
RAPORTI I VEPRIMTARISË AUDITUESE 

 

Matja e performancës së një institucioni publik kushtetues është e një rëndësie vitale për të 

vlerësuar kontributin e institucionit në funksion të misionit dhe detyrimeve te tij kushtetuese, 

nivelin e besueshmërisë së tij në publik, si dhe për të përcaktuar sfidat e të ardhmes. Jemi në vitin e 

dytë të përgatitjes së një analize me indikatorë performance, në përputhje me kornizën 

ndërkombëtare të matjes së performancës së SAI-ve. Matja e standardizuar e performancës së SAI-

ve, nepermjet treguesve te performances siguron një bazë objektive për të vlerësuar lidhjen e tij me 

Parlamentin, institucionet e tjera publike, shoqerine civile dhe qytetarët. Kjo matje i jep mundësinë 

SAI-t për të qenë një organizatë model, duke u udhëhequr nga promovimi i transparencës dhe 

llogaridhënies. 

Matja e performancës nëpermjet treguesve, te cilet permbledhin standardet ISSAI dhe praktikat e 

tjera më të mira të përcaktuara nga INTOSAI, jep një pasqyrë të aspekteve më të rëndësishme të 

aktivitetit dhe rezultateve të një SAI. Ajo përfshin si proceset e brendshme të institucionit (menyren 

e organizimit, zbatimin e rregullores se brendshme, zhvillimin e burimeve njerezore..), ashtu edhe 

komunikimet me palët e treta (partneritetet, komunikimin me qytetaret dhe publikun, etj.), pa lënë 

mënjanë dhe rezultatet e auditimeve.  

Analiza e performancës me anë të indikatorëve, i bëjnë rezultatet e KLSH, të përshtatshme dhe të 

krahasueshme me performancën e saj në mënyrë dinamike gjatë kohës por edhe me SAI-et 

homologe, duke krijuar kështu një sistem të unifikuar vlerash e standardesh.  

Për të gjithë të ftuarit në këtë analizë por edhe lexuesin e thjeshtë të saj, theksojmë dimensionet të 

cilat maten përmes indikatorëve që vlerësohen dhe mbi të cilët gjykohet performanca e arritur. 

Vlerësohen 7 dimensionen e mëposhtme 

(1) Raportimi i rezultateve të auditimit,  

(2) Pavarësia dhe Korniza Ligjore,  

(3) Strategjia për Zhvillimin Organizativ,  

(4) Standardet e Auditimit dhe Metodologjia,  

(5) Menaxhimi dhe Strukturat Mbështetëse,  

(6) Burimet Njerëzore dhe Komunikimi, si dhe  

(7) Menaxhimi dhe kominikimi me palët e interesit.  

 

Në fjalën time do të ndaloj në vlerësimin e Raportimit të Rezultateve të Auditimit bazuar kryesisht 

në indikatorët e Kornizës së Matjes së Përformancës 

 

RAPORTIMI I REZULTATEVE TË AUDITIMIT  

 

Raportimit të Rezultateve të Auditimit, është indikatori që reflekton aktivitetit auditues, lidhet 

ngushtësisht me raportimin e auditimeve sipas llojit të tyre, auditim përputhshmërie, financiar, 

performance. Përgjithësisht indikatori lidhen me numrin e auditimeve (mbulimi me auditim), pra 

veprimtarinë audituese dhe me reflektimin/reagimin e subjekteve ndaj rekomandimeve të KLSH, 

duke sjellë një qasje tjetër të perceptimit të punës audituese si vlerë e shtuar për subjektet.  

 

Për periudhën janar-dhjetor 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit, nga 154 auditime të planifikuar për 

auditim ka përfunduar dhe evaduar 154, si dhe ka ushtruar dhe ka vijuar me përgatitjen e 

materialeve për 170 auditime.  

