të 

opinionit qartëson faktin se është e pamundur të jepet një opinion duke specifikuar në mënyrë 

të qartë dhe koncize të gjitha rastet e paqartësisë.  

 Përveç kësaj, auditimet financiare zakonisht kërkojnë që raportet të bëhen aty ku shfaqen 

dobësi në sistemet financiare apo në ato të kontabilitetit. Kjo mund të ndodhë jo vetëm kur 

dobësitë kanë efekt mbi procedurat e njësisë publike, por gjithashtu edhe aty ku ato lidhen me 

kontrollin që kjo njësi ka mbi aktivitetin e të tjerëve. Audituesi duhet të raportojë gjithashtu 

parregullsitë domethënëse, si ato të dallueshme po ashtu dhe ato potenciale, mbi moszbatimin 

e rregulloreve ose mashtrimin dhe praktikat korruptuese. 

 Audituesit, në raportimin e parregullsive apo të rasteve kur nuk është vepruar në përputhje me 

ligjet dhe rregulloret, duhet të jenë të kujdesshëm për t’i paraqitur zbulimet e tyre në mënyrën 
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e duhur. Shkalla e mospërputhjes mund të jetë e lidhur me numrin e rasteve të shqyrtuara ose 

me shumën monetare. 

Raportet mbi parregullsitë mund të përgatitjen pavarësisht kualifikimit të opinionit të 

audituesit. Për nga natyra e tyre, raportet kanë tendencë që të përmbajnë vërejtje të 

rëndësishme, por në mënyrë që të jenë konstruktivë, ato duhet të përmbajnë deklarata si nga 

vetë njësia publike e audituar ashtu dhe nga audituesit duke përfshirë edhe konkluzione e 

rekomandime. 

 

Kufizime në fushëveprim të  imponuar nga menaxhimi 

Nëse menaxhimi imponon një kufizim të fushëveprimit në auditim i cili do të ndikojë në 

opinionin e auditimit, audituesi duhet: 

 T’i bëjë kërkesë drejtuesve për të hequr kufizimi. 

 Nëse kufizimi vazhdon, audituesi duhet t'ua komunikojë këtë fakt, personave të 

ngarkuar me qeverisje dhe do të përcaktojë nëse mund të kryhen procedurat alternative 

për të marrë evidenca. 

 Nëse nuk ka asnjë procedurë alternative për të marrë evidenca atëherë, audituesi duhet 

të refuzojë të japë një opinion. 

 Në raste të caktuara, raportimi në Permanent gjithashtu mund të jetë i nevojshëm.  

(ISSAI 1705.11;12;13;14; P7)  

 

Përgjegjësia e audituesit kur refuzon të japë një Opinion 

Kur audituesi refuzon të japë një opinion për shkak të pamundësisë për të marrë evidencën e 

nevojshme të auditimit, ai duhet të ndryshojë paragrafin hyrës të raportit të audituesit për të 

treguar se audituesi ishte i angazhuar për të audituar pasqyrat financiare (referoju shembullit të 

“Refuzim opinion” në fund të këtij kreu). Audituesi duhet të ndryshojë gjithashtu, përshkrimin e 

përgjegjësisë së tij dhe përshkrimin e objektit të auditimit, për të shprehur se përgjegjësia e 

aduituesve është të shprehim një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar në kryerjen e auditimit 

në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Institucioneve Supreme të Auditimit, 

megjithatë, për shkak të çështjes (ve) të përshkruara në paragrafin e bazës për refuzimin e 

Opinionit, audituesit  nuk ishin në gjendje të merrnin evidencën e nevojshme të auditimit për 

të pasur një bazë për një opinion të auditimit”. 

 

Pamundësia e audituesit për të marrë evidencën e nevojshme të auditimit (referuar gjithashtu 

si një kufizim i objektit të auditimit), mund të lindë nga: 

1. Rrethanat që nuk janë nën kontrollin e entitetit; 

2. Rrethanat në lidhje me natyrën apo afatet e punës së audituesit; ose 

3. Kufizimet e imponuara nga drejtimi. 

 

Një pamundësi për të kryer një procedurë të veçantë nuk përbën një kufizim të objektit të 

auditimit nëse audituesi është në gjendje për të marrë evidencën e nevojshme të auditimit 

përmes kryerjes së procedurave alternative. Kufizimet e imponuara nga drejtimi mund të kenë 

ndikime të tjera për auditimin, siç janë ndikimet në vlerësimin që audituesi ju bën rreziqeve të 

mashtrimit dhe në vlerësimin që ai bën për vazhdimin e angazhimit. 

 

Shembuj të rrethanave që janë jashtë kontrollit të entitetit përfshijnë rastet kur regjistrat 

kontabël të entitetit janë shkatërruar ose regjistrat kontabël të një komponenti të rëndësishëm 

janë konfiskuar nga autoritetet qeveritare për një kohë të pacaktuar. Shembuj të një pamundësie 

për të marrë evidencën e nevojshme të auditimit që rrjedhin nga një kufizim i objektit të 

auditimit të imponuar nga drejtimi, përfshijnë rastin kur drejtimi nuk e lejon audituesin të 

vëzhgojë numërimin fizik të inventarëve apo drejtimi e pengon e audituesin të kërkojë 
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konfirmime nga të tretët për teprica të llogarive të veçanta. Mundësia e tërheqjes nga auditimi 

varet nga faza në të cilën ndodhet kryerja e auditimit në kohën kur drejtimi imponon kufizim 

në objekt. 

