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Raportimi i auditimit - Guidë

Botimi i kësaj guide u realizua,  me inkurajimin dhe

inisiativën e drejtpërdrejtë të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të

Shtetit z. Bujar Leskaj,  në vazhdën e përpjekjeve  institucionale të

KLSH-së,  që synojnë modernizimin dhe reformimin e institucionit,

me qëllim që të reflektohen tiparet dhe standardet ndërkombëtare

të Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI), gjatë

veprimtarisë audituese, në funksion të forcimit të

përgjegjshmërisë publike.
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Akronime

KLSH Kontrolli i Lartë i Shtetit

SAI Supreme Audit Institutions (Institucionet Supreme të
Auditimit)

ISSAI International Standarts Supreme Audit Institutions (Standardet
Ndërkombëtare të Insitucioneve Supreme të Auditimit)

INT OSAI International Organisation Supreme Audit Institutions
(Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të

Auditimit)

RSH Republika e Shqipërisë

GAO Government Accountability Office  (Zyra e  Audituesit të
Përgjithshëm, SHBA)

MFK Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli

KBFP Kontrolli i Brendshëm Financiar Publik

KESH Korporata Elektro-energjetike Shqiptare

IT Information Tecnology  (Teknologjia e Informacionit)
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Parathënie

Të nderuar lexues !

Në serinë e publikimeve shkencore

dhe  profesionale që ka ndërmarrë
Kontrolli i Lartë i Shtetit në këto vite të

fundit, është radha të paraqesim përpara
Jush të nderuar lexues “Raportimin e

auditimit” me autor, ekspertin e jashtëm
të këtij institucioni z. Gjon Ndreja. Ky

publikim është një  mbështetje e
rëndësishme në kuadër të reformës

institucionale për transformimin e
institucionit në linjë me standardet dhe praktikat e mira të BE-së.

Një varg publikimesh me karakter profesional janë realizuar në këtë
periudhë  me kontributin e ekspertëve të KLSH-së dhe të huaj, me qëllim për

t’a përqasur veprimtarimnë e këtij institucioni me thelbin e misionit të tij që
konsiston në nxitjen e përgjegjshmërisë së qeverisë dhe të menaxherëve

publikë për përdorimin me efektivitet, eficensë dhe ekonomicitet të kontributit
të taksapaguesve. Duke pasur parasysh këtë mision, autori, bazuar në një

literaturë të gjerë profesionale dhe shkencore si dhe në praktikat e mira të
vendeve të BE, ka sjellë në këtë punim disa rregulla dhe praktika, se si

rezultatet e auditimit duhet t’u komunikohen palëve të interesuara që janë,
Kuvendi i Shqipërisë, Qeveria, menaxherët publikë por edhe publiku i gjërë,

me qëllim që ata të përmirësojnë performancën e burimeve publike. Përpjekja
e autorit për të unifikuar mënyrën se si rezultatet e auditimit komunikohen te

palët e interesuara është një instrument i rëndësishëm që   krijon mundësinë
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e përcjelljes së mesazhit të auditimit në mënyrën e duhur dhe ndikon
drejpërdrejt efektivitetin e proçesit të auditimit.

Raportimi i auditimit është faza e fundit, shumë e rëndësishme në
procesin e auditimit. Shpesh me të drejtë thonë, ashtu si e nënvizon dhe autori

se “një auditues është aq i mirë sa raporti që ai shkruan” dhe fjala është të
shkruash një raport bazuar në këto rregulla e standarde. Në këtë kuadër,

prezantimi i kërkesave të INTOSAI-t për shkrimin e raporteve të auditimit dhe
unifikimin e praktikave për strukturën e tyre, i jep mundësi lexuesve të kuptojnë

lehtësisht përmbajtjen e këtyre raporteve dhe i orienton audituesit në praktikën
e shkrimit të tyre.

Publikimi ka vlerën e një udhëzuesi praktik por mbështetet  në kritere
shkencore për shkrimin e raporteve dhe përfshin si kërkesat e standardeve dhe

praktikave të mira, ashtu edhe obligimet ligjore që rrjedhin nga Kushtetuta e
Shqipërisë dhe ligji “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit” në lidhje me procesin e

raportimit të auditimit. Ai pretendon t’u shërbejë si audituesve që shkruajnë
raportet, menaxherëve të auditimit në të gjitha nivelet, ashtu edhe përdoruesve

të këtyre raporteve. Audituesit kanë për qëllim që me anë të raporteve që
shkruajnë të ndikojnë përdoruesit në vendimmarrjet e tyre, por edhe përdoruesit

e raporteve nga ana e tyre, kërkojnë nga audituesit mesazhe të qarta se  çfarë
ka ndodhur dhe si ata duhet të ndryshojnë. Shkrimi i raporteve është një punë

që kërkon kujdes dhe njohuri të thella profesionale  dhe me të drejtë autori ka
nënvizuar në këtë publikim nëpërmjet sentencës së njohur  se: “Raporti që

lexohet  me  lehtësi , është i vështirë për t’u shkruar dhe raporti që shkruhet
lehtë  është i vështirë për t’u lexuar”.

Formulimi i rekomandimeve është një çështje kyçe e raportimit të
auditimit. Në fund të fundit rekomandimet janë sinteza ku pasqyrohen objektivat

e auditimit dhe gjykohet për mundësinë e arritjes së qëllimeve të auditimit.
Qëllimi i auditimit është të ndikojë menaxherët publikë të përmirësojnë punën

e tyre në drejtim të përdorimit të burimeve publike sipas ligjit por edhe me
efektivitet, eficensë dhe ekonomicitet. Ajo që me të drejtë theksohet në këtë
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punim, është përcaktimi i një pozicioni të qartë të audituesit në raport me
rekomandimet. Rekomandimet sipas autorit duhet të jenë të tilla që të krijojnë

impakte pozitive  në zhvillimin e proceseve që ndikojnë objektivat dhe të
përfshijnë çështje themelore dhe horizontale, impakti i të cilave shtrihet në

mënyrë kapilare.Nga ana tjetër audituesit nëpërmjet rekomandimeve nuk japin
zgjidhje konkrete të çështjeve, pasi kjo është përgjegjësi e menaxhimit, por i

nxitin menaxherët të japin zgjidhjet e duhura me qëllim që objektivat të arrihen
me kosto efektive.

Kërkesa të tjera shumë të rëndësishme që synojnë përmirësimin e
komunikimit të rezultateve të auditimit janë edhe strukturimi i raporteve,

qartësia dhe thjeshtësia e tyre, gjuha dhe struktura e fjalive, në mënyrë që
mesazhi i auditimit të përcillet pa pengesa te të gjitha palët e interesuara,

përfshirë edhe publikun e gjerë. Kjo nuk është vetëm një kërkesë estetike por
ndikon drejpërdrejt në përcjelljen e qartë të mesazhit, pa të cilin nuk mund të

mendohet për realizimin e objektivave të auditimit.

Duke e falënderuar autorin për këtë kontribut me ndikim në zhvillimin

institucional të KLSH-së, është rasti të shpreh angazhimin tim për të vazhduar
me vendosmëri rrugën drejt modernizimit të  këtij institucioni dhe të ftoj e të

inkurajoj të gjithë bashkëpunëtorët e tjerë potencialë për të kontribuar më tej
në këtë objektiv të vështirë dhe të rëndësishëm, për ta vënë institucionin tërësisht

në funksion të interesave të publikut.

   Bujar LESKAJ
Kr yetar i Kontr ollit të Lar të të Shtetit
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Mark Twain once apologized to his friend for writing him a long letter

“I would have written you a shorter
letter, but I didn’t have the time”

Një herë Mark Twain i kërkoi falje  një mikut të tij
që i kishte  shkruar  një letër të gjatë

”Unë do të kisha shkruar një letër të shkurtër, por nuk kisha kohë”
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Hyrje, qëllimi i guidës

Forcimi i kapacitetit institucional të KLSH-së është një nga drejtimet
kryesore të punës së insititucionit për të përmbushur misionin e caktuar nga

Kushtetuta si dhe një nga prioritetet e shpallura nga Kryetari i KLSH me rastin
e nominimit  të tij në krye të intitucionit.Pikërisht këtij qëllimi i shërben edhe

hartimi i kësaj guide e cila nga ana e vet synon  të formulojë udhëzime që të
mundësojë audituesit e KLSH-së   të përgatisin raporte  auditimi në mënyrë  që

të  komunikojnë në mënyrë efektive gjetjet e auditimit.

Objektivat e kësaj guide në mënyrë të përmbledhur janë:

F Të ofrojnë udhëzime të thjeshta audituesve për të ndihmuar në
përmirësimin e raportimit të auditimit  të tyre

F Të sigurojë dhe ofrojë modele raportimi të produkteve; si lista
kontrolluese( check-list) , dhe mostra  që janë të dobishme per

përdorim
F Të ofrojë udhëzime për përshtatjen e praktikave të raportimit me

standardet nderkombater të auditimit.
F Të mundësojë ndarjen e  njohurive dhe përvojave me organizatat

e tjera të auditimit publik e privat në fushën e raportimit.
F Të unifikojë sa të jetë e mundur shkrimin e raporteve të auditimit

brenda instutcionit të KLSh-së
F Të shërbejë më tej si një udhëzues për auditët e brendshëm si dhe

për studentët apo edhe përdoruesit e raporteve të auditimit.
Udhëzimet që përmban kjo guidë mund të përdoren për të ndihmuar

audituesit gjatë procesit të raportimit të auditimit. Ato mund të përdoret
gjithashtu si material referencë nga menaxherët e angazhuar për të siguruar që

rezultatet e auditimeve të tyre janë komunikuar në mënyrë efektive   palëve të
interesuara;
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Menaxherët dhe stafi i KLSH-së, mund t’a përdorin këtë guidë për të
verifikuar  cilësinë e kryerjes së punës së tyre   audituese. Nga ana tjetër kjo

guidë mund të shërbejë edhe si material bazë për të trajnuar  personelin e
KLSH-së, për të përmirësuar aftësitë e menaxherëve dhe stafit.

Guida është ndërtuar në një mënyrë të tillë që informacioni që bart,
mbulon karakteristikat  e një raporti të mirë, si dhe përshkruan teknikat efektive

për të shkruar raportin. Sugjerimet e dhëna në këtë dokument nuk janë shteruese
dhe menaxherët e niveleve përkatëse mund të nxitin praktika edhe më të

përpaurara dhe inkurajohen ta bëjnë këtë veçanërisht në nivel operacional.

KLSH-ja prodhon lloje të ndryshme raportesh auditimi   por dokumenti
nuk i zhvillon në detaje të gjitha karakteristikat sipas llojeve të raporteve por

është ndalur kryesisht  në karaketristkat e përgjithëshme të raportimit, duke
paraqitur disa veçori që kanë të bëjnë me auditimin e performancës si dhe

raportimin e performancës së institucionit apo të raportimit në
Kuvend.Dokumenti është bazuar në një analizë paraprake të raporteve të KLSH-

së dhe ka vënë theksin në disa çështje e dobësi të evidentuara gjatë kësaj analize
që kanë të bëjnë me gjetjet dhe pasqyrimin e tyre si dhe formulimin e

rekomandimeve apo unifikimin e strukturës së raportit.