 

Auditime sipas llojit 

 

Auditimet e evaduara për vitin 2016, sipas llojit të tyre ndahen në: 

118 auditime përputhshmërie, ligjshmërie dhe rregullshmërie financiare 

    7 auditime financiare;  



  14 auditime tematike;  

  13 auditime performance; 

    2 auditime IT (të cilat kanë qënë të orientuara si auditime përputhshmërie) 

 

 
 

Për vitin 2016, KLSH ka përqëndruar punën e saj audituese në auditimet e perputhshmërisë dhe 

rregullshmërisë financiare të cilat zënë 77% të totalit të auditimeve. Kemi arritur të mbajmë një 

numër të qëndrueshëm auditimesh përputhshmërie, pavarësisht se referuar indikatorëve të 

performancës kemi një mbingarkim të audituesve me auditime. Pavarësisht numrit të lartë të këtij 

lloj auditimi, niveli i indikatorit të mbulimit është në 1 (pra në nivel të ulët).  

 

Edhe për këtë vit kemi vijuar me dhënien e opinionit për pasqyrat financiare të përgatitura nga 

institucionet publike, pavarësisht faktit se ky auditim nuk ka arritur të ketë një mbulim të 

kënaqshëm, por është realizuar vetëm në disa institucione, duke zënë vetëm 5% të auditimeve të 

realizuara, Indikatori i mbulimit është në nivelin 0. Ky nivel i ulët mbulimi të auditimeve 

financiare i referohet një politike të kujdesshme të shtrirjes së këtij auditimi përsa kohë që po 

punohet njëkohësisht edhe me ngritjen e kapaciteteve të brendshme lidhur me këtë lloj të ri 

auditimi. 

 

Në lidhje me auditimet e përputhshmërisë të ushtruara gjatë viti 2016, ato përbënin 9% të 

auditimeve të realizuara, por më e rëndësishmja është se arritën të plotësonin kriteret 

metodologjike të këtij auditimi duke garantuar siguri sipas standardeve më të mira të INTOSAI-it. 

Përvoja e krijuar e kombinuar me një bazë të re metodologjike i ofrojnë audituesve një guidë të 

qartë për veprintarinë audituese, Indikatori i mbulimit është në nivelin 0. 
 

Trendin e auditimeve sipas llojit në vite, e tregon më qartë grafiku i mëposhtëm. 
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Auditimet e performances në vitet 2012-2016 kane njohur jo vetëm zhvillim cilesor por edhe sasior, 

duke u rritur mbi 3,5 herë në krahasim me periudhën 2008-2011.  

 

 
 

Zhvillimi i auditimeve është në linjë dhe në përputhje të plotë me objektivat e paravendosura në 

planin strategjik 2013-2017 dhe me planin vjetor të vitit 2016, si dhe në një drejtim me orientimet e 

Kongresit të XXII të INTOSAIT, mbajtur në Abu D’habi. Ky kongres thekson nevojën “për një 

qasje gjithëpërfshirëse drejt auditimeve të performancës dhe inkurajimi për auditime të 

përbashkëta dhe për një shkëmbim më intensiv të njohurive mes SAI-ve” 

 

Lidhur me trendin e auditimeve financiare, të treguara në figurë, duket sikur kemi rënie të numrit të 

tyre, shpjegojmë se përpara vitit 2015 nuk është dhënë opinion për pasqyrat financiare, por për 

shkak se janë aplikuar praktikat NAO në auditimin e rregullshmërisë financiare auditimet 

raportoheshin si auditime financiare. Në vitin 2015, u realizua 1 auditim financiar sipas 

standardeve të këtij auditimi, duke konkluduar me opinion për pasqyrat financiare, ndërkohë që 

gjatë 2016 u realizuan 7 auditime financiare me dhënie opinioni për pasqyrat. 