 

Nëse audituesi ka kryer një punë të konsiderueshme të auditimit, ai përpara se të tërhiqet duhet 

të vendosë të përfundojë auditimin deri në masën e mundshme, të refuzojë të japë një opinion 

dhe të shpjegojë kufizimin e objektit në paragrafin që shpjegon bazat për refuzimin e opinionit. 

 

Kur audituesi arrin në përfundimin se për shkak të një kufizimi të objektit, ai mund të tërhiqet 

nga auditimi, duke respektuar kërkesat profesionale, ligjore ose rregullatore për të komunikuar 

çështjet që lidhen me tërheqjen misioni. 

 

 

II. Përshkrimi i auditimit 

 

l. Informacioni i përgjithshëm për njësinë që auditohet; Misioni, Objektivat, Qëllimi: Detyrat 

dhe përgjegjësitë që burinë mga aktet ligjore. Historiku, veprimtaria, kuadri legjislativ dhe 

operues i subjektit që është audituar, si dhe rëndësinë e këtij auditimi për KLSH. 

 

2. Puna e kryer. 

- Të gjitha rezultatet e Auditimit jepen në mënyrë të përmbledhur në një seksion të veçantë. 

Përmbledhja evidenton në mënyrë të përgjithshme të gjitha problematikat që kanë dalë gjatë 

ushtrimit të auditimit si dhe që janë materiale, duke i radhitur dhe grupuar ato sipas prioriteteve 

dhe çështjeve e nën çështjeve të përcaktuara në programin e auditimit. 

 

- Në Raport, trajtimi i drejtimit të auditimeve do të ndjekë rrjedhën e përcaktuar në 

Programin e Auditimit..  

 

Drejtimet e mundshme të auditimit të pasqyrave financiare mund të përfshijnë: 

  

a. Auditimi i pasqyrave të pozicionit financiar; nëse Pasqyra (Pasqyra nr. 1) individuale e 

pozicionit financiar (bilanci kontabël) pasqyron në mënyrë të klasifikuar e strukturuar 

aktivet,detyrimet dhe fondet neto të njësisë së qeverisjes së përgjithshme në datën e 

përcaktuar për mbylljen e vitit ushtrimor raportues. 

-Vlerësimi nëse aktivi dhe pasivi janë llogaritur saktë dhe në përputhje me aktet ligjore dhe 

nënligjore përkatëse si edhe rakordimi me pasqyrat e tjera financiare. 

-Inventarizimi i pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe sistemimi i 

diferencave në përputhje me rregullat kontabël. 

-Respektimi i rregullave kontabël për nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale, kryerja 

e veprimeve kontabile për shkarkimin nga magazina. 

 

b. Pasqyra e performancës financiare ose pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve; do të 

përfshijë verifikimin e të gjitha llogarive në aspektin e pohimeve të auditimit. Nëse totali i të 

ardhurave është i barabartë me shumën e totalit të të ardhurave nga taksat dhe tatimet, totalit të 

kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, totalit të të ardhurave jotatimore, totalit 

të të ardhurave financiare, totalit të granteve korrente, totali të të ardhurave të tjera, si dhe 

ndryshimit të gjendjes së inventarit të produkteve. 

Nëse totali i shpenzimeve është i barabartë me shumën e totalit të shpenzimeve për pagat dhe 

përfitimet e punonjësve, totalit të shpenzimeve për kontribute të sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore, totalit të shpenzimevepër blerje të mallrave dhe shërbimeve, totalit të 
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shpenzimeve për subvencione, totalit të shpenzimeve për transferime korrente, totalit të 

shpenzimeve financiare, totalit të shpenzimeve për kuota amortizimi dhe shuma të 

parashikuara, totalit të shpenzimeve që rrjedhin nga ndryshimi i gjendjes së inventarit, si dhe 

totalit të shpenzimeve të tjera. 

Nëse pasqyra e performancës financiare përfaqëson tepricën apo deficitin e periudhës 

(rezultatin e veprimtarisë së vitit ushtrimor të mbyllur). 

 

c. Pasqyra financiare individuale e flukseve monetare. 
Procedurat e auditimit të pasqyrës së flukseve monetare do të synojnë në përcaktimin në se 

Pasqyra financiare e flukseve monetare jep informacion në lidhje me gjendjen dhe ndryshimet 

në mjetet monetare apo ekuivalentet e tyre (llogaritë financiare të klasës 5).  

Nëse kjo pasqyrë tregon në mënyrë korrekte shtimin apo pakësimin neto të mjeteve monetare 

të njësisë së qeverisjes së përgjithshme, të shkaktuar nga kryerja e veprimtarive të njësisë gjatë 

vitit ushtrimor të mbyllur. 

 

d.  Pasqyra financiare individuale e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto. (Pasqyra nr. 

4)Nëse Pasqyra financiare individuale e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto jep 

informacion korrekt në lidhje me gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve dhe fondeve neto të 

njësisë së qeverisjes së përgjithshme gjatë vitit ushtrimor të mbyllur (raportues). 

 

e. Shënimet dhe relacioni për llogaritë.  

Procedurat e auditimit për “Shënimet e llogarive” do të synojnë që të verifikojnë nëse 

prezantimi dhe pohimet e komentuara për çdo seksion të pasqyrave financiare kryhen komente 

tek seksioni “Shënimet” përfshi dhe llogarite jashtë bilancit.  