 Një kapitull i veçantë i është kushtuar raportimit të auditimit të
performancës në përputhje me standardet relevante të raportimit. Ky kapitull

përshkruan karakteristikat e raporteve të auditimit të performancës, proceset
mbi të cilat këto raporte janë prodhuar, dhe disa teknikat për ndërtimin e

raporteve.
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Kuadri rregullator mbi raportimin

Kushtetuta e Republikës Shqipërisë
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e përcakton KLSH-në në radhën

e institucioneve kushtetuese. Në nenin 162 deri në 165 ajo ka përcaktuar bazat
e organizimit dhe të funksionimit të këtij institucioni dhe e ka përcaktuar atë si

institucioni më i lartë i kontrollit (auditimit) ekonomik e financiar. Kushtetuta
i ka dhënë KLSH-së të drejta të pakufizuara për të audituar;

F veprimtarinë ekonomike të institucioneve shtetërore e të
   personave të tjerë juridikë shtetërorë;

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

F veprimtarinë ekonomike të personave juridikë, në të cilët shteti
  ka më shumë se gjysmën e pjesëve ose të aksioneve, ose kur

  huatë, kreditë dhe detyrimet e tyre garantohen nga shteti.
Por krahas kësaj Kushtetuta ka përcaktuar detyrimin e KLSH-së për të

raportuar në lidhje me auditimet e kryera dhe  performancën e veprimtarisë së
tij duke përcaktuar se Kontrolli i Lartë i Shtetit i paraqet Kuvendit:

F raport  për zbatimin e buxhetit të shtetit;
F mendim për raportin e Këshillit të Ministrave për shpenzimet

  e vitit të kaluar financiar para se të miratohet nga Kuvendi;
F informacion për rezultatet e kontrolleve sa herë që kërkohet

  nga Kuvendi.
Kontrolli i Lartë i Shtetit i paraqet  gjithashtu Kuvendit edhe raportin

vjetor të veprimtarisë së tij.
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Standartet e raportimt të INTOSAI-t

Referuar standardeve të raportimit,  ISSAI 400 ,në fund të çdo auditimit

(pavarësisht nga tipi i auditimit) audituesi  duhet të përgatisë një opinion me
shkrim apo raport, ku përcakton në një formë të përshtatshme  gjetjet nga

auditimi. Përmbajtja e raportit  duhet të jetë e lehtë për t’u kuptuar dhe e qartë.
Ai duhet të përfshijë vetëm informacion i cili është i mbështetur në prova

kompetente dhe relevante të auditimit dhe të jetë i pavarur, objektiv, i drejtë
dhe konstruktiv. Forma dhe kërkesat e raporteve që përegadisin auditët
ndryshojnë në vartësi të tipit të auditimit që kryhet (rregullshmërie, financiar,
performance)

 Ligji i KLSH dhe projekt ligji i ri

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë si dhe në standardet
e auditimit të INTOSAI, Ligjit Nr 8270 , datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e
Lartë të Shtetit (Ndryshuar me ligjin Nr 8599 , datë 1.06.2000 “Për disa shtesa
e ndryshime në ligjin Nr 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Larte të
Shtetit”)  në nenin 18  ka përcaktuar se KLSh i paraqet Kuvendit:

F Raportin për zbatimin e buxhetit faktik të shtetit, duke përfshirë
   konkluzionet e  auditimit  me opinionin e vet. Raporti vjetor paraqitet
   në Kuvend në përputhje me ligjin Për menaxhimin e sistemit buxhetor
   në RSH i cili publikohet në buletinin përkatës të KLSH-së

F  Mendime për raportin e Këshillit të Ministrave për shpenzimet e vitit
   të kaluar financiar, para se të miratohet në Kuvend;

F   Informacion për rezultatet e kontrollit, sa herë që kërkohet nga Kuvendi.
F   Kontrolli i Lartë i Shtetit i paraqet Kuvendit raportin vjetor të veprim-

   tarisë së tij brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës.
Ligji ka parashikuar gjithashtu edhe të drejtën e  Kryetari i Kontrollit të

Lartë të Shtetit, për t’i kërkuar Kuvendit që të dëgjohet për çështje që ai i çmon
të rëndësishme.

Duke reflektuar mbi zbatimin e standardeve ndërkombëtare të auditimit,
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projekt ligji i ri që është përgaditur i ka kushtuar një vëmendje të veçantë
raportimit në kapitullin mbi  “Raportimin e auditimit” i cili përmban 5 nene.

Kështu përveç të tjerave, projekti ka sanksionuar  të drejtën e subjekteve të
audituara për të komentuar  mbi projekt raportin,të drejtën e kryetarit të KLSH-

së për t’i dërguar raportet e auditimit drejpërdrejt Kuvendit, Presidentit të
Republikës, kryetarëve të grupeve parlamentare etj. Projekti ka përcaktuar

gjithashtu edhe detyrimin e KLSH-së për publikimin e raporteve si dhe mënyrat
e publikimit tyre.

Rregullorja e brendshme.

Rregullorja e brendshme e KLSH-së ka detajuar format dhe përgjegjësitë

e hallkave të ndryshme administrative për raportimin e auditimit,komunikimin
e gjetjeve dhe transparencën e rezultateve të auditimit.Rregulla dhe procedura

të veçanta janë përcaktuar në të gjitha fazat e raportimit që nga hartimi i projekt
raportit dhe deri në formulimin e rekomandimeve dhe ndjekjen e tyre. Po kështu

rregullorja ka përcaktuar kërkesa të veçanta për dokumentimin e gjetjeve si
dhe procedura për sigurimin e cilësisë dhe kontrollin e cilësisë. Rregullorja ka

trajtuar edhe disa kërkesa për hartimin e raporteve të veçanta që lidhen me
mashtrimin ose me ekzistencën e veprave penale të dyshuara.

Rregullorja gjithashtu jep disa karakteristika që duhet të plotësojnë
raportet e auditimit si dhe nje strukturë të raportit. Gjithësesi përmbajtja e

rregullores së brendshme veçanërisht në lidhje me raportimin duhet të rishikohet
dhe të përshtatet me kërkesat e këtij dokumenti në lidhje me kërkesat e hartimit

të raporteve.
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Kërkesa minimum e standarteve
të INTOSAI për raportimin

INTOSAI ka përcaktuar standartet e raportimit për Insitucionet Supreme

të Auditimit që janë përmbledhur në ISSAI 400 “Standartet e raportimit në
auditimin qeveritar” Këto standarte i referohen auditimit të rregullsisë që

përfshin auditmin financiar dhe të pajtueshmërisë dhe auditmit të performancës.
INTOSAI thekson se këto standarte nuk janë praktika për të hedhur poshtë një

rregull për raportimin, mbi çdo situatë të veçantë por kanë për qëllim që të
ndihmojnë dhe jo të zëvendësojnë gjykimin e kujdesshëm të audituesit në
formulimin e një opinioni apo raporti auditimi.

Kërkesat më të përgjithsëshme të këtyre standarteve  konsistojnë:

Në fund të çdo auditimi audituesi duhet të përgatisë një opinion me
shkrim apo raport, për paraqitjen e rezultateve në një formë të përshtatshme.
Përmbajtja e tij duhet të jetë e lehtë për t’u kuptuar , e qartë dhe pa mëdyshje,
të përfshijë informacion  i cili është mbështetur vetëm në evidenca kompetente
dhe relevante të auditimit, dhe të jetë i pavarur, objektiv, i drejtë dhe konstruktiv.

Raporti apo opinioni i audituesit në  lidhje me pasqyrat financiare në
përgjithësi është në një format të ngjeshur, të standardizuar  i cili pasqyron
rezultatet e një game të gjerë të testeve dhe punëve të tjera të auditimit. Nuk
është  një kërkesë e domosdoshme e standardeve  për të raportuar në lidhje me
përputhshmërinë e transaksioneve me ligjet dhe rregulloret  apo   mbi çështje
të tilla si sistemet e papërshtatshme të kontrollit, akteve të paligjshme dhe
mashtrimit. Por në disa vende, ashtu si edhe në vendin tonë detyrimet
kushtetuese ose statutore  kërkojnë që KLSH-ja të raportojë në mënyrë specifike
për ekzekutimin e ligjeve buxhetore, duke  vlerësuar  pajtueshmërinë e buxhetit
të ekzekutuar dhe të pasqyruar në pasqyrat financiare me  ligjet dhe rregullat.
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Një opinion i auditimit normalisht është një format standard, i
ndërlidhur me pasqyrat financiare si  tërësi, duke shmangur nevojën për të

sqaruar gjerësisht se çfarë qëndron pas tij, por duke bartur sipas natyrës së
saj një kuptim të përgjithshëm tek lexuesit sipas kuptimit të tyre. Përmbajtja

e opinionit do të ndikohet nga korniza ligjore e auditimit në vend, por
opinioni  duhet të tregoj qartë në se ai është i pakualifikuar apo i kualifikuar

dhe nëse është i kualifikuar në aspekte të caktuara apo është opinion i kundërt
ose një refuzim .Katër janë tipet kryesore të opinioneve që auditët japin në

lidhje me pasqyrat financiare janë.

Opinion i pakualifikuar  jepet kur auditori është i kënaqur në të gjitha

aspektet materiale  dhe kur:

F pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur baza kontabël të

  pranueshme dhe politika të cilat janë aplikuar në mënyrë konsistente;
F pasqyrat janë në pajtim me kërkesat staturore dhe rregulloret relevante;

F pamja e paraqitur në pasqyrat financiare është në përputhje me njo-
  huritë e audituesit në lidhje me entitetin e audituar; dhe

F është një shpalosje adekuate e të gjitha çështjeve materiale relevante
për pasqyrat financiare.

Opinioni i kualifikuar . Jepet kur audituesi nuk është dakord ose është
i pasigurt për një ose më tepër zëra  të veçantë në pasqyrat financiare që janë

materiale por jo edhe fundamentale në kuptimin e pasqyrave financiare.
Formulimi i opinionit normalisht tregon një rezultat të kënaqshëm për auditimin,

subjekt ky i një deklarate të qartë dhe koncize, të çështjeve të mospajtimit apo
edhe të paqartësive që sjellin opinion e kualifikuar. Kjo i ndihmon përdoruesit

e pasqyrave , për të kuptuar nëse efekti financiar i paqartësisë apo edhe i
kundërshtive, është përcaktuar nga ana e audituesit edhe pse kjo nuk është

gjithmonë praktike apo relevante.