 

Auditime sipas institucioneve 

Analiza, kërkon shpërndarjen e auditimeve sipas institucioneve. Po ti referohemi kësaj analize, 

duke i klasifikuar institucionet si institucione të administratës qëndrore, vendore, administratës 

fiskale dhe shoqërive me kapital shtetëror, për vitin 2016, janë audituar 37 subjekte të administratës 

qëndrore, 51 subjekte të pushtetit vendor, 14 auditime në sistemin tatimor dhe doganor, 20 shoqëri 

me kapital shtetëror dhe 7 projekte me financim të huaj. Jane audituar 19 subjekte të lidhura me 

administrimin e pronës dhe vetëm 6 subjekte të mbrojtjes së mjedisit. Ndërsa 13 auditimet e 

performancës që janë realizuar gjatë vitit 2016 janë shtrirë në 106 subjekte. 

Veprimtaria e audituese e KLSH-së sipas institucioneve  
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Auditime sipas institucioneve 



 

Rezultatet e auditimeve. 

 

Nga auditimet e realizuara gjatë vitit 2016 janë konstatuar shkelje dhe parregullsi financiare që i 

përkasin periudhës objekt auditimi 2013-2016. 

1. Parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera konsideruar si 

dëm ekonomik në shumën totale prej 25,478 milion lekë, nga e cila rekomanduar për 

zhdëmtim në vlerën 24,799 milion lekë ose në masën 97% (188 milion Euro).  

2. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në të ardhura në shumën 10,925 milion 

lekë dhe në nivelin e shpenzimeve në shumën 36,950 milion lekë, në një total prej 46,844 

milion lekë (346 milion Euro). 

Në total shkeljet e konastatuara kanë patur një efekt negativ për shtetin në shumën 72,328 milion 

lekë, afërsisht 534 million euro 

 

Nëse do të analizojmë dëmin sipas sektorëve vërejmë se niveli më i lartë i dëmit edhe për këtë vit 

është ai i shkaktuar në administrimin e pronës shtetërore dhe koncesionet (kryesisht në fushën e 

administrimit të sektorit hidrokarbur), në vlerën 15,671 milion lekë ose 62% të vlerës totale të 

dëmit të rekomanduar për zhdëmtim.  

 

 

 
 

Pjesa tjetër e dëmit i takon sektorit të prokurimeve 3,407 milion lekë, sektor që mbetet me një risk 

të lartë për sa kohë shkeljet nuk lidhen vetëm me dëmin e zbuluar por edhe me mungesën e 

efektivitetit të një sistemi të plotë që siguron prokurimin e mallrave/punimeve/shërbimeve. Dëmi në 

prokurime zë 13% të dëmit total, pasuar nga 12% dëmi i konstatuar në realizimin e të ardhurave në 

dogana 2,936 milion lekë,  7% e dëmit në sektorin e tatimeve 1,885 milion lekë dhe 6% në 

shpenzimet korente 1,586 milion lekë.  

 

Struktura e dëmit mbetet e njëjta në 5 vitet e fundit. Në paraqitjen grafike, duket qartë se 

administrimi i pronës shtetërore është zona më me risk dhe tregon se keqadministrimi ka vijuar, pa 

reflektuar përmirësim apo përgjegjshmëri manaxheriale në këtë sektor. 

 



 
 

Përsa është konstatuar, komunikimi ka qënë në kohë reale dhe me një akses të kënaqshëm me rreth 

98% të vendimeve në ËEB. 

 

Treguesi i dobishmërisë 

 

Dobishmëria si tregues performance për SAI, matet si raport dëm i konstatuar ndaj buxhetit të 

shpenzuar si institucion për cdo vit. Për vitin 2016 rezulton se për çdo një lek të shpenzuar për 

institucionin e KLSH-së janë kërkuar për tu zhdëmtuar 76.8 leke*.  Ky indikator në harkun kohor të 

viteve 2007-2016 rezulton si me poshtë 

 

 
 

Duhet të theksojmë se në vitin 2015, indikatori reflekton edhe demin e konstatuar në MEI për 

zgjidhjen e cështjes CEZ.  Niveli i lartë i këtij indikatori, tregon për një punë të madhe audituese 

dhe një fokus në fusha me risk të lartë në administrimin e financave publike.  