 

f.Shpesh mund të kërkohet për të raportuar në lidhje me fushat e përputhshmërisë që lidhen me 

të ardhurat dhe shpenzimin e fondeve publike (siç janë ndarjet buxhetore, prokurimi publik, 

përputhshmëria me rregullat dhe rregulloret e tjera financiare, p.sh. rregullat e angazhimeve 

financiare ose rregullat në bazë të të cilave bëhet transferimi i fondeve midis kapitujve 

buxhetorë)  të cilat duhet të mbulohen nga Auditimit Financiar. (Misioni 2261) 

 

Natyra e anomalive materiale gjatë auditmit të pasqyrave financiare. 

Për të formuar një opinion mbi pasqyrat financiare audituesi të arrijë në përfundimin se është 

arritur siguria e arsyeshme për faktin që pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë anomali 

materiale. Ky përfundim merr në konsideratë vlerësimin e audituesit për anomalitë e 

pakorrigjuara në pasqyrat financiare, nëse ka të tilla. 

Një anomali shfaqet si një diferencë midis shumës, klasifikimit, paraqitjes, ose informacionit 

shpjegues të dhënë për një element ose një shumë të pasqyrës financiare të raportuar dhe 

shumës, klasifikimit, paraqitjes apo informacionit shpjegues të dhënë që kërkohet të jetë për 

elementin për të qenë në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar.  

Për rrjedhojë, një anomali materiale në pasqyrat financiare mund të lindë në lidhje me: 

 

1. Përshtatshmëria e Politikave Kontabël të Zgjedhura. 

Anomalitë materiale në pasqyrat financiare në lidhje me përshtatshmërinë e politikave kontabël 

të zgjedhura drejtimi, mund të lindin kur: 

1. Politikat kontabël të zgjedhura nuk janë në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të 

raportimit financiar; ose 

2. Pasqyrat financiare, përfshirë edhe shënimet shpjeguese të tyre, nuk paraqesin 

transaksionet dhe ngjarjet bazë në një mënyrë tillë që të arrihet paraqitja e drejtë. 
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2. Zbatimi i Politikave Kontabël të Zgjedhura. 

Në lidhje me zbatimin e politikave kontabël zgjedhura, anomalitë materiale në pasqyrat 

financiare mund të lindin: 

1. Kur politikat kontabël drejtimi nuk janë zbatuar në koherencë me kuadrin e 

raportimit financiar, përfshirë rastin, kur drejtimi nuk i ka zbatuar politikat e zgjedhura 

të kontabilitetit në mënyrë koherente për periudha të ndryshme ose për transaksione 

dhe ngjarje të ngjashme (qëndrueshmëri në aplikim), ose 

2. Për shkak të metodës së zbatimit të politikave kontabël të zgjedhura (siç është një 

gabim pa dashje në zbatim). 

 

3. Përshtatshmëria e Informacioneve Shpjeguese në Pasqyrat Financiare. 

Në lidhje me përshtatshmërinë e informacioneve shpjeguese në pasqyrat financiare, anomalitë 

materiale në pasqyrat financiare mund të lindin kur: 

1. Pasqyrat financiare nuk përfshijnë të gjitha informacionet shpjeguese që kërkohen 

sipas kuadrit të zbatueshëm të raportimit financiar; 

2. Informacionet shpjeguese të dhëna në pasqyrat financiare nuk janë paraqitur në 

pajtim me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar; ose 

3. Pasqyrat financiare nuk japin informacionet shpjeguese të nevojshme për të arritur 

paraqitjen e drejtë. 

 

Pasqyrimi i gjetjeve brenda çdo drejtimi të auditimit. 

Komunikimi i gjetjeve është proces që kryhet gjatë zbatimit të programit të auditimit deri në 

hartimin e Raportit Përfundimtar të Auditimit. Audituesit duhet të përfshijnë informacion të 

mjaftueshëm dhe të përshtatshëm për të dhënë një kuptim të saktë mbi çështjet e trajtuara dhe 

gjetjet duhet të bindin lexuesin/përdoruesin dhe të paraqiten në mënyrë të drejtë.Gjetjet janë 

rezultatet e fakteve të auditimit (jo vetëm fakte) të përcaktuara dhe të rezultuara nga dëshmitë 

përkatëse të auditimit. Ato duhet të vlerësohen sipas fazave të ndryshme të auditimit. Gjetjet 

kryesore të identifikuara në fazën e planifikimit duhet të ndiqen gjatë zbatimit të auditimit dhe 

deri në fund në raportim. 

Audituesi duhet të formulojë gjetjen/gjetjet duke respektuar formën dhe elementët e gjetjes sa 

më poshtë: 

a. Situata – është pasqyrimi i faktit/eve të gjetur gjatë auditimit. Ndryshimi midis 

situatës aktuale të gjetur dhe kërkesës sipas kriterit (ligjit/rregulloreve/standardit) 

përbën deviacionin, gjetjen e auditimit 

b. Kriteret - identifikojnë gjendjen e kërkuar sipas ligjit/rregulloreve/standardit apo 

pritshmërinë kundrejt së cilave krahasohet fakti me çfarë duhet të ekzistojë sipas këtyre 

kritereve 

c. Shkaku – identifikon arsyen apo faktorët qe kane ndikuar në ndryshimin midis 

situatës faktike dhe situatës së pritshme (fakti kundrejt kriterit) 

d. Efekti (impakti)– përcaktimi i ndikimit që ka sjellë deviacioni/shmangia duke 

përcaktuar (nëse ka) dhe masën e dëmit/ ndikimit financiar. 

e. Rëndësia –( I ultë, I mesëm, i Lartë) në varësi të materialitetit. 