Opinioni i kundërt . Jepet kut audituesi nuk është në gjendje të formojë

një opinion mbi pasqyrat financiare të marra në tërësi, për shkak të kundërshtive
që janë aq thelbësore sa që kjo e minon pozitën e prezantuar  në pasqyrat
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financiare dhe një  opinion i kualifikuar në aspekte të caktuara nuk do të ishte
adekuat. Formulimi i një opinioni të tillë e bën të qartë se pasqyrat financiare

nuk janë prezantuar në mënyrë të drejtë, duke specifikuar qartë dhe në mënyrë
koncize të gjitha çështjet e kundërshtitë.Kjo përsëri, është një ndihmesë që

efekti financiar mbi pasqyrat financiare përcaktohet aty ku duhet dhe ka vlera
praktike për lexuesin.

Refuzim për të dhënë opinion. Jepet në ato raste  kur audituesi nuk
është në gjendje për të arritur në një opinion në lidhje me pasqyrat financiare,
të marrë si tërësi për shkak të paqartësisë apo  kufizimeve të fushëveprimit për
çështje që janë thelbësore dhe një opinion   i kualifikuar në aspekte të caktuara
nuk do të ishte adekuat. Formulimi i një refuzimi të tillë e bën të qartë që një
opinion nuk mund të jepet, duke specifikuar në mënyrë të qartë dhe koncize të
gjitha çështjet e pasigurisë.

Përsa i përket auditimeve të rregullsisë, audituesi duhet të përgatisë
një raport me shkrim, i cili mund të jetë ose një pjesë e raportit mbi pasqyrat
financiare ose  një raport i veçantë, mbi testet e pajtueshmërisë me ligjet dhe
rregulloret e zbatueshme. Raporti duhet të përmbajë një deklaratë të sigurimit
pozitiv mbi ato pjesë që janë testuar për respektimin  e pajtueshmërisë dhe
negativ për ato pjesë që nuk janë testuar.

Përveç kësaj, auditimet e rregullsisë shpesh kërkojnë që raportet të
pasqyrojnë dobësitë në sistemet e kontrollit financiar ose kontabël (si të
dallueshme nga aspektet e auditimit të performancës). Kjo mund të ndodhë jo

vetëm ku dobësitë ndikojë në procedurat e veta të subjektit të audituar, por
edhe kur ato lidhen me kontrollin e saj mbi aktivitetet e të tjerëve. Audituesi
duhet të raportojë edhe për parregullsi të rëndësishme, qoftë të perceptuara
apo potenciale, në mospërputhje të aplikimit të rregulloreve ose në praktikat e

mashtrimit dhe të korrupsionit.

Në auditimin e performancës, (disa veçori do të trajtohen në kapitujt

në vijim) audituesi raporton mbi ekonominë dhe efikasitetin me të cilën burimet
janë  përdorur dhe efektivitetin me të cilën janë përmbushur objektivat. Raporte
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të tilla mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme në fushëveprimin
dhe natyrën, për shembull duke mbuluar faktin nëse burimet janë aplikuar në

një mënyrë të shëndoshë, duke komentuar mbi ndikimin e politikave dhe
programeve dhe duke rekomanduar ndryshime të dizajnuara që të rezultojnë

në përmirësim. Raporti i auditimit të performancës  duhet të deklarojë në mënyrë
të qartë objektivat dhe fushëveprimin e auditimit. Raportet mund të përfshijnë

kritika (për shembull, kur në interes të publikut ose në bazë të përgjegjshmërisë
publike, çështjet   janë serioze,  shpenzime të tepërta ose mosefikasitetit të tyre

etj.), ose mund të mos bëjë   kritika të konsiderueshme, por të japë informacion
të pavarur, këshilla apo siguri si dhe në çfarë mase, ekonomia, efikasiteti  dhe

efektiviteti i veprimeve apo programeve është arritur.

Forma dhe përmbajtja e të gjitha opinioneve dhe raporteve  të auditimit

është themeluar mbi parimet e përgjithshme të mëposhtme:

a. Titulli.  Opinioni apo raporti duhet të paraprihet nga një titull i

përshtatshëm që orienton dhe ndihmon  lexuesit për të dalluar
atë nga deklaratat dhe informatat e lëshuara nga të tjerët.

b.  Nënshkrimi dhe data.Opinioni apo raporti duhet të nënshkruhet
në mënyrën e duhur. Përfshirja e një date informon lexuesin se

vlerësimi është dhënë për efekt të ngjarjeve apo transaksioneve
për të cilat audituesi u bë i vëtëdijshëm deri në atë datë (e cila,

në rastin e auditimit të rregullsisë (financiarë)auditimet, mund
të jenë përtej periudhës së pasqyrave financiare).

c. Objektivat dhe fushëvëprimi. Opinioni apo raporti duhet të
përfshijë referencë ndaj objektivave dhe fushëveprimit të

auditimit. Ky informacion përcakton qëllimin dhe kufijtë e
auditimit.

d. Plotësia. Opinionet duhet të bashkëngjiten dhe publikohen me
pasqyrat financiare të cilat ato lidhen, por raportet e

performancës mund të jenë të lira nga kjo kërkesë.
e. Adr esimi. Opinioni apo raporti duhet të identifikojë ata të cilëvë

u është adresuar, siç kërkohet nga kushtet e angazhimit të
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auditimit dhe rregulloret lokale ose praktikat përkatëse. Kjo
mund të jetë e panevojshme kur ekzistojnë procedura formale

për shpërndarjen e saj.
f.  Identifikimi i lëndës .Opinioni apo raporti duhet të identifikojë

pasqyrat financiare (në rastin e auditimit të rregullsisë
(financiarë) ose zonën (në rastin e auditimeve të përformancës),

me të cilën ai lidhet.Kjo përfshin informacion të tillë si emrin e
subjektit të audituar, datën dhe periudhën  e mbuluar nga

pasqyrat financiare dhe të lëndës që është audituar.
g. Baza ligjore.Opinionet dhe raportet e auditimit duhet të

identifikojnë legjislacionin ose cdo autoritet tjetër që ofron
mbështetje për auditimin.

h. Pajtueshmëria me standardet. Opinionet dhe raportet e
auditimit duhet të tregojnë standardet e auditimit ose praktikat

e ndjekura në kryerjen e auditimit, duke siguruar lexuesin se
auditimi është kryer në përputhje me proçedurat e pranuara në

përgjithësi.
i. Afatet. Opinioni i auditimit apo raporti duhet të jetë i

disponueshëm menjëherë për lexuesit dhe përdoruesit,
veçanërisht për ato që kanë për të marrë masat e nevojshme

korrigjuese.
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Si të shkruajmë një raport auditimi

“Një auditues është aq i mirë, sa raporti që ai shkruan”

Raporti i auditimit dhe gjetjet.
Raporti i auditimit është dokumenti kryesor që pasqyron gjetjet e

auditimit dhe opinionin e audituesit në lidhje me to. Ai finalizon dhe pasqyron

realizimin e qëllimit të auditimit dhe prezanton përpara përdoruesve se si është
arritur ky qëllim.Në këtë kuptim shkrimi i një raporti  auditimi nuk është puna

më e thjeshtë e proçesit por kërkon aftësi të vecanta të shprehjes dhe të shkruarit,
kulturë profesionale dhe gjuhësore, aftësi përgjithësuese dhe një gjykim

profesional të shëndoshë. Shkrimi i raportit ndryshon në vartësi të tipit të
auditimit dhe ka kërkësa të vecanta për auditimin financiar,të pajtueshmërisë

dhe të performancës ashtu si ka edhe gjëra e çështje të përbashkëta.

Qëllimi i raportit të auditimit është që të japë vlerësimin (opinionin)

për një  subjekt  (një subjekt publik apo një pjesë e tij, një projekt) në se
veprimtaria e tij është kryer në përputhje me legjislacionin dhe rregullat dhe

në se burimet në dispozicion janë përdorur në mënyrën më të mirë të mundshme
apo informacioni financiar është kredibël. Raporti final i auditimit e arrin këtë

nëpërmjet pasqyrimit të gjetjeve të auditimit dhe vlerësimit e gjykimit të tyre
në mënyrë profesionale. Po ç’farë janë gjetjet e auditimit ? Gjetjet e auditimit

në kuptimin e përgjithshëm janë, gabimet ,përjashtimet, devijimet nga rregulli
apo situata normale, ose mangësi që vërehen nga një auditues si rezultat i një

ekzaminimi të evidencave të auditimit. Për qëllimet tona, gjetjet  janë një
shpjegim i shkruar i gabimeve, dobësive, mangësive, kushteve negative, ose
nevoja për përmirësime ose ndryshime që janë evidentuar gjatë një auditimi.
Nga ana tjetër ato shërbejnë si një instrument konstruktiv  për veprimet apo

mosveprimet, të cilat, në gjykimin e audituesve, pengojnë realizimin e
objektivave të dëshiruara në një mënyrë efektive dhe efikase. Një gjetje auditimi

apo nje grup gjetjesh zakonisht  pasohen nga një rekomandim për veprime
specifike për të korrigjuar mangësitë.
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   Megjithatë, elementët e nevojshëm për një gjetje varen tërësisht nga

objektivat e auditimit. Kështu, një gjetje apo grup i gjetjeve është i plotë deri

në masën  që ato kënaqin objektivat e auditimit   dhe  sa e si elementët e

gjetjeve lidhen në mënyrë të qartë  me ato objektiva. (GAO. Standardet e

Auditimit të Qeverisë, Rishikuar  në v. 2003).

Gjetjet në përgjithësi kanë të bëjnë me:

1. Përputhjen me politikat, proçedurat dhe kërkesat ligjore,

2. Mjaftueshmërinë dhe efektivitetin e kontrolleve të brendshme,

dhe / ose

3. Efikasitetin dhe efektivitetin e administratës.

Evidenca ose dëshmitë  e auditimit mblidhen në disa faza:

F Në fazën e njohjes së subjektit  dhe kanë të bëjnë me ndryshime

në mjedisin e kontrollit të subjektit, natyrën e biznesit të njësisë

ekonomike, dhe qëllimin e punës së auditimit.

F Në fazën e planifikimit të auditimit, dëshmitë e auditimit janë

informacioni që audituesit marrin në konsideratë për qasje më
efektive dhe efikase të auditimit. Për shembull, besueshmërinë e

VËLLIMI I INFORMACIONIT NË PROCESIN E AUDITIMIT

PËRFUN-
DIMET

MEMORANDUMI

RAPORTI

DRAFT RAPORTI

PËRMBLEDHËSE E
LETRAVE PUNËS

PËRMBLEDHËSE E
LETRAVE PUNËS

LETRAT  E  PUNËS

QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E AUDITIMIT
SUBJEKTI I AUDITUAR
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proçedurave të kontrollit të brendshëm, si dhe shqyrtimi i sistemeve
analitikë.