 

Në sektorin 
e tatimeve  

Në sektorin 
e doganave 

Në 
shpenzimet 

korente 

Në 
prokurimet 

publike  

Nga 
administrimi 

i pronës 
shtetërore 

dhe 
koncesionet  

Në 
urbanistikë 

2012 38,078     62,006     12,165,057  444,573     673,997     125,159     

2013 125,820 377,141 137,078 354,099 13,966,142 129,545 

2014 278,789 941,530 405,843 678,118 8,855,692 38,432 

2015 12,612,237 4,242,496 5,739,190 2,621,594 100,484,212 63,322 

2016 1,885,032.0 2,935,610.0 1,585,674.0 3,407,159.0 15,670,640.0 52.0 
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Për vitet 2012-2016 rezulton se për çdo një lek të shpenzuar për institucionin e KLSH-së janë 

kërkuar për tu zhdëmtuar rreth 6 here më shumë  lekë se për peridhën 2007-2011 

 

 

REKOMNADIMET DHE IMPLEMENTIMI I REKOMANDIMEVE TË AUDITIMËVË TË 

PËRPUTHSHMËRISË 

 

1. Rekomandime për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit 

Gjatë vitit 2016 janë rekomanduar gjithsej 65 propozime për ndryshime ligjore, ndryshime që 

prekin nga rekomandime për amendime në korniza ligjore, si në rastin e ndryshimeve apo 

përmirësimeve të kërkuara për konsolidimin fiskal, raportimin financiar në sektorin publik, 

ndërhyrjet në ligjin e buxhetit dhe plotësime në ligjin për huamarrjen, skemën e sigurimeve 

shoqërore, etj por edhe në përmirësime të kuadrit të brëndshëm rregullativ të institucioneve me 

synim forcimin e sistemeve të kontrollit të brëndshëm dhe rritjen e efektivitetit të përdorimit të 

fondeve publike. Nga 65 propozime të rekomanduara konstatohet se janë pranuar 62 ndërhyrje, nga 

të cilat rezulton se vetëm 10 janë zbatuar, pra rezulton se vetëm 16% e rekomandimeve të pranuara 

janë zbatuar. Ky nivel i ulët tregon se jo të gjitha rekomandimet për përmirësime kornizash 

regullative kanë marrë vëmendjen e duhur nga institucionet e audituara. Ajo që është konstatuar 

nga ndjekja e këtij grupi rekomandimesh është që institucionet ngrejnë grupet e punës për të 

deklaruar statusin e rekomandimit në proces por procesi vijon për vite. Kjo të bën të gjykosh që 

raportimi që subjektet bëjnë pranë KLSH, ka një nivel të shtuar të formalitetit të trajtimit të këtyre 

rekomandimeve. Për të parë edhe ecurinë e këtyre rekomandimeve në një shtrirje kohore nga viti 

2002 e deri tani, kemi paraqitur në grafikun e mëposhtëm.   



 

 

Për vitet 2012-2016 rezulton se se propozimet për përmirësime ligjore janë rritur në masën 40% 

krahasuar me peridhën 2007-2011. 

 

2. Rekomandime për masa organizative 

Nga 2771 masa organizative të rekomanduara, të gjitha në drejtim të forcimit të manaxhimit 

financiar dhe sistemeve të kontrollit, rezulton se 2130 masa janë pranuar me një nivel pranimi 

77%, nga këto rezulton se janë zbatuar plotësisht 652 masa ose vetëm 30%.  

Nivel të lartë kanë masat organizative në proces zbatimi me 1478 masa. Referuar të dhënave kemi 

një nivel realizimi më të ulët të këtyre masave 30% të realizuara në vitin 2016 kundrejt 63,5% të 

realizuara në vitin 2015. Të dhënat e grafiku reflektojnë më së mirë nivelin e ulët të reagimit të 

shpjetë të administratës shtetërore ndaj rekomandimeve për përmirësimin e situatës dhe 

përgjegjshëmrisë në qeverisje. 