 

Klasifikimi i gjetjeve  

Audituesi duhet të klasifikojë gjetjen e auditimit në varësi të vendit ku do i raportojë dhe 

mënyrës se si do ti raportojë. Kategoritë janë si më poshtë: 

 Të përfshira në projekt raportin e auditimit, shkresën përcjellëse të (Dokumenti 12 sipas 

Rregullores së Procedurave të Auditimit) si gjetje më vete dhe më pas edhe në shkresën 

përcjellëse (Dokumenti 12 sipas Rregullores së Procedurave të Auditimit 17 ku listohen 

gjetjet dhe rekomandimet);  
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 Të përfshira në raportin e auditimit nën theksimin e çështjeve; dhe 

 Të përfshihet në raportin e auditimit si çështje kualifikimi. 

 

Për të klasifikuar një gjetje si të rëndësishme ose jo audituesi duhet të llogarisë materialitetin. 

Një përmbledhje e gjeteve duhet të përfshihet në fund të këtij seksioni të cilin audituesi duhet 

ta evidentojë te letrat e punës. Dallimet midis gjetjeve që duhet të përfshihen vetëm te letra e 

drejtimit ose tek paragrafi theksimi i çështjes janë të vështira për tu evidentuar. Tabela në vijim 

mund të përdoret nga audituesit për të klasifikuar gjetje. 

 

Karakteristikat e gjetjeve të evidentuara vecantë 

përgjatë raportit 

Karakteristikat e gjetjeve tek Theksimi i 

çështjes 

Gjetje e izoluar, e pa përhapur Gjetjet e përbashkëta 

Jo materiale E rëndësishme 

Nuk ka gjasa të përsëritet 
Është e përsëritur ose ka të ngjarë të përsëritet (dhe 

mund të jetë raportuar më parë) 

Gjetja është rregulluar para dërgimit të raportit 

përfundimtar të auditimit 
Gjetja është ende prezente 

Gabim / mosveprim Mashtrimi / shpërdorimi i fondeve / korrupsioni 

Mos respektimi i ligjit i izoluar dhe pa efekt financiar mos respektim i ligjit apo  akteve nënligjore 

 

Rekomandimet për përmirësimin e gjendjes ku gjetjet dhe rekomandimet do të renditen sipas 

rëndësisë ku përfshihen propozime për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin në fuqi, 

masa organizative, masa për shpërblim dëmi, masa për eliminim e efekteve negative të 

konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, 

eficence dhe efektivitet të fondeve publike. 

 

Të gjitha çështjet e auditimit duhet të mbyllen me: gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet 

përkatëse. Në hartimin e rekomandimeve, grupi i auditimit duhet të shoqërojë çdo gjetje me 

një ose disa rekomandime, ose disa gjetje në një rekomandim. (Mund të ketë edhe gjetje për të 

cilat nuk mund të jepet rekomandim të cilat mund të qëndrojnë si rekomandim dhe të theksohen 

ose “tërhiqet vëmendja e drejtimit për kujdesin maksimal në vijim, dhe kjo theksohet te 

paragrafi “Cështje të tjera”) 

Përpara përfshirjes së gjetjeve në evidencën e auditimit, grupi i auditimit duhet të kërkojë 

sqarime sipas rastit nga personi/personat përgjegjës për të pasur dijeni për çfarë është vërejtur 

si dhe faktorë të tjerë që kanë ndikuar në shfaqjen e mangësive në aktivitetin e subjektit. Nëse 

gjykohet e përshtatshme gjetje të veçanta mund t’i komunikohen paraprakisht drejtuesit kryesor 

të subjektit që të ketë dijeni për situatën gjatë takimit përmbyllës. 

 

Projektvendimi 

Pas hartimit të Raportit Përfundimtar të Auditimit, grupi i auditimit përgatit Projektvendimin 

e cila nënshkruhet në çdo faqe të tij dhe në fund nga të gjithë anëtarët e grupit të auditimit. 

Projekt Vendimi shoqëron Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe duhet të kalojë në të gjitha 

fazat e sigurimit dhe kontrollit të cilësisë, ashtu si edhe Raporti Përfundimtar.  

 

Struktura e Projektvendimit përmban referencat respektive të trajtimit të gjetjeve në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit për miratimin e : 

 Rekomandimeve të propozuara  
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 Dërgimin e çështjes për kallëzim penal ose indicie penale, nëse do të ketë.  

 

Në Projektvendim vendosen dhe propozimet adresuar Organit të Prokurorisë dhe rastet kur i 

drejtohemi institucioneve të tjera, për kompetencë vendimmarrje sipas përcaktimeve në 

legjislacionin në fuqi. Projekt vendimi në formën e tij origjinale dhe në formën e tij të ripunuar, 

duke reflektuar mendimet e Drejtorit të Përgjithshëm dhe Kryetarit, protokollohet në zyrën e 

protokoll arkivit. 

 

Kontrolli i sigurimit të cilësisë 

Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Projektvendimi duhet të kalonjnë të gjitha fazat për 

kontrollin e sigurimit të cilësisë nga Kryeaudituesi te Drejtuesi i Departamentit përkatës, te 

Drejtori i Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve, si dhe Drejtori i 

Përgjithshëm dhe konfirmohet më tej nga Kryetari, përmes një Vendimi të veçantë. 

 

Në rregulloren e procedurave të auditimit, konkretisht neni 35 “Kontrolli i Cilësisë për Raportin 

Përfundimtar”, përcaktohen etapat që duhet të kalohen dhe afatet respektove. 