F Në fazën e testimit të kontrollit, dëshmitë e auditimit janë
informacioni që audituesit   marrin në konsideratë si përzierje e

testit të auditimit të kontrollit brendshëm me testet substancialë.
F Në fazën e testimit substancial, dëshmitë e auditimit janë

informacioni që audituesit marrin për t’u siguruar  për  deklarimet
financiare. Për shëmbull, ekzistencës së  të drejtave dhe detyrimeve,

plotësinë, vlerësimin, matjen, paraqitjen dhe zbulimin e një
transaksioni të veçantë etj .

F Në fazën e dhënies së opinionit, dëshmitë e auditimit janë
informacioni që audituesit marrin    parasysh për të formuluar

opinionin  në lidhje me pasqyrat financiare si tërësi  dhe në lidhje
me plotësinë, saktësinë, vlefshmërinë dhe   të kuptuarit e audituesit

në lidhje me subjektin.
Duke pasur parasysh volumin e madh të informacionit që administrohet

gjatë një proçesi auditimi si dhe kërkesat për shkrimin e raporteve të auditimit
bazuar në interesat e përdoruesve, vëllimi i informacionit të administruar është

paraqitur në grafikun bashkëngjitur dhe duhet të udhëhqë audituesit në
formulimin e raporteve.

Në lidhje me informacionin e paraqitur në raport, audituesit dhe
përdoruesit e raporteve kanë interesa të ndryshme:

AUDITET, VS: LEXUESIT

      Audituesit prir en:       Lexuesit priren :

ØInformacioni të jete i mjaftueshem,
por  interesant

Ø   Të jete i sakte, por i shkurtër  dhe
i qartë

Ø Faktet, pastaj detajet mbështetëse
(arsyetimi deduktiv)

Ø   Te paraqesin shume te dhena
Ø   Te kene saktesi
Ø  Te perdorin shpjegime lineare,
arsyetime induktive
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Shkrimi i raporteve kërkon që të prioritizohen interesat e lexuesve.

Karkateristikat e një raporti të mirë.
Shkrimi i në raporti është nevojë e  aktorëve të ndryshëm të auditimit

për të marrë informacion rreth gjetjeve.Si të tilla raportet e auditimit duhet

të jenë në gjendje për të përmbushur kërkesat e ndryshme për informacion
të aktorëve të përfshirë në raport . Aktorët përfshijnë përdoruesit e raportit,

të tillë si deputetët, përfaqësues të entitetit të audituar, institucionet e tjera
qeveritare, mediat dhe publikun, si dhe vetë KLSH-në. Me përfaqësues  të

entitetit të audituar mund të kuptohen kreu i entitetit që është duke u audituar
si dhe menaxherë dhe specialistë përgjegjës në kuadër të organizatës. KLSH

gjithashtu do të ketë komunikim dhe kërkesa të veçanta   për produktet e
saj.Të tilla kërkesa mund të jenë përfshirja në vetë raportin vjetor të KLSH-

së të pjesëve të raportit të auditimit, ku KLSH-së do të duhet  për të pasqyruar
përmbushjen e  kërkesave të përgjegjshmërisë institucionale; njoftime për

shtyp, ku  duhet të sigurojë një përmbledhje të shkurtër të gjetjeve të auditimit
për mediat etj. Përfundimisht një raport i mirë do të konsiderohet ai që plotëson

nevojat e të gjithë aktorëve të tij si më sipër.

Kjo mund të argumentohet  me faktin se  raporti i auditimit është produkt

primar, i përgjegjshëm i  procesit të auditimit dhe ai siguron një përmbledhje
të veprimtarisë së auditimit, duke përfshirë konkluzionet  e auditimit, evidencë

mbështetëse, kërkesat e përgjegjshmërisë, dhe rekomandime për përmirësim.

Prandaj, është thelbësore që raportet e auditimit t’i sjellin këto çështje

në vëmendjen e palëve të interesuara në një mënyrë të qartë dhe bindëse.
Bindshmëria e një raporti për inicimin e ndryshimeve të rekomanduara ose

thjesht për përcjelljen e informacionit për përdoruesin shpesh  vlrësohet se sa
mirë dhe i kuptueshëm është shkruar  raporti.

Tiparet e një raporti auditimi të mirë përfshijnë aspekte të tilla si rëndësia
dhe saktësia e informacionit që përmban ai, qëndrueshmëria e argumenteve të

paraqitura, lexueshmëria e tij, dhe rëndësia e çështjeve që mbulon ai. Aspekte
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të tilla janë të mbuluara në përgjithësi në Standardet Ndërkombëtare të
Institucioneve Supreme të Auditimit (ISSAI) 400.

 Një strukturë e mirë e raportit duhet të përmbajë një titull kuptimplotë
për të ndihmuar lexuesin të jetë i gatshëm të identifikojë përmbajtjen e raportit.

Ai gjithashtu duhet t’i japë mundësi lexuesit të identifikojë qartë objektivat e
auditimit dhe fushën si dhe të përcaktojë  qëllimin dhe  kufijtë e auditimit.

 Raporti duhet të artikulojë qartë kryerjen e procesit të auditimit , provat
e mbledhura dhe analizat e kryera. Ai duhet të ketë një datë për të siguruar një

kornizë kohore  duke i dhënë mundësi lexuesit për të kuptuar kontekstin e
gjetjeve të raportuara. Kërkesa të tjera  të dobishme për lexuesin janë përfshirja

e një faqeje të përmbajtjes duke referuar edhe numurat përkatës, një indeks me
fjalë kyç si dhe një fjalorth të akronimeve apo termave të përdorur (nje listë

alfabetike duke shpjeguar termat dhe shkurtesat e përdorura në  raport).

Në mënyrë që raporti të përcjellë si duhet mesazhin tek lexuesit e tij ai

duhet të jetë i lehtë në të lexuar dhe për këtë ai duhet të shkruhet duke përdorur
një gjuhë të qartë dhe koncize për të shmangur çdo paqartësi në interpretimin

e fakteve. Përdorimi i  një gjuhe pozitive do të ndihmojë në qartësinë e raportit,
përkundër fakti se një gjuhë negative mund të shkaktojë konfuzion Për

shembull,shkruesi i raportit duhet të jetë i kujdesshëm që  të mos përdorë dy
ose më shumë fjalë negative në një fjali, dhe të shprehë idetë pozitive në terma

pozitivë.

Puna në terren e auditimit ashtu si edhe përmbajtja e raportit duhet të

jetë fokusuar fort në çështje që janë relevante për qëllimet e  auditimit. Në
ndërtimin e raportit duhet të mbahet parasysh, përdorimi i titujve që janë

kuptimplotë, zgjedhja e një fonti që është i lehtë për t’u lexuar, sigurimi i
arsyeshëm i hapësirave të përdorura në mes të seksioneve të raportit etj., janë

elementë që i lehtësojnë mjaft lexuesit e raportit.

Në shkrimin e raporteve duhet të mbajmë parasysh se reputacioni  i

KLSH-së mbështetet në një masë të madhe mbi besueshmërinë e informacionit
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dhe rëndësinë e çështjeve të mbuluara në raportet që ai prodhon. Prandaj,
përmbajtja e raportit duhet të jetë e plotë që do të thotë se mbulon të gjitha

çështjet relevante dhe se ai përmban informacion të mjaftueshëm për të
mbështetur konkluzionet ,se ato janë të bazuara në fakte, janë aritmetikisht të

sakta dhe objektive. Gjetjet duhet të jenë të mbështetur nga analiza logjike dhe
lehtësisht të verifikueshme. Është gjithashtu e rëndësishme të identifikohen

në raport    çdo veprim që ka  kufizuar ekipin e auditimit në marrjen e çdo
informacioni të nevojshëm.Gjetjet dhe konkluzionet duhet të jenë plotësisht të

justifikueshme kur të ekspozohen ndaj shqyrtimit të jashtëm të raportit.

Një auditim duhet të nxisë një debat racional mbi çështjet e

diskutueshme. Prandaj, raporti duhet të përmbajë konkluzionet e auditimit të
zhvilluara  mirë  dhe që janë të prezantuara në një mënyrë të  argumentuar.

Raporti duhet të jetë i shkruar me një ton neutral dhe duhet të shmangë gjuhën
emotive. Ai duhet gjithashtu të marrë në konsideratë komentet e entitetit të

audituar, të cilat duhen trajtuar me respekt, sidomos kur raporti përfshin
mosmarrëveshjet mbi çështjet apo konkluzionet e auditimit. Çështjet juridike

gjithashtu duhet të bazohen në  një filozofi ligjore që mbështetet në
ndershmërinë procedurale.

Duke pasur parasysh kërkesën themelore që KLSH është një institucion
i pavarur, nga ndikimi i jashtëm, puna e auditimit   duhet të kryhet në një

mënyrë profesionale dhe të paanshme dhe kjo duhet të pasqyrohen në
raport.Prandaj, raportet e auditimit duhet të jenë të balancuara dhe konstruktive,

duke përcjellë të gjitha gjetjet e auditimit, si pozitive dhe negative.

Rekomandimet duhet të jenë praktike në natyrë dhe të kufizuara në

numër dhe vetëm për çështje të rëndësishme, në mënyrë që çështjet e nivelit të
ulët të mos zënë  fokusin kryesor të raportit.

Kërkesa të përgjithshme të shkrimit raporteve.
Një auditim i planifikuar mirë fokusohet në arritjen e  objektivave   dhe
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në testin e efektivitetit të programeve. Planifikimi i mirë i auditimit ndikon  në
masë të madhe në  lehtësimin e  procesi të shkrimit të raportit. Është e pamundur
të shkruash një raport të mirë   nëse proceset themelore të auditimit janë me të
meta. Procesi i planifikimit të auditimit shtrihet edhe për prodhimin e vetë
raportit. Edhe pse anëtarët   ekipit   kanë   përgjegjësi  për të pasqyruar  punën
e tyre në terren dhe për përgatitjen e pjesëve të veçanta të raportit, i tërë ekipi
duhet të përfshihet në strukturimin e raportit. Nëse secili anëtarë i ekipit do të
kuptojë strukturën e përgjithshme të raportit ata do të jenë të prirur që me
shumë të ngjarë të shkruajnë segmentet e tyre të raportit në një mënyrë
konsistente dhe në mënyrën më të mirë  të mundshme.

Një ide e mirë është për të planifikuar përmbajtjen e  strukturës së
raportit të auditimit, gjatë kohës që auditimi është në proces. Një mënyrë është
që, informacioni që është mbledhur dhe konfirmuar,mund të regjistrohen në
një projekt dokument apo letër diskutim që përfundimisht mund të inkorporohet
në raportin final. Kjo është   shumë më e lehtë dhe më e saktë se sa për të
shkruar në fund të punës në terren. Kjo do të ndihmojë shkruesin e raportit  për
të kuptuar lidhjet mes elementeve të ndryshme të informacionit të mbledhur ,
si dhe rëndësinë relative të konkluzioneve  të tërhequra. Ajo gjithashtu do të
nxjerrë në pah fushat ku informata shtesë duhet të mblidhen.Kjo mënyrë e
shkrimit të raportit në vazhdim, paralelisht me procesin e auditimit është referuar
disa herë si “ shkrimi i raportit të vazhdueshëm”.