 



Për vitet 2012-2016 rezulton se masat organizative të rekomanduara janë dyfishuar krahasuar me 

peridhën 2007-2011. 

 

3. Rekomandime për masa shpërblim dëmi 

Nga vlera e përgjithshme e shkeljeve të konstatuara prej 72,328 milion lekë, vlera e dëmit 

ekonomik të konstatuar është 25,480 milion lekë për të cilën është rekomanduar shpërblim në 

vlerën 24,725 milion lekë ose në masën 93% të vlerës së dëmit ekonomik. Pjesa më e madhe e 

dëmit vijon të konstatohet në fushën e administrimit të pronës (koncesione), pasuar nga prokurimet 

publike. Gjetjet kryesore janë në Autoritetin Rrugor Shqiptar, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, 

AKSH, Drejtoria e Prokurimeve të Përqëndruara, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 

pasuar nga konstatimet në Albpetrol, Autoriteti Portual Durrës, disa projekte të rëndësishme të 

infrastrukturës rrugore financuar nga fonde të huaja etj.  

 

 

Vlerë e zbatuar, do të thotë kontabilizim i dëmit të konstatuar dhe të pranuar dhe nisjen e 

procedurave të kërkimit por nuk do të thotë se vlera e rekomanduar është arkëtuar. Ka një ngërc 

procedurial që krijon një distancë kohore nga momenti i konstatimit të dëmit deri në momentin e 

arkëtimit gjithmonë nëse kjo kërkesë nuk bie në proceset e stërgjatura gjyqësore, për të cilat 

pavarësisht përpjekjeve KLSH nuk ka kapacitete njerëzore por as mundësi për ti ndjekur ndër vite. 

Me mënyrën se si KLSH, ndjek zbatimin e rekomandimeve me impakt në financat publike është e 

pamundur të ndjekë deri në fund masat që kanë të bëjnë me  shpërblim dëmi, duke patur parasysh 

shtrirjen kohore që kërkon ndjekja administrative dhe gjyqësore e tyre.  

 

4. Rekomandime për masa disiplinore dhe administrative 

Gjatë vitit 2016, janë dhënë 1515 masa disiplinore dhe administrative, nga të cilat 515 masa 

rezultojnë të pa pranuara ose në nivelin 34% të masave të rekomanduara.  

Për masat disiplinore, bazuar në njoftimet zyrtare me shkrim  nga  organet  përkatëse  si dhe  nga 

auditim i  zbatimit të rekomandimeve në subjektet e audituara, tregon një nivel të lartë mospranimi 

me afër 40% të masave të rekomanduara, ndërkohë që nga masat e pranuara ka një nivel të lartë të 

deklarimit si të zbatuara me rreth 80%. Ky nivel i lartë nuk tregon realisht nivelin e 

ndëshkuemshmërisë së personave të papërgjegjshëm por ka të bëjë me faktin se një pjesë e 

institucioneve kanë analizuar shklejet dhe kanë dalë me një vendim duke dhënë një masë më të 

vogël ose duke mos dhënë masë fare. Këtë praktikë e gjejmë më shumë në strukturat e tatimeve 

dhe të doganave, apo në institucionet e pushtetit vendor ku Kryebashkiakët me vendime të 

Komisioneve Disiplinore kanë ndryshuar nivelin e masës. 
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Gjatë vitit 2016, duke parë një lloj rezistence në drejtim të dhënies së masave disiplinore nga ana e 

titullareve te institucione kemi zgjedhur në shumë raste qe masat ti lihen ne kompetence titullareve 

te institucionit, kështu 30% e masave të rekomanduara janë në kompetencë të titullarit, por edhe në 

këtë rast niveli i pranueshmërisë është më i ulti në masën 43%. Kemi konstatuar se edhe kur masat 

janë pranuar nga titullaret nuk eshte vepruar dhe konstatohet nivel i ulet i zbatueshmerise në masën 

63%.  