- Drejtori i Departamentit të Auditimit, brenda 2 (dy) ditëve pune nga dita e dorëzimit të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe Projekt Vendimit nga përgjegjësi i grupit të auditimit, 

pasi gjykon nëse Raporti është hartuar në përputhje me të gjitha kërkesat dhe detyrat e 

parashikuara, së bashku me Projektvendimin e grupit të auditimit dhe mendimin me shkrim të 

juristit të departamentit (nëse ka), Kryeaudituesit dhe të vetë Drejtorit, ia paraqet për mendim 

Drejtorit Juridik dhe Zbatimit të Standardeve të Auditimit.  

- Struktura e ngarkuar me Kontrollin e Zbatimit të Standardeve të Auditimit, pasi e studion 

Raportin dhe Projektvendimin, brenda 3 (tre) ditëve pune nga dorëzimi i materialit shpreh 

mendimet me shkrim dhe ia përcjell Drejtorit të Departamentit të Auditimit.  

- Drejtori i Përgjithshëm, jep mendimin e tij, brenda 3 (tre) ditëve pune, i cili i bashkohet dhe 

mendimeve të Drejtorit të Departamentit Juridik dhe Zbatimit të Standardeve dhe Drejtorit të 

Departamentit përkatës nën përgjegjësinë e të cilit është kryer auditimi.  

 

Në përfundim të kësaj procedure, Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Projektvendimi së 

bashku me mendimet e Kryeaudituesit, Drejtorit të Departamentit, Drejtorit të Departamentit 

Juridik dhe Zbatimit të Standardeve dhe Drejtorit të Përgjithshëm, paraqiten tek Kryetari për 

vendimmarrje, nga Drejtori i Departamentit të Auditimit.  

 

Vendimi i Kryetarit dhe Shkresa përcjellëse 

Pas miratimit të Projektvendimit nga Kryetari, grupi i auditimit harton Vendimin mbi rezultatet 

e auditimit. Njëkohësisht me Vendimin e protokolluar, përgjegjësi i grupit të auditimit përgatit 

shkresën përcjellëse me rekomandimet e përcaktuara në Vendim e cila së bashku me Raportin 

Përfundimtar të Auditimit i dërgohet subjektit të audituar ose/dhe organeve të tjera shtetërore 

nga varen apo të cilët janë palë të interesuar. Në shkresën përcjellëse vendoset opinioni i 

auditimit, gjetjet dhe rekomandimet përkatëse të klasifikuara në: 

 

 Propozime për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin në fuqi; 

 Masa organizative; 

 Masa për shpërblim dëmi; 

 Masa për elemimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve 

publike; 

 Masa administrative; 

 Masa disiplinore.  
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Publikimi i Raportit Përfundimtar të Auditimit 

Procedurat e publikimit ndjekin rregullat e përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të 

Organizimit dhe Funksionimit Administrativ të KLSH. Për të siguruar transparencën Vendimet 

e Kryetarit publikohen në faqen zyrtare të KLSH-së në internet, për t’u bërë prezent në 

opinionin publik, për organet e shtypit dhe të medias, ku nuk cilësohen emrat e personave 

përgjegjës, por vendosen vetëm inicialet dhe vetëm funksionet.  

Të gjithë raportet përfundimtare të auditimeve të KLSH-së përmblidhen dhe përpunohen, duke 

u përfshirë në një buletin, i cili shpërndahet për institucionet kryesore të shtetit, partnerët 

vendas dhe të huaj si dhe publikun.  
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SHEMBULL 1: OPINION I PAMODIFIKUAR /PAKUALIFIKUAR 

 

Opinion mbi pasqyrat financiare (I pamodifikuar/pakualifikuar)  

Ne audituam pasqyrat financiare të subjektit X, më datë 31.12.____, të cilat përbëhen nga 

Bilanci, Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, Pasqyra e Fluksit të Arkës, dhe Pasqyra e 

Lëvizjes së Kapitalit si dhe shënimet shpjeguese që shoqërojnë pasqyrat. 

Në opinionin tonë, veprimet përgjatë raportimit financiar dhe transaksionet e kryera për 

ekzekutimin e buxhetit janë në përputhje me ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, 

si dhe me ligjet dhe rregullat përkatëse të financave publike, përfshirë rregullat për prokurimet 

dhe ato të buxhetit.  

 
Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare 

e e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më 

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, 

pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar 

kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, 

apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni 

ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve 

Ndërkombëtare- Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në 

përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë 

punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për 

përgatitjen e opinionit të pamodifikuar të auditimit. 

 

 

SHEMBULL 2:  OPINION I PAMODIFIKUAR /PAKUALIFIKUAR ME  

   THEKSIM TË CËSHTJES 
 

Opinion mbi pasqyrat financiare (I pakualifikuar me theksim të cështjes)  

Ne audituam pasqyrat financiare të subjektit X, më datë 31.12._____, të cilat përbëhen nga 

Pozicioni Financiar, Performanca Financiare, Pasqyra e Fluksit të Arkës, Fondet neto, 

Investimet e Aktivet Afatgjata si dhe shënimet shpjeguese që shoqërojnë pasqyrat. 

Në opinionin tonë, veprimet përgjatë raportimit financiar dhe transaksionet e kryera për 

ekzekutimin e buxhetit janë në përputhje me ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, 

si dhe me ligjet dhe rregullat përkatëse të financave publike, përfshirë rregullat për prokurimet 

dhe ato të buxhetit. Për përmirësimin e mëtejshëm të gjendjes janë adresuar disa çështje të cilat 

paraqiten te paragrafi “Theksimi i Çështjes”.  