Si pjesë e procesit të planifikimit,duhet të sigurohemi se për
kompletimin e auditimit janë përfshirë burimet adekuate dhe koha e
mjaftueshme për të shkruar me sukses raportin. Alokimi i njerëzve të aftë dhe
të përshtatshëm që të zhvillojnë në afate realiste   proceset e kërkuara përfshirë
edhe shkrimin e raportit dhe rishikimi  i tij nga pikëpamja cilësore,  është
element i rëndësishëm i menaxhimit të procesit të auditimit. Nëse një raport
është shkruar me nxitim, ka të ngjarë që kjo do të  reflektohet në cilësinë e
lexueshmërisë së tij.

Siç është përmendur  edhe më parë, një aspekt i rëndësishëm i raportit
është se ai duhet të strukturohet në një mënyrë të tillë që të përmbushë sa më



32

Gjon Ndreja

mirë nevojat e lexuesve potencial. Prandaj, si pjesë e procesit të shkrimit të
raportit, shkruesi i tij duhet vazhdimisht të mbajë në mendje përdoruesit e
raportit .Kjo është një konsideratë parësore për të shkruar raportin, pa marrë
parasysh se çfarë lloji i raporti  është duke u prodhuar.

Struktura raportit bazohet në llojin e raportit që do të shkruhet si dhe
temën e auditimit, dhe interesin e qëllimin e audiencës . Pasi ky “skelet”
raport është zhvilluar, “mishi” mund të  shtohet për “kockat” - që do të thotë
që, secili prej zonave mund të plotësohet me informacion pasi ai është
mbledhur dhe analizuar. Struktura mund të zhvillohet duke iu përgjigjur
pyetjeve të tilla si:

F Cila është struktura më efektive e raportit për të përcjellë
  informacion në lidhje me temën?

F Cila është natyra e proceseve dhe sistemeve të përfshira në
   këtë temë?

F Çfarë të dhënash duhet të mblidhen dhe si duhet të paraqiten?
F Çfarë grafikësh dhe diagrama do të përdoren për të plotësuar

  tekstin e raportit?

Në përgjithësi, një raport i një natyre analitike (për shembull, një raport
i auditimit të performancës, apo pajtueshmërisë  duhet të fillojë me një
përmbledhje ekzekutive, një kapitull hyrës, dhe pastaj trupi i raportit të ndjekur
nga shtojcat.

Përmbledhja ekzekutive ofron përfundime të përgjithshme dhe  mesazhe
të rëndësishme që autori dëshiron të përcjellë për lexuesin paraprakisht, ndërsa
kapitulli hyrës ofron një sfond mbi temën auditimit së bashku me çështje të
tjera të tilla si mandati, objektivat e auditimit, dhe metodologjia e përdorur.

Trupi i raportit përmban një sërë kapitujsh që duhet të përshkruajnë
fushat kryesore të audituara,provat e grumbulluara, analiza e ndërmarrë gjatë
auditimit, gjetjet e auditimit, dhe konkluzionet. Rekomandimet   mund të bëhen
edhe në trupin e raporteve veçanërisht për auditime të tilla si auditimet e
performancës.
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Shtojcat ose anekset janë përdorur zakonisht për të ruajtur detaje që
mund të mbështesin argumentin e auditimit

Secili nga kapitujt e raportit duhet të strukturohet në mënyrë logjike
dhe të tregojë “fotografinë” që ju dëshironi   të portretizoni. Një strukturë e
mirë do të reflektojë objektivin e auditimit, dhe do të zhvillojë mbështetjen
me argumente që çojnë në përfundimet e auditimit. Një strukturë e përcaktuar
qartë dhe logjikisht e shëndoshë, gjithashtu do të bëjë më të lehtë   leximin e
raportit dhe do të përcjellë informacionin në  mënyrën më të mirë  bindëse dhe
të kuptueshme.

Raporti duhet të ndahet në zonat logjike që zhvillojnë argumentin e
përgjithshëm të
raportit. Secili paragraf përmban në përgjithësi, vetëm një ide kryesore (e njohur
si unitet paragrafi), dhe paragrafët  përdoren për të ndërtuar një sërë çështjesh
brenda një kapitull.

Ideja kryesore e një paragrafi duhet të rrjedhë logjikisht nga njeri
paragraf,  në idenë kryesore të paragrafit e tjetër. Kur është e mundur,   çështjet
e rëndësishme duhet të jenë në ballë të një kapitulli  të raportit ose seksionit.
Kjo duhet të balancohet me nevojën për “të vënë në skenë”,  informacione që
mund të jetë vendimtar për kuptuar pikat e tjera në vijim të raportit.

 Dëshmitë mbështetëse (evidencat) e mbledhura nga ekipi duhet të jenë
të verifikueshme dhe mjaft të forta për të mbështetur argumentet e auditimit.
Dëshmitë duhet të konfirmohet nga  burime  të ndryshme. Vlefshmëria e të
dhënave  duhet t’i nënshtrohet teknikave të verifikimit të cilat  përdoren për të
testuar saktësinë e të dhënave numerike të përdorura në raport. Teknika të tilla
përfshijnë përdorimin e korrektimit, kontrollit të shumave, kurset , tarifat e
ndryshme dhe rakordimin e dyfishtë. Letrat e punës duhet përmbajnë të gjitha
informatat relevante në lidhje me   gjetjet e auditimit dhe duhet të indeksohen
për të lejuar qasje të mëvonshme në  dokumentacionin mbështetës. Në rastet,
kur kompletimi i auditimit mbulon tema që kërkojnë njohuri të specializuara,
konsulenca e ekspertëve duhet të pasqyrohet për të siguruar saktësinë dhe
besueshmërinë e raportit të auditimit.
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Stili i të shkruarit për një raport të auditimi  duhet të përqendrohet në
qartësi dhe thjeshtësi  duke përdorur një gjuhë të thjeshtë dhe struktura të

thjeshta gramatikore. Raporti duhet të ketë një ton profesional  pa përdorur
zhargonin apo shumë akronime.

Raporti duhet të përmbajë detaje të mjaftueshme për të argumentuar
me sukses  pikat që janë bërë, por duhet të shmangë dublikimin dhe detaje të

panevojshme, sepse kjo e bën leximin më të vështirë dhe mund të sjellë
konfuzion në  mesazhin e përcjellë.

Fjalitë duhet të jenë  strukturuar logjikisht, sipas kriterit në  vijim:  Një
ide në një fjali është e mjaftueshme, dy janë të bollshme, dhe tre mund të
shkaktojnë konfuzion.

Lexueshmëria e një raporti mund të   dëmtohet nga përdorimi i fjalive

tepër të gjata. Kur është e mundur, shkruani fjali të shkurtra dhe të përdorni
“bullet” duke listuar një seri të pikave ose çështjeve që trajtoni.

 Kur një fjali e gjatë është e nevojshme të përdoret për çështjet   të
lidhura,  duhen përdorur me kujdes shenjat e pikësimit të tilla si presje, pikë

presje etj.  në mënyrë që komponentët e fjalisë të  kuptohen lehtë.

Paragrafët duhet të fillojë me një “fjali temë”. Një fjali temë përbëhet

nganjë subjekt (e cila është ideja kryesore apo fokusi) dhe një ide kontrolluese
(e cila tregon se si paragrafi do të mbështesë dhe të zhvillojnë subjektin). Për

shembull, “ Auditimi ka pasur  tre objektiva kryesore  “ dhe pastaj zhvilloni
secilin prej objektivave. Në përgjithësi shkruani duke përdorur kohën e shkuar,

jo kohën e tashme pasi Ju jeni duke e përshkruar një auditim,proces që ka
ndodhur në të kaluarën.

Përdorimi i zërit aktiv ndihmon për të bërë që gjuha në raport të jetë
më të drejtpërdrejtë dhe e lehtë për t’u kuptuar. Për shembull, një zë aktiv do të

thonë “Ekipi i auditimit shqyrtoi faturat e blerjeve “, ndërsa një zë pasiv
shprehet” Faturat e blerjeve janë shqyrtuar nga ekipi auditimit”.
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Struktura paralele gramatikore duhet të përdoren për të përmirësuar
dhe lehtësuar leximin. Duke deklaruar ide të ngjashme në të njëjtin format

gramatikor, është më e lehtë për të kuptuar se dy ose më shumë ide janë njëlloj
të rëndësishme. Një shembull i strukturës paralele gramatikore  do të ishte:
“Hartimi i Planit të auditimit ishte i lehtë, por ekzekutimi i tijë   ishte i vështirë
“. Kur ndërtohet një listë gjërash dhe përdoren “bullet”  , duhet të sigurohemi
se  gjerat e listuara janë shkruar në një strukturë paralele.

Shkronjat kapitale duhet të përdoret vetëm me masë  sepse përdorimi  i
tepruar i tyre mund të bëjë të vështirë leximin e tekstit.Shkronjat kapitale duhet
të përdoren për emra të përveçëm, të tilla si “Ministria e Financave”, apo emra
të tjerë të përveçëm.

Citatet  duhet  të vendosen në përgjithësi në një linjë të veçantë,  duke

përdorur germat “italic” dhe përdorur thonjëzat. Numrat më të mëdhenj se
nëntë   përgjithësisht duhet të shprehen  në shifra ndërsa ato më të vogla se
dhjetë duhet të shprehen me fjalë. Nëse një numër përdoret për të  filluar një
fjali, atëherë ai pavarësisht nga madhësia duhet të shprehet  vetëm me fjalë.

Për shembull, kur numri kërkohet të vihet në fillim të fjalisë ju do të shkruani:
“Njëzet faturat që janë zgjedhur për t’u audituar....” ndërsa ju do të shkruani
ndryshe kur numri ndodhet në trupin e fjalisë p.sh. “Auditimi ka përzgjedhur
një mostër prej 20 faturash”.

Kur paraqiten rezultatet e analizës së të dhënave,  nuk është e nevojshme

për të shfaqur rezultatet  edhe me  grafikë  edhe tabelën e të dhënave dhe me
fjalë. Disa rezultate mund të paraqite më mirë si statistika  (Numra,përqindje,
raporteve), të tjerët janë më të mirë në tabela, dhe të tjerët   janë më të qarta kur
ata janë paraqitur vizualisht në një grafik.Por përsëri, për këtë duhet të mbani
parasysh audiencën tuaj. Menaxherët e lartë shpesh  nuk kanë kohë për të

studiuar nëpër grupe e të dhëna të hollësishme dhe mund të preferojnë  statistika
kyçe ose një grafik kuptimplotë të dukurisë.