Nivelin më të lartë të pranueshmerisë dhe zbatueshmerise e kanë masat “pezullim nga e drejta e 

ngritjes ne detyre”, përkatësisht me një niveli 75% i pranuar dhe nga këto 93% të zbatuara. 

  Rekomanduar Pranuar % 

pranimi 

Zbatuar % 

zbatimi 

1 Verejtje 343 233 68% 206 88% 

2 Mbajtja deri në 1/3 e pagës  për një 

periudhë deri në  6/muaj 89 60 67% 45 75% 

3 Pezullim nga e drejta e ngritjes në 

detyrë 142 107 75% 99 93% 

4 Largim nga Shërbimi Civil 48 29 60% 24 83% 

5 Zgjidhje Kontratrës së Punës 103 72 70% 61 85% 

6 Kompetencë e Titullarit 319 138 43% 87 63% 

 

 

Por edhe niveli i lartë i zbatimit të rekomandimeve nuk është një tregues real i reagimit shtetëror 

ndaj shkeljeve dhe papërgjegjshëmrive të konstatuara në realizimin e funksioneve shtetërore, pasi 

kemi konstatuar se në shumë raste institucionet kanë dërguar pranë Komisioneve Disiplinore 

nënpunësist shtetëror, pra është zbatuar rekomandimi jonë por nga ana e Komisioneve Disiplinore, 

nuk është dhënë masa e rekomanduar ose nuk është dhënë masë fare.  

Në gjykimin tonë këto të dhëna tregojnë që kultura e pandëshkueshmërisë është e lartë dhe rritet me 

nivelin e nënpunësve në funksionet shtetërore. Në të gjitha rastet kur është kërkuar largimi nga 

detyra për nënpunës të lartë të administratës nuk është vepruar, mund të përmendim rastin e 

Drejtorit të Përgjithshëm të ARRSH, Administrator i Albpetrolit, Drejtores Juridike në Bashkinë e 

Tiranës (për shkeljet kur ishte sekretare e pergjithshme e MMRS), Drejtues të projekteve të 

infrastrukturës rrugore pranë ARSH etj. 

Për masat administrative, bazuar në njoftimet zyrtare me shkrim  nga  organet  përkatëse  si dhe  

nga auditim i  zbatimit të rekomandimeve në subjektet e audituara, tregon një nivel të lartë 

mospranimi me afër 27% të masave të rekomanduara, ndërkohë që nga masat e pranuara ka një 

nivel të lartë të deklarimit si të zbatuara me rreth 67%. Po të shikojmë trendin e masave disiplinore 

Verejtje Mbajtja deri 
në 1/3 e 

pagës  për 
një periudhë 

deri në  
6/muaj 

Pezullim nga 
e drejta e 
ngritjes në 

detyrë 

Largim nga 
Shërbimi 

Civil 

Zgjidhje 
Kontratrës 
së Punës 

Kompetencë 
e Titullarit 

Rekomanduam 343 89 142 48 103 319 

 Pranuar 233 60 107 29 72 138 

Zbatuar 206 45 99 24 61 87 

Statusi i masave disiplinore 



dhe administrative, konstatojmë se niveli i zbatueshmerisë së tyre ka ardhur duke u ulur nga viti në 

vit, duke reflektuar nivelin më të ulët të tyre në vitin 2016 me 49% të masave të rekomanduara. 

Tendenca në vite e masave disiplinore dhe administrative dhe statusi i zbatimit të tyre 

 

 

 

Të dhënat tregojnë se niveli i masave disiplinore dhe administrative janë në të njëtin nivel si për 

2007-2011 edhe për 2012-2016, por kur i referohemi zbatimit të tyre ka dyfishim të realizimit, fakt 

që lidhet me masat administrative të dhënë nga APP e cila është shtrirë në më shumë persona se sa 

ka rekomanduar KLSH për shkeljet e konstatuara në fushën e prokurimeve.  