 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më 

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, 

pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar 

kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, 

apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni 

ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve 

Ndërkombëtare- Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në 

përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë 
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punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për 

përgatitjen e opinionit të pakualifikuar të auditimit.  

 

Theksojmë nevojën e marrjes së masave nga ana e drejtimit e më pas në linjë hierarkike nga 

gjithë personeli i  subjektit X, sa i takon: 

- programimit të detyrave sipas afateve dhe ngritjes së grupeve të vlerësimit të armatimit dhe 

municionit që ka në inventar dhe administrim institucioni; 

- evidentimit të plotë dhe të saktë në evidencën kontabël që do të mbyllet për vitin 2019, të 

armatimit dhe municioneve sipas rezultateve e vlerësimeve të kryera në shërbimin e armatimit; 

- evidentimit dhe regjistrimit në një libër të veçantë të armëve që janë në administrim nga 

shtetas të ndryshëm (ish punonjës të subjektit X apo funksionarë të subjekteve politike) që 

rezultojnë ende të pa dorëzuara (pa u bërë hyrje në depon e X) si dhe armët që janë në proces 

hetimi e gjykimi penal, për të cilat nuk janë ndjekur rrugët e duhura ligjore për bërjen “hyrje” 

të tyre si rezultat edhe i dokumentimit e regjistrimit të tyre në ditarë të vjetër të llogarisë për 

periudhën para vitit 2000. 

 
 

SHEMBULL 3:  OPINION I MODIFIKUAR /KUALIFIKUAR  

 

Opinion mbi pasqyrat financiare (I modifikuar/kualifikuar)  

 

Ne audituam pasqyrat financiare të subjektit X, më datë 31.12._____, të cilat përbëhen nga 

Pozicioni Financiar, Performanca Financiare, Pasqyra e Fluksit të Arkës, Fondet neto, 

Investimet e Aktivet Afatgjata si dhe shënimet shpjeguese që shoqërojnë pasqyrat. 

Në opinionin tonë, veprimet përgjatë raportimit financiar dhe transaksionet e kryera për 

ekzekutimin e buxhetit janë në përputhje me ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, 

si dhe me ligjet dhe rregullat përkatëse të financave publike, përfshirë rregullat për prokurimet 

dhe ato të buxhetit, përveç çështjeve të trajtuara në bazën për kualifikimin e opinionit. 

 

Baza për kualifikimin e opinionit 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më 

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, 

pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar 

kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, 

apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni 

ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve 

Ndërkombëtare- Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në 

përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë 

punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për 

përgatitjen e opinionit të auditimit.  

Në vijim: 

-Sa i takon pohimit të dhënë nga Komiteti i Administrimit të Fondit të Pensioneve në BSH, se 

institucioni nuk siguron garanci financiare, por garanci të mirëadministrimit të fondit të 

përfituesve, nëpërmjet kuadrit të nevojshëm rregullativ për funksionimin dhe administrimin e 

këtij fondit, KLSH nuk administroi asnjë informacion për testimin e këtij pohimi, edhe pas 

kërkesave për vënien në dispozicion të dokumentacionit mbështetës. 

-Sipas kryqëzimit të të dhënave në lidhje me përdorimet e bonove të privatizimit për  vitin 

2017, është evidentuar se jo të gjitha bonot e përdorura gjatë vitit janë sjellë për asgjësim në 

Bankën e Shqipërisë (për vitin 2017, rezultuan bono të dorëzuara në Raiffeisen Bank dhe të 
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padërguara për asgjësim në Bankën e Shqipërisë 82.3 milion lekë), duke shfaqur risk të shtuar 

për ri-futjen e tyre në qarkullim edhe pas përdorimit. Gjithashtu rezultoi se, janë pranuar për 

asgjësim bono privatizimi, nga banka të nivelit të dytë (1.2 miliard lekë nga Banka Credins, në 

vitin 2017), kundrejt asnjë autorizimi që i lejon ato të grumbullojnë bonot (në kundërshtim me 

pikën 1 të VKM nr. 283 datë 30.04.1996 “Për dorëzimin dhe asgjësimin nga Banka e 

Shqipërisë të bonove të privatizimit mbas përdorimit”). Nga ana tjetër, edhe nga kryqëzimi i të 

dhënave në lidhje me emetimin, shpërndarjen, përdorimin dhe asgjësimin, nga burimet 

përgjegjëse për këtë informacion21, rezultuan diferenca në shifrat e raportuara (rreth 4 miliard 

lekë bono të përdorura por të padorëzuara për asgjësim në Bankën e Shqipërisë), çfarë pohon 

mungesën e procedurave rakorduese mes aktorëve të përfshirë në proces. 

-Si pasojë e mos kryerjes së inventarizimit fizik të Aktiveve të Qëndrueshme të Patrupëzuara, 

me vlerë prej  594,101,273 lekë, dhe si pasojë e mungesës së kuadrit rregullator për 

inventarizimin e kësaj kategorie aktivesh, pohimi i audituesve mbi ekzistencën dhe cilësinë e 

AQPT-ve kufizohet plotësisht.  