Kur jemi duke shkruar rezultatet e një analize,  nuk është gjithmonë
e nevojshme për të përfshirë të gjithë të dhënat e papërpunuara në raport.
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Informacioni duhet të përfshihet në trupin e raportit vetëm nëse ai është
i nevojshëm  për të mbështetur argumentin. Nëse të dhënat mbështetëse

konsiderohen si të dobishme, por janë shumë të detajuara për t’u vendosur në
trupin e raportit, atëherë vendosni ato në një shtojcë duke bërë referimin e

duhur.

Tabelat dhe figurat duhet të kenë një titull informativ dhe numrin akset
dhe legjendat duhet të etiketohen, ashtu si edhe simbolet dhe njësitë duhet të
përcaktohen. Tabelat ose figurat duhet gjithashtu të  përmenden në tekstin e

raportit në detaje të mjaftueshme me qëllim   për të shpjeguar kontekstin e tyre
dhe  rëndësinë .

Gjithmonë duhet të korrigjohen përmbajtja e bocave kur shkruajmë

një raport. Korrektimi duhet posaçërisht të fokusohet për gabime drejtshkrimi
dhe gramatikore , gabimet ortografike në tekst, saktësia e tabelave dhe grafikëve,
dhe emërtimin e krerëve ose kapitujve. Raporti duhet të   gjithashtu  të shqyrtohet

nga pikëpamja e kuptimit të tij dhe të saktësisë së informacionit që pasqyron.
Pyetje të tilla zakonisht bëhen. A kanë fjalitë kuptimin e duhur (a bëjnë sens)?
Është logjike struktura dhe a  e bën gjithë lëndën të rrjedhë  lirshëm dhe mirë?

Në veçanti, konkluzionet e bëra në raport duhet të rishikohen për t’u

siguruar që ato janë të shëndosha, dhe se rekomandimet janë të realizueshme
dhe do të zgjidhin problemet e identifikuara.KLSH duhet të sigurohet se raportet
e auditimit janë të përgatitur nga ekipet me përvojë dhe se është siguruar

mbikëqyrja e duhur gjatë gjithë procesit të auditimit, pasi kjo do të sigurojë
një bazë të shëndoshë për prodhimin e raportit. Draft-raporti  duhet, që  përpara
se ai të lëshohet të  shqyrtohet brenda KLSH nga nivelet përkatëse menaxheriale.

Ekzaminime të tilla   sigurojnë një pikëpamje objektive mbi çështjet e audituara,
të ndara me ato të ekipit të auditimit dhe mundëson dhënien e  pikëpamjeve
alternative mbi konkluzionet e arritura. Ky proces duhet të nxisë debatin dhe
diskutimin mbi interpretimin e çështjeve të diskutueshme të auditimit me të

gjithë audituesit, duke përsosur konkluzione dhe përfundimet.
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Kriteret dhe fazat e shkrimit të raportit
Nga rregjistrimi i dëshmive të auditimit në Letrat e Punës e deri te

shkrimi i raportit është një proçes kompleks. Po pse ne duhet të shkruajmë një

raport ? Përgjigja është e thjeshtë: kjo është kërkesë e standardeve të auditimit,
sipas të cilave, puna e auditimit duhet të finalizohet kurdoherë me një raport të

shkruar; por shkrimi i raportit nuk është qëllim në vetvete. Nevoja për të shkruar
një raport, më tej mund të konsiderohet se  audituesit duhet të informojnë

palët e interesuara se çfarë ishin gjetjet e tyre dhe së fundi   duhet të bindin
përdoruesit për vlefshmërinë e gjetjeve dhe menaxherët që të lëvizin drejt

përmirësimeve. Prandaj për të pasur një raport me cilësi dhe efektiv është e
nevojshme të ndiçen disa këshilla paraprake të cilat konsitojnë:

1. Mendo se kush do të jenë lexuesit e raportit tuaj
2. Kompozoje  raportin  në mënyrë që ai të duket profesional.

3. Shkruaj gjithmonë një përmbledhje ekzekutive
4. Deklaro qëllimin dhe objektivat e auditimit

5. Përcakto mënyrat se si do t’i prezantoni rezultatet
6. Prezantoji gjetjet sipas një rendi të paracaktuar

7. Formulo rekomandimet
Kriteret për të vlerësuar në se, një raport auditimi është i mirë ose jo,

janë:

F Gjithë procesi i auditimit i paqyruar ne raport të jetë në përputhje

me standartet
F Auditimi të plotësojë qëllimin për të cilin është kryer

F Raporti i auditimit të jetë i qartë
F Të ju mundësojë lexuesve të kuptojnë rëndësinë e gjetjeve të

prezantuara
F Të ju mundësojë të audituarve se si mund të koregjojnë të metat

Për të shkruar një raport auditimi duhet të kemi parasysh disa faza të
cilat kanë karakteristikat e tyre të veçanta:
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1. Planifikimi
a.   Planifikimi i shkrimit të raportit,   përfshin kryesisht analizën e

audiencës ose e thënë ndryshe të përdoruesve të raportit, me
qëllim që raporti t’u shërbejë atyre për qëllime të caktuara. Kjo

analizë kërkon që audituesi  të vlerësojë dhe evidentojë interesat
e përdoruesve si dhe shkallën të cilën ata mund të  kuptojnë

mesazhin e auditimit.Cilat janë pyetjet më sensitive që ata mund

të kënë nga leximi i raportit ? Sa kohë do të ju duhet atyre për të
lexuar raportin dhe cilat janë çështjet më me interes për ata.

Audienca e raporteve të KLSH-së përbëhet kryesisht nga;
subjekti  i audituar, menaxherët e auditimit të të gjitha niveleve,

publiku i gjërë, parlamenti dhe  organet qeveritare.
b. Planifikimi i mesazhit kryesor përfshin formulimin e realizimit

të qëllimit dhe objektivave të auditimit si rrjedhojë logjike e
evidencës së auditimit dhe e gjithë procesit.

2.  Draftimi është procesi i pasqyrimit të evidencave të auditimit dhe
gjetjeve sipas një rendi dhe strukture të caktuar, kryesisht referuar

programit të auditimit dhe rëndësisë së gjetjeve. Në hartimin e draftit
duhet të mbajmë parasysh që:
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a.  Shkruani raportin njëkohësisht me mbledhjen e të dhenave,
kërkimore, ose në terren në se është e mundur.

b. Shkruani raportin gjatë kohës tuaj kryesore dhe jo me intervale.
c.  Shkruani në një vend që i përshtatet preferencave tuaja.
d.  Shkruani një skicë, fleksibël të draftit duke u orientuar nga lexuesi
e.  Përfundoje sa më shpejt draftin.
f.   Segmentoje raportin në se  është i gjatë.

3. Rishikimi
a.  Rishkimi ose rishkrimi i raportit përfshin paqyrimin e

observacioneve dhe sygjerimeve të subjektit të audituar dhe
komenteve të menaxherëve të auditit në raport. Nga ana tjetër
rishkrimi kërkon rishikimin e skemës logjike të raportit,
strukturës, paragrafëve etj

b.  Editimi,i referohet qartësisë së të shprehurit, strukturës së fjalive,
shenjave të pikësimit dhe gabimeve ortografike, qartësimi i
termave etj. Sa i pasqyron dokumenti objektivat e auditimit dhe
a janë të gjitha gjetjet e pasqyruara të mbështetura me evidencë?

Referuar përvojave më të mira, koha e shpenzuar për të shkruar një
raport auditimi sipas fazave duhet të jetë:

ü Planifikimi 40 %
ü Draftimi    30 %
ü Editimi      20 %
ü Formatimi 10 %

Përpara se të fillojmë të shkruajmë një raport audituesi duhet t’i bëjë
vetes këto pyejtje.

1. Cili është mesazhi që duam të përcjellim ? ( Të sigurojmë
përdoruesit e raportit lidhur me realizimin e qëllimit  dhe
objektivave të auditimit.)

2. Cili është qëllimi i të shkruarit ? (Të pasqyrojë me besnikëri
gjetjet e auditimit dhe të japë opinione rreth tyre dhe subjektit
që është duke audituar)

3. Kush është audienca ?
4. Kush janë mediat që do ta përcjellin raportin?
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Shkrimi i raportit final të auditimit

“Raporti që lexohet  me  lehtësi , është i vështirë për t’u shkruar dhe
raporti që shkruhet lehtë  është i vështirë për t’u lexuar”.

Raportet përfundimtare të auditimit duhet të përfshijnë komentet e

ofruara në draft raport, nga të audituarit. Ky princip ofron   një mundësi për të
paraqitur një raport të balancuar mbi rezultatet e auditimit që reflekton subjekti

i audituar.

Gjetjet duhet të kufizohen në ato çështje që ndihmojnë lexuesin për të

kuptuar bazat për vlerësimin e përgjithshëm  të sistemit të kontrollit brendshëm.
Gjetjet më pak të rëndësishme duhet të komunikohen gjithashtu zyrtarisht në

mënyrë të përmbledhur apo në anekse. Audituesi duhet të zhvillojë një plan
për këtë pjesë të raportit për të siguruar se gjetjet janë paraqitur në një mënyrë

që rrjedh logjikisht dhe është e lehtë për t’u kuptuar.

Gjetjet duhet të grupohen në tituj dhe nëntituj të përbashkët siaps

natyrës.  Si rregull  është që, gjetjet e rëndësishme duhet të raportohen së pari.
Megjithatë, kjo nuk mund të jetë gjithmonë e mundur për shkak se raporti

ndjek një rend logjik.

Pëgjithësisht gjetjet duhet të pasqyrojnë dhe t’i nënshtrohen këtyre

kërkesave që në literaturën e auditimit quhen edhe si “Pesë C”:

F Kriteret; çfarë duhet të ekzistojë;( Situata normale )

F Kushti - Çfarë u gjet nga audituesi, çfarë ekziston; (Deviacioni,
     shmangia)

F Shkaku - arsyen që ka shkaktuar devijacionin;
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F  Effekti - ndikimi aktual ose potencial  në gjendjen e subjektit (dëmi
ekonomik, dëmi i mundshëm, parregullsitë etj)

F Qëndrimi i audituesit; Audituesi duhet të adresojë shkakun,
përgjëgjësinë dhe efektin

Mesazhi që   përcillet,   nuk duhet të jetë i gjatë dhe i lodhshëm  apo i
vështirë për t’u lexuar, por   nuk duhet të jetë aq i shkurtër dhe i pakët   në

informacionin e dhënë, sa që nuk justifikon përfundimin e arritur dhe nuk
përcjell përmbajtjen e tij tek lexuesi.

Gjetjet si rregull pasohen nga rekomandimet dhe duhet të përgatisin
terrenin për to.
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Formulimi i rekomandimeve.

   “Efektiviteti i auditimit matet me cilësinë e rekomadimeve dhe shkallën e
pranimit dhe  të zbatimit të tyre”.