 

5. Kallëzimet penale 

Për vitin 2016, KLSH ka përgatitur dhe përcjellë në organet përkatëse të Prokurorisë 49 kallëzime 

penale, dhe 4 dosje për vlerësim, për të cilat deri më sot organi i Prokurorisë ka marrë 6 vendime 

pushimi/mosfillimi, të ankimuara këto nga ana jonë në Gjykatat kompetente. Referuar periudhës në 

të cilën janë hartuar këto kallëzime penale evidentohet një shtrirje e tyre pothuajse në të gjithë 

muajt e vitit, duke kulmuar veçanërisht në muajt Qershor, Shtator dhe Dhjetor. Të dhënat tregojnë 

se është përgatitur 1 kallëzim penal çdo javë të vitit. 

Kallzimet penale në numrin më të madh të tyre i referohen shkeljeve nga funksionaret e pushtetit 

vendor ndjekur me pas nga funksionar të institucioneve të administrimit të aseteve dhe kontrollit të 



territorit 38 kallzime, në nivel qëndror gjatë vitit 2016 janë bërë 6 kallzime ndërsa në shkeljet për 

realizimin e projekteve te huaja janë bërë 5 kallzime. 

 
 

Po ti analizojme personat e kallëzuar penalisht në kallëzimet penale të KLSH-së konstatojmë se në 

49 kallëzimet penale janë kallëzuar penalisht 191 persona. Në kryerjen e veprave penale nëpunësit 

e nivelit teknik/ekzekutiv kanë një rol prej 72% ndërsa ata të nivelit të lartë drejtues 23%. Pjesa 

tjetër prej 5% rezulton të jetë roli i subjektit privat. Në rast se do të shikonim shpërndarjen e 

kallëzimeve penale sipas subjekteve do të vinim re që peshën kryesore e zënë institucionet e 

pushtetit vendor me 53% të ndjekura më pas nga institucione si AVRPP/ALUIZNI me 23%. Sipas 

funksioneve rezultojne të kallzuar penalisht 10 titullarë në pushtet vendor, 8 drejtor institucionesh, 

22 rregjistrues pronash, 9 mbikqyrës punimesh, 1 titullar institucion i pavarur, të tjerët janë 

nënpunës të niveleve më të ulta. 

 

 

KONTROLLI I SIGURIMIT TË CILËSISË NË TË FTOHTË I DOSJEVE TË AUDITIMIT. 

  

Sigurimi i cilësisë konsiderohet si një proces i domosdoshëm në identifikimin objektiv të 

mangësive si dhe dhënien e rekomandimeve konkrete në lidhje me masat që duhen marrë për 

përmirësimin e punës në të ardhmen, duke siguruar kështu një cilësi më të lartë të punës audituese. 

Në zbatim të ISSAI 40, Kryetari i KLSH-së me Urdhërin nr. 137, datë 05.11.2016 “Për Kontrollin e 

Sigurimit të Cilësisë” vendosi ngritjen e grupit të punës për shqyrtimin e kontrollit të cilësisë së 

dosjeve të auditimit, i cili përzgjodhi 30 dosje auditimi ose 30% e dosjeve të auditimeve të kryera 

dhe të evaduara për 9-mujorin 2016. Nga ky auditim është konstatuar 

 

Viti  2013 Viti  2014 Viti  2015 Viti  2016 

Niveli qendror 23 16 21 6 

Niveli vendor 10 14 16 38 

Projektet 5 9 10 5 
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Numer kallzimesh 

1% 
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Persona te kallzuar 

Titullar Instituc. Pavarura 

Titullar Inst. Pusht. Vendor 

Drejtor Institucionesh 

Regjistrues ZVRPP 

Mbikëqyrës punimesh 

Të tjerë 



Forma dhe përmbajtja e Raportit të auditimit 

Në përgjithësi forma dhe përmbajtja e raporteve të auditimit rezulton të jetë në përputhje me, 

Formularë Standardë të Auditimit, megjithatë në rastet e përzgjedhura të dosjeve vihen re edhe 

mangësi në këtë drejtim.  