 

 
 

SHEMBULL 4: REFUZIM OPINIONI  

Opinion mbi pasqyrat financiare 

Ne audituam pasqyrat financiare të subjektit X, më datë 31.12._____, të cilat përbëhen nga 

Pozicioni Financiar, Performanca Financiare, Pasqyra e Fluksit të Arkës, Fondet neto, 

Investimet e Aktivet Afatgjata si dhe shënimet shpjeguese që shoqërojnë pasqyrat. 

Ne nuk shprehim opinion mbi pasqyrat financiare të subjektit X. Për shkak të rëndësisë së 

cështjes së përshkruar në seksionin mbi bazën e refuzimit të opinionit të raportit tonë, ne nuk 

siguruam evidenca auditimi përkatëse, të mjaftueshme për të marrë një bazë për dhënien e 

opinionit të auditimit mbi këto pasqyra financiare.  

 

Baza për Opinionin mbi pasqyrat financiare 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më 

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, 

pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar 

kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, 

apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni 

ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve 

Ndërkombëtare- Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në 

përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë 

punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për 

përgatitjen e opinionit të auditimit.  

Ne vume re se, në subjektin X..... sistemi financiar që integron informacionin në kohë reale nga 

të gjitha njësitë e varësisë (Oracle) ende nuk është i qenderzuar.  

Drejtoria e Financës në subjektin X kryen rakordimet për vlerat totale të zërave, duke qenë së 

kontabilizimet në llogaritë respektive kryhen nëpër rajone, ku edhe mbahen dokumentat 

justifikues. Të dhënat mbi shpenzimet për përfitime që gjenerohen nga sistemet specifike IT, 

në fakt nuk shërbejnë si evidencë e mjaftueshme për informacionin kontabël, për shumat e 

xhiruara “offline”. Ne testuam 1 agjenci edhe për diferencat offline, nga ku nuk na rezultuan 

diferenca me kontabilitetin. Por ne e kishim të pamundur të verifikonim ose konfirmonim me 

mjete alternative vlerat “offline” për të gjitha njësitë e tjera shpenzuese.  

                                                                 
21 Ministria e Financave dhe Ekonomisë; BSH, Bankat e nivelit të dytë të përfshira në proces. 
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Çështjet kyce të Auditimit22: 

Çështjet kyçe/kryesore të auditimit janë ato çështje të cilat në gjykimin tonë, kanë rezultuar më 

të rëndësishme gjatë auditimit. Këto çështje u trajtuan gjatë auditimit të pasqyrave financiare 

në tërësi, të pajtueshmërisë  ligjore, si dhe mbi të cilat u mbështetëm për formulimin e opinionit 

tonë lidhur me auditimin. Çështjet kryesore në auditimin në subjektin X........për vitin 2017, 

paraqiten si më poshtë:  

1. Përgatitja dhe mbajtja e kontabilitetit analitik sipas llogarive të klasës 9 është e 

domosdoshme, për të ndjekur përputhjet e shpenzimeve me burimet që përdoren për mbulimin 

e tyre. 

2. Shpenzimet për pensione paraqesin një zë të rëndësishëm në pasqyrat financiare  të subjektit 

X..... Procesi i shpenzimeve per pensione në subjektin X ........ suportohet nga sistemi i IT-së, , 

që përfshin një sërë të dhënash kyce të cilat aktualisht i përdorin degët e përfitimeve. Ky 

informacion duhet të finalizohet në një informacion financiar të konsoliduar për tu përfshirë në 

pasqyrat financiare (deri tani ky informacion përdoret vetëm për qëllime statistikore). Cështja 

u trajtua në auditim nëpërmjet krahasimit të të dhënave të gjeneruara nga sistemi IT, të dhënave 

kontabël nga sistemi Oracle i agjencicë Fier (me ndihmen e excel-it) dhe evidencës fiskale që 

dorëzohet në Drejtorinë e Financës, për 1 agjenci të vecantë, për të cilën nuk pati diferenca.  

3. Të ardhurat nga Drejtoria e përgjithshme e Tatimeve paraqesin një zë material në pasqyrat 

financiare të subjektit X...... Kontributet e mbledhura nga DPT, për llogari të subjektit X.... për 

subjektet fizikë, publikë dhe privatë dhe sistemimet e mëvonshme të këtyre kontributeve, nuk 

regjistrohen në kontabilitetin e subjektit X ........me numra llogarish të specifikuar për çdo lloj 

kontributi, por regjistrohen në një llogaritë vetme - 512100 “Të ardhura të hyra nga llogaria e 

unifikuar e thesari-TSA”, llogari e cila  nuk jep sigurinë analitike  të krijimit të të ardhurave. 

Si pasojë, në pasqyrat financiare të konsoliduara të subjektin X...., kjo shumë reflektohet në 

mënyrë joanalitike, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.7661, datë 10.04.1998 “Për 

kontabilitetin”.  