Ulja e kostos, përdorimi i burimeve publike me efiçensë dhe përmirësimi

i efektivitetit të qeverisjes janë qëllimet kryesore të  auditimit.  Për të arritur
këto objektiva, audituesit përveç të tjerave duhet të bëjnë rekomandime  me

cilësi të lartë dhe duhet të punojnë me ata që do t’i zbatojnë ato për të realizuar
përfitimet e synuara. Menaxherët e subjekteve të audituara janë përgjegjës për

pranimin, zgjidhjen dhe zbatimin e rekomandimeve në mënyrë të  shpejtë dhe
efektive. Në të njëjtën kohë, audituesit janë përgjegjës për të ndjekur dhe

siguruar se veprimet në zbatim të rekomandimeve janë ndërmarrë dhe se
rezultatet e synuara janë realizuar.

Rekomandimet përmbajnë atë që  auditët besojnë se duhet të bëhet e
dobishme për të përmbushur rezultatet e pritshme në një veprimtari. Ata nuk
tregojnë drejpërdrejt se çfarë duhet të bëhet, por kërkojnë për të bindur të
tjerët që të bëjnë gjënë e duhur. Rekomandimet duhet të jenë të orientuara në

veprim, bindëse, të mbështetura dhe efektive. Kur zbatohen siç duhet, ato pritet
të japin rezultatet e dëshiruara dhe të dobishme.

Për të arritur rezultatet e dëshiruara, rekomandimet duhet të jenë:

F Të orientuara në mënyrë të përshtatëshme: Rekomandimet duhet të

jenë të drejtuar për ata që kanë përgjegjësinë dhe autoritetin për t’i
zbatuar ato. Ato duhet të jenë të qarta në lidhje me personin që është

angazhuar për zbatimin e tyre. Për shembull, “Ne rekomandojmë që
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Drejtori i Financës....” Por rekomandimet mund të jenë të drejtuara
edhe nga strukturat përkatëse kur nuk është mundur të përcaktohet
funksioni konkret apo kur zbatimi i rekomandimit kërkon angazhimin
e shumë personave.

F Të “godisin” fort : Rekomandimi duhet jetë i drejpërdrejtë dhe të mos
vihet në dyshim në se ai është bërë apo jo. Ai duhet të jetë i etiketuar
qartë si i tillë dhe  jo i fshehur në tekstin e raportit.Rekomandimi duhet
të jetë lehtësisht i identifikueshëm dhe të duket qartë në raport.Gjuha e
paqartë duhet të shmanget, ashtu si edhe gjuha e butë e tillë si  “ne
konsiderojmë” etj. që nuk sugjeron domethënie apo bindjen se veprimi
është i nevojshëm.

F  Specifike: Rekomandimet duhet të deklarojnë  në mënyrë sa më
specifike të jetë e mundur se çfarë veprimi duhet ndërmarrë. Kjo është
një çështje e rëndësishme. Rekomandimet e auditit nuk tregojnë se si
do të zhvillohet një sistem por ata duhet të jenë specifikë në lidhje me
sistemin  që ka nevojë për përmirësim dhe objektivat që duhet të arrihen
nga ndryshimi. Kur të bëhet një rekomandim, ai duhet të jetë formuluar
në një mënyrë që tregon nevojën për punë shtesë pa vënë në pikëpyetje
vlerën e punës që auditimi  ka raportuar.

F Bindëse: Rekomandimet duhet të jenë të mirë mbështetura nga faktet
dhe duhet të vijnë si rrjedhim logjik  i këtyre fakteve. Kjo lidhje
ndonjëherë mund të bëhet nga vendosja e rekomandimit krahas gjetjeve
ose  duke  e futur gjuhën e rekomandimit   brenda trupit  të tekstit, si
“Për të ndihmuar në uljen e numrit të rasteve të...,Drejtori i ......duhet
të....”  Kjo  vendos ekuilibrin midis gjetjes së auditimit dhe
rekomandimit në një raport dhe e bën këtë të fundit  më  bindës.

F Domethënëse: Vendimi për të bërë një  rekomandim duhet të ndikohet
nga   rëndësia e mangësisë që ai priret të korrigjojë. Gjetjet dhe
rekomandimi duhet të demonstrojnë qartë që zbatimi i rekomandimit
do të përmirësojë operacionet, ruajtjen e aseteve, ose do të sjellë situatën
në përputhje me ligjet dhe rregulloret.

F Pozitive në ton dhe përmbajtje: Një rekomandim me ton pozitiv dhe
konstruktiv ka  më shumë gjasa për t’u  pranuar nga menaxhimi se sa
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ai me tone   negative. Për të qenë efektivë, rekomandimet duhet të
identifikojnë një kurs   veprimi që do të korrigjojë një veprim apo
problem të identifikuar dhe të shkaktojë përmirësime të dukshme.

Karakteristikat e rekomandimeve të efektshme janë paraqitur  më poshtë:

F Të merren me shkaqet themelore: Rekomandimet duhet të njohin
dhe t’i kundërvihen problemeve sistemike. Për shëmbull, puna e auditit
mund të zbulojë që politika e një agjensie shoqërohet me efekte
kundërshtuese të dukshme. Por në se politika përfshin kërkesa që nuk
mund të përmbushen në mënyrë të arsyeshme, rekomandimi që të ndiqet
kjo politikë, mund të mos jetë efektive. Një rekomandim më i mirë
duhet të ishte që të thjeshtësohet politika në mënyrë që kërkesat të jenë
më pak të vështira dhe me më pak kosto për t’u administruar ndërkohë
që përmbushen objektivat.

F Të jenë të realizueshme dhe duhet të jenë në  përputhje me ligjin për
ndryshe do të këtë kufizime në zbatimin e tyre dhe  zbatimi i tyre  do të
jetë i pamundur ose i vështirë.

F Të jenë me kosto-efektive Rekomandimet duhet të bëhen vetëm pasi
kostot e zbatimit   janë marrë në konsideratë. I favorshëm konsiderohet
një rekomandim që, evidenton qartë në raport faktin, se ai është bërë
duke marrë në konsideratë kompensimin e shpenzimeve. Për
rekomandimet që kërkojnë përputhje me ligjet dhe rregulloret të një
veprimtarie  duhet   kërkuar rruga më pak e kushtueshme për të siguruar
pajtueshmërinë efektive. Megjithatë, kjo kategori rekomandimesh duhet
të bëhet edhe pse zbatimi i tyre mund të kushtojë më shumë.

F Të konsiderojnë alternativat
Për të korrigjuar një mangësi të identifikuar duhen konsideruar , më
shumë se një mënyrë e  veprimit dhe zgjidhje. Vetëm kur një alternativë
apo zgjidhje të jetë më qartë dhe efektive se të tjerat ajo duhet
rekomanduar. Rekomandimet që do të kërkojnë një rritje në   financimin
e një  programi duhet të bëhen vetëm pasi të merren parasysh alternativat
e tjera dhe përcaktimin se një rekomandim i tillë është qartësisht i
përshtatshëm dhe i realizueshëm.

F Të adresojnë çështjet për t’u konsideruar  nga organet legjislative
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Ndonjëherë,  rekomandimet kërkojnë dhe kanë të bëjnë me ndryshime
të akteve ligjore apo përmirësim të dukshëm të tyre.  Në këtë rast
mundësia më e madhe për të gjetur zbatim rekomandimi është që këto
rekomandime t’u dërgohen atyre strukturave që kanë fuqitë për të
ndërmarrë nisma legjislative.

Një rekomandim efektiv auditimi ofron sugjerime për korrigjimin e
mangësive dhe  trajton gjithashtu shkakun e tyre. Rekomandimi efektiv i
auditimit përfshin dokumentimin dhe detajet në lidhje me fiksimin e gjendjes
aktuale dhe adresimin e zgjidhjeve   për të minimizuar ose eliminuar dukuritë
e ardhshme që kanë ose mund të kenë impakte në objektivat e subjektit.
Formulimi i rekomandimeve nuk është një punë e thjeshtë dhe kërkon njohuri
të thella në fushën përkatëse të subjektit të audituar edhe pse rekomandimi
nuk presupozon se është zgjidhja përfundimtare e problemit. Për këtë arsye
ajo nuk mund të jetë thjesht një punë e audituesit por kërkon bashkëpunimin të
ngushtë me stafin e të audituarit. Duhet mbajtur parasysh fakti se një
rekomandim nuk është një zgjidhjë finale e problemit, auditët asnjëherë nuk
duhet të marrin përsipër të rekomandojnë zgjidhje teknike dhe administrative
përfundimtare sepse ata nuk e kanë dhe as pritet ta kenë ekspertizën e duhur
për këtë, por duhet te bindin menaxherët të ndërmarrin veprimet e duhura.
Ngritja e kontrolleve për zbatimin e rekomandimeve  është përgjegjësi e
menaxhimit, përndryshe pavarësia e auditimit do të ndjehej e cënuar.

Ka disa praktika për dokumentimin në një raport të rekomandimeve.
Disa aplikojnë formulimin e rekomandimeve në trupin e raportit pas çdo gjetje,
ndërkohë që të tjerë i grupojnë ato në një kapitull më vete, zakonisht në fund të
raportit. Po kështu disa praktika përdorin  formulimin e rekomandimeve në
formë matrice ndërkohë që të tjerë i formulojnë ato në mënyrë narrative.
Ndërkohë që këto mund të ndikohen  edhe nga  tipet e ndryshme të auditimit.
Ne vlerësojmë së formulimi i rekomandimeve në formë matrice është më i
lexueshëm   i përdorshëm dhe praktik.

Disa hapa janë të nevojshëm të mbahen parasysh gjatë hartimit të
rekomandimeve, hapa të cilët konsitojnë:
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1.  Ndërtoni një pasqyrë në formë matrice për të pasqyruar
rekomandimin dhe plotësoje atë sipas rubrikave. Zakonisht pasqyra

duhet të përmbajë këto të dhëna dhe ka formën e mëposhtme.

2.  Për çdo gjetje përshkruani mjedisin e kontrollit. E rëndësishme është
që në rubrikën “përshkrimi i gjetjes dhe rreziqet” duhet përshkruar shumë qartë
mjedisi i kontrollit si dhe të vlersohen operacionet në lidhje me rreziqet
potenciale. Kjo do të krijojë lehtësi për formulimin e rekomandimeve dhe  do
të ndikojë menaxhimin  për zgjidhje  sa më të plota dhe efektive.

3.  Përpara se të zgjidhet alternativa apo rekomandimi, llogarit një kosto
të përafërt të zbatimit për çdo rekomandim. Raporti kosto përfitim
është një kriter bazë për të pranuar rekomandimin nga menaxhimi.
Një rekomandim efektiv ruan një ekuilibër në mes të rreziqeve të
identifikuara dhe kostos që lidhet më aktivitetet kontrolluese për
t’i shmangur ato. Përveç kësaj, është e nevojshme të mbahet
parasysh në se do të nevojiten burime shtesë  që lidhen me zbatimin
e rekomandimit me qëllim që të identifikohen kostot që lidhen me
gjetjen dhe sigurimin e tyre. Si përfundim një llogaritje e përafërt e
kostos dhe përfitimeve apo e kthimit të investimeve për zbatimin e
rekomandimeve është e nevojshme, për t’a bërë atë të pranueshëm.