 

Terminologjia e përdorur në Raport. 

Për vlerësimin e këtij kriteri, grupi i përfshirë në këtë proces, ka dhënë komente të cilat konsistojnë 

në problematika të ndryshme. Komentet në disa raste ishin të lidhura me përgatitjen profesionale të 

audituesve në veçanti dhe grupit në përgjithësi. Kjo ka bërë që pavarësisht vlerësimit për këtë kriter 

të mos jepet siguri e mjaftueshme për cilësinë pasi shihet në këndvështrime të ndryshme.  

 

Zbulimet dhe konkluzionet e paraqitura në raport 

Në përgjithësi është konstatuar se nuk ka ndryshime të pajustifikuara mes Projektraportit të 

Auditimit dhe Raportit Përfundimtar në dosjet e përzgjedhura për vlerësim. Konstatohet se ka 

mangësi të natyrave të ndryshme në lidhje me këtë kriter. Ndryshimet kanë ardhur si pasojë e 

riformulimit të masave dhe argumenteve ligjore gjatë fazës së vlerësimit të observacioneve, të cilat 

nuk ishin trajtuar në fazën e projekt raportit. 

Në përgjithësi është bërë vlerësimi i të gjithë observacioneve dhe shpjegimeve të subjektit të 

audituar dhe pasqyrimi i tyre në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në zbatim të ligjit nr.154/2014 

si dhe rregullores së brendshme. Në lidhje me takimet ballafaquese janë dhënë vlerësimet në 

kriteret përkatëse më sipër. 
 

RAPORTIMI  I AUDITIMETVE FINANCIARE 

 

Gjatë vitit 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka programuar dhe ka evaduar 7 angazhime për auditime 

financiare, bazuar jo vetëm në një model koherent por edhe duke zbatuar standardet ndërkombëtare 

të auditimit. Për formulimin e opinionit mbi pasqyrat financiare jemi mbështetur më në ISSAI 1700 

“Objektivi i auditimit është formimi i një opinioni për pasqyrat financiare bazuar në vlerësimin e 

konkluzioneve të nxjerra nga evidencat e auditimit dhe shprehja e qartë e opinionit në një raport të 

shkruar, ku përshkruhet baza e tij; dhe ISSAI 1200 “Gjatë auditimit financiar, objektiva kryesor të 

audituesit janë dhënia e një sigurie të arsyeshme, nëse pasqyrat financiare janë pa gabime materiale, 

në mungesë të mashtrimeve apo gabimeve duke përbërë bazën për shprehjen e opinionit nga 

audituesi si dhe raportimi në përputhje me standardet dhe gjetjet nga auditimi”. Pavarësisht se është 

duke u punuar njëkohësisht me ngritjen e kapaciteteve të reja në drejtim të auditimit financiar mund 

të themi se është bërë një punë e mirë në përmbushjen e objektivave lidhur me këtë lloj auditimi. 

Gjatë vitit 2016, është dhënë opinion për rregullshmërinë e përgatitjes së pasqyrave financiare në 

subjektet si më poshtë: 

1. Ministria e Financave (Aparati); 

2. Inspektoriati i Lartë i Deklarimit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave; 

3. Qendra e Studimeve Albanologjike; 

4. Shërbimi Informativ Shtetëror; 

5. Prokuroria e Përgjithshme; 

6. Këshilli i Ministrave (Aparati) 

7. Akademi e Shkencës 

 

KLSH ka dhënë 1 opinion të kualifikuar më theksim të cështjes (Akademia e Shkencave); 1 opinion 

të pakualifikuar (Qendra e Studimeve Albanologjike); dhe 5 opinione të pakualifikuara, por të 

shoqëruara me masa për drejtimin në mënyrë që të përmirësohen sistemet e kontrollit të brëndshëm 

dhe menaxhimi financiar brënda institucioneve në funskion të rritjes së cilësisë së raportimit të 

transaksioneve financiare dhe përgatitjes së pasqyrave financiare. 