4. Aktivet e qëndrueshme: Cështja u trajtua nëpërmjet verifikimit te aseteve për Aparatin e 

subjektit X, duke kryer procedura analitike (rikalkulime nga Regjistri I Aseteve të vëna në 

dispozicion) dhe krahasimi me vlerat e kontabilizuara, kontrolle fizike mbi ekzistencën e 

aseteve të përzgjedhura, si dhe verifikimi i dokumentacionit ligjor. Sa i takon llogarisë 203 

“Koncesione, patenta, licenca e të ngjashme”, nga auditimi u konstatua se, është mbajtur 

Regjistri i Aktiveve edhe per kete kategori aktivesh, por ndërsa identifikohen total shtesat ndër 

vite ndaj vlerës totale të Aktivit, nuk janë të identifikueshme vec e vec aktivet e patrupëzuara 

(pra nga se përbëhet vlera). Paraqitja e Regjistrit të Aktiveve në këtë lloj formati, ku mungon 

identifikimi i tyre sipas llojit, vecanërisht në kushtet kur subjekti X  ka një sërë sistemesh IT të 

cilat duhet të mirëmbahen, nuk na shërben si evdiencë e mjaftueshme23 për të dhënë siguri të 

arsyeshme rreth regjistrimit të saktë të vlerës së këtij Aktivi. Kjo sjell një impakt (të vështirë 

për tu vlerësuar nga pikëpamja sasiore), edhe mbi vlerën e amortizimit të këtyre pajisjeve, si 

edhe mbi kostot e mirëmbajtjes që duhet të trupëzohen në aktivet respektive. Kemi konstatuar 

se, shpenzimet e mirëmbajtjes së sistemeve IT, të kryera për vitin 2017, në shumën 92,280,000 

lekë  janë njohur me pa të drejtë, si shpenzim periudhe (në llogarinë 602), në një kohë që në 

fakt duhen konsideruar si kosto të përmirësimit, që kanë për qëllim përmirësimin e kapacitetit 

përfitues të ardhshëm të aktiveve, duke qenë se dhe vlera e tyre është më e madhe së 15% e 

vlerës kontabel të mbetur të aktiveve, kjo në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit nr. 1, datë 

30.01.2006 “Për tatimin mbi te ardhurat”.   

5. Eleminimi I llogarive të pagueshme dhe arkëtueshme: Shuma prej 29,262,163.57 leke, e 

reflektuar në llogarinë 468 “Të Drejta të Arkëtueshme” konsiston në vlerën e librezave të 

kontributeve që Aparati ka shpërndarë në Rajonet e Sigurimeve Shoqërore e që këta të fundit 
                                                                 
22 Paragrafi “Cështje kyce” duhet reflektuar në cdo opinon si pjesë e vetë opinionit . 
23Mbështetur në ISSAI 1500 
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ua shesin klientëve. Në kuptimin e të drejtave që subjekti ka për këtë aset, vlerësojmë se në 

pasqyrat e konsoliduara ky zë nuk ka kuptim të reflektohet me kundërparti shumën repsketive 

në llogarinë 401-408 “Klientë  e llogari të lidhura me to”, sikundër kemi konstatuar. Në 

pasqyrat financiare të konsoliduara Llogaritë e Pagueshme dhe ato të Arkëtueshme mes njësive 

shpenzuese dhe Aparatit duhet të eleminohen.  

6. Ndërsa për shpenzimet e pensioneve Drejtoria e Financës në subjektin X..... e merr shumën 

për pjesën e shpenzimeve off-line nga Rajonet, pasi dokumentat mbështetëse ndodhen nëpër 

Rajone, dhe nga sistemi IT këto të dhëna nuk vijnë në kohë reale. Për të rritur nivelin e sigurisë 

për llogaritë që lidhen me shpenzimet e pensioneve në nivel të konsoliduar, përzgjodhëm në 

mënyrë rastësore agjencinë ..Y.......,  konkretisht muajin nëntor ku në përfundim nuk na 

rezultuan diferenca. (Procesi për këtë kategori shpenzimi paraqitet në Aneksin 5 të projekt 

raportit të auditimit). 

 

SHEMBULL 4: OPINION I KUNDËRT 

Opinion mbi pasqyrat financiare (I kundërt24)  

Ne audituam pasqyrat financiare të subjektit X, për vitin ushtrimor ______, të cilat përbëhen 

nga Pasqyra e pozicionit financiar, dhe Pasqyra e performancës financiare, Pasqyra e Fluksit 

të Arkës, dhe Pasqyra e Lëvizjes së Kapitalit si dhe shënimet shpjeguese që shoqërojnë 

pasqyrat. 

Në opinionin tonë, Pasqyrat Financiare përgjatë përgatitjes dhe raportimit financiar të 

transaksioneve për ekzekutimin e buxhetit shoqërohen me mangësi dhe parregullsi të cilat janë 

materiale dhe të përhapura, në mospërputhje me ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare, si dhe me ligjet dhe rregullat përkatëse të financave publike.  

 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare (ISSAI 170025) 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më 

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, 

pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e 

theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- 

Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një 

institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i 

Institucioneve Ndërkombëtare- Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë 

tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës 

së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 27, datë 20.04.208, të Kryetarit të KLSH-së.. 

Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit.  

Grupi iauditimit konstatoi se, hartimi i pasqyrave financiare për vitin ushtrimor ______ nuk ka 

të përfshirë treguesit financiarë të ish-MMSR, duke sjellë si pasojë mospasqyrim të saktë të 

treguesve financiarë, duke denatyruar kështu situatën financiare të institucionit më datë 

31.12.__________. Po kështu procesi i inventarizimit të aktiveve është kryer thuajse formalisht 

për aq kohë sa ai nuk mund të krahasohet me inventarin kontabël, rrjedhojë e mungesës së 

unifikimit të të dhënave midis ish ministrive. Sa më sipër, treguesit e pasqyrave financiare nuk 

japin një pamje të drejtë dhe të plotë të situates financiare vjetore të institucionit. 

                                                                 
4 Opinioni i kundërt shprehet kur ka të dhëna të mjaftueshme se parregullsitë, individualisht apo së bashku janë materiale dhe 

të përhapura në pasqyrat financiare. 
5 Formimi i një opinioni dhe raportimi për pasqyrat financiare 
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