4.  Formulo qartë rekomandimin dhe përcakto nivelin e prioritetit për
cdo rekomandim, duke siguruar një përshkrim të rezultatit të
dëshiruar nga zbatimi i rekomandimit. Rekomandimi duhet të
përcaktojë qartë në se ai  zgjidh problemin, apo eliminon ose zbut
rrezikun. Rekomandimi   i auditimit duhet gjithashtu të parashikojë
mundësinë në se problemet apo rreziqet mund të përsëriten.

5. Identifiko strukturat përgjegjëse dhe vendos një afat të arsyeshëm

për ta zbatuar  duke vlerësuar edhe nivelin e prioritetit.

Nr. AfatiFusha

ose

zona

Gjetja

e

auditimit

Përshkrimi

i

gjetjes dhe

rreziqet

RekomandimiRezultati

i

pritshëm

Struktura

përgjëgjëse

Niveli i

prioritetit
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Kërkesa përmbledhëse për raportet e auditimit

1.Të përgjithshme

F Zbulimet duhet të paraqiten në një mënyrë të pakthyeshme dhe të
qartë;

F Shprehjet e pasakta duhet të shmangen (duket, në përgjithësi, ndonjëherë,
me sa duket), si dhe shprehjet me stil oval si dhe gjuhë abstrakte;

F Gjuha më e zakonshme dhe  një stil  i saktë i të shprehurit duhet te

promovohet;

F Toni polemik, ofendues dhe tendencioz duhet të shmanget;

F Klasifikimi i gjetjeve; nga e rëndësishmja tek më pak e rëndësishmja

(ato të rëndësishmet duhet të paraqiten në sintezat e përfundimeve);

F Asnjë supozim nuk mund të bëhet në raporte;

2.Paraqitja

F Të jetë i adresuar saktë dhe i nënshkruar;

F Përdorimi i duhur i titujve;

F Një hyrje e mirë që përshkruan auditimin;

F Gjetjet e auditimit të radhitura sipas rëndësisë;

F Referencat nga manualet dhe dispozitat që kanë lidhje me gjetjet
duhen përmendur.

F Materiali i detajuar i bashkëngjitur si shtesë,anekset;

F Vënia e numrave tek përmbajtja, paragrafët dhe faqet për një
referencë më të lehtë;
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F Rekomandimet të korrespondojnë me gjetjet e auditimit;

F Të mos ketë gabime në të shtypur apo gramatikorë;

F Të shprehet opinioni  i audituesit mbi gjëndjen e kontrollit të
brendshëm dhe menaxhimin financiar dhe për të gjitha gjetjet.

3. Saktësia dhe plotësia

F Janë përmendur të gjithë faktorët e rëndësishëm që ndikojnë në
klasifikimin e përgjithshëm të menaxhimit financiar.

F Të gjitha zonat e rëndësishme që nuk janë mbuluara nga auditimi
janë vënë në pah.

4. Evidenca (faktet)

F Evidenca duhet të mbështesë zbulimet që janë cituar në  raport.

5. Konkluzionet e duhura

F Konkluzionet dhe rekomandimet përputhen me zbulimet e auditit.

1. Në një raport auditimi ju duhet të jeni:
F Specifik:Mos thuaj më shumë në raport  se ju mund të mbështesni

me dëshmi
F Konçiz: Thuaj atë që ju mendoni -As më shumë, as më pak.

Shmangni elaborimin e panevojshëm, detaje të tepërta,  përsëritjet
dhe fjalët e shumta .

F I qartë: Shmangni fjalë që mund të interpretohen gjërësisht dhe
kundërshtojnë njëra tjetrën.

F  Jini të kuptueshëm lehtë dhe logjik,  shmangni gjuhën e
panevojshme teknike.

F I saktë: I lirë nga gabimet dhe shtrembërimet dhe besnik i fakteve
themelore.

F Objektiv: I drejtë, i  paanshëm,   rezultat i një vlerësimi të drejtë dhe
të balancuar   të gjitha fakteve relevante dhe rrethanave.



49

Raportimi i auditimit - Guidë

F Konstruktiv: I dobishëm për subejktin e audituar duke ndikuar në
përmirësime kur është e nevojshme.

F I plotë:  Asgjë që është thelbësore për audiencën nuk duhet të
mungojë në raport duke synuar dhe përfshirjen e të gjitha

informatave të rëndësishme dhe relevante  për të mbështëtur
rekomandimet dhe konkluzionet.

F Në kohë: Të përshtatshëm dhe të dobishëm në kohë , në varësi të
rëndësisë së çështjes, duke i dhënë mundësi menaxhimit për të marrë

masat e duhura korrigjuese.

Bëj Mos Bëj

ü Rregulloni skemën logjikisht.

ü ini të drejtpërdrejtë, të shkurtër dhe

    koncizë.

ü Përdorni zërin (shkrimin) aktiv në vënd

    të zërit pasiv.

ü Preferoni fjalët e thjeshta.

ü Mbani elementët e fjalisë së bashku.

ü Shmangni zhvendosjet dhe dublimet  e

    panevojshme.

ü Jini të saktë dhe të arsyeshëm.

ü Shmangni frazat e panëvojshme dhe

    konfuze.

ü Shmangni fjalët  dhe fjalitë e gjata.

ü Përmbajuni vëtëm çështjeve kryesore.

ü Jini pozitiv dhe identifikoni problemet

    që përballen drejtuesit dhe hapat e ma-

    rra prej tyre për të përmirësuar proce-

    durat, etj.

ü Jepni besim aty ku ai është i nëvojshëm.

   Jo gjithcka është osë e "përshtatshme"

§ Mos përsërisni fjalët kur nuk është nevoja.

§ Mos u fshihni pas frazave të paqarta

    (p.sh. përdorni fraza të reja dhe gjuhë

    specifike).

§ Mos lëvizni vazhdimisht nga një pjësë

    e raportit në tjetrën.

§ Mos përdorni fjalët pëshpëritëse.

§ Mos maskoni raportin kur nuk është

    nevoja.

§ Mos u drejtoni në rrugë tjetër nga zgjidhjet

  psione të mundshme.

§  Mos jeni tepër kazualë apo të ftohtë

   ose, në anën tjetër, shumë formalë,

   (p.sh. toni i raportimit).

§  Mos jeni shumë të frymëzuar nga proza

   që ishte e suksesshme në raportet e më-

   parshme, që raporti yt të bëhet një steriotip.

§ Mos bëj kurrë supozime.

§ Mos paraqit opinione të pa mbështetura

   në fakte.
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Çfarë duhet bërë dhe çfarë jo në një raport auditimi

Formatimi dhe editimi

Paraqitja e raportit për nga pamja, stili i të shkruarit, strukturimi etj,

është një pjesë e rëndësishme e punës së audituesve. Një raport i strukturuar
mirë, i paraqitshëm,i shkruar pa gabime me fjali të shkurtëra etj ka gjasa të

përcjellë shumë më mirë mesazhin tek lexuesi. Në këtë drejtim  praktikat e
mira rekomandojnë që kësaj faze t’i tregohet vëmendje e veçantë pasi rrezikohet

në fund të fundit gjithë qëllimi i auditimit. Ja disa nga drejtimet ku duhet pasur
vëmendje dhe si duhet paraqitur një raport.

Formatimi:  ka të bëjë më formën, madhësinë dhe rregullimin e tekstit
në një faqe dhe disa nga kërkesat e tij janë:

Fonti: Është lloji dhe madhësia e shkronjave që do të përdoren gjatë
shkrimit të raportit si  “Times New Roman”, “Gill Sans MT”, “Arial” etj. dhe

madhësia 10, 12,13 etj. Zakonisht madhësia e shkronjave dhe lloji i  tyre që
përdoren në një institucion janë të unifikuara dhe duhen përcaktuar në

rregulloren e brendshme. Kategoria e “Font” ka edhe opsione të tjera si “bold”,
“headers dhe footers”, “Italica”, “Underline” të cilat në se përdoren me kujdes

§ Mos paraqit në raporte, "tregime", por

   fakte dhe ngjarje dhe jep opinion tënd

    për to.

§ Mos përdor fakte dhe gjetje pa përmën-

  dur referencat e duhura ligjore ose në

   manual.

§ Mos shëno në raport fakte për të cilat

   nuk kanë dijeni të audituarit .

   ose "ka nevojë për përmirësim".

üJini të qartë dhe të plotë në çdo aspekt.

ü Vini veten tuaj në vendin e lexuesit dhe

   bëjeni raportin më të thjeshtë për lexuesin.

ü Jepni shembuj konkretë për të mbështe-

   tur rekomandimet.

ü Lejoni kohen e mjaftueshme për rishqyrtim.

ü Shmangni mënyrat narrative (treguese)

gjatë hartimit të raportit.
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i shtojnë vlerën paraqitjes së raportit. Në të kundërt përdorimi pa kujdes i tyre
dëmton paraqitjen dhe vlerën e raportit.

Margjinat: Janë një tjetër opsion që duhet mbajtur parasysh në
formatimin e raportit. Edhe kjo duhet të jetë e unifikuar dhe zakonisht zgjidhet

opsioni “Normal”  e cila i ka të gjitha vlerat si lart, poshtë, majtas dhe djathtas,
në madhësinë me Nr. 1.

Spacing: Është hapësira  në mes rrjeshtave,  e cila duhet përcaktuar në
mënyrë të unifikuar në vartësi të “font” që zgjidhet.

Tabs: Ose kryeradha është një tjetër opsion që kërkohet të unifikohet
për formatimin e një dokumenti. Në praktikën tonë përdorimi i saj është i

ndryshëm, disa e përdorin “tabs” ndërkohë që disa të tjerë nuk e përdorin ose
e përdorin atë me vlera të ndryshme.Prandaj për një paraqitje më të mirë kjo

duhet unifikuar duke zgjedhur një nga vlerat si, 2.8 , 3.0 apo 3.2 .

Editimi

Terminologjia: Raportet e auditimit duhet të përcjellin mesazhin me
saktësi dhe kjo fillon nga përdorimi i një terminologjie të qëndrueshme. Gjatë

shqyrtimit të raporteve, vrehen  mospërputhjet si p.sh. menaxhimi/drejtimi/
adminsitrimi, kontrolli/auditimi, burimet njerëzore/ personeli, objektiva/

qëllimi etj.

Terminologjia e ndryshme për terma të njëjta në përmbajtje,
demonstron një qasje joprofesionale në shkrimin e raporteve të auditimit.. Ajo
mund t’i shkaktojë lexuesit   ndërprerjen e ritmit   të leximit,  për të interpretuar
termin e ndryshuar dhe mund të shkaktojë keqkuptimin e mesazhit.

Gjatësia dhe struktura e fjalive  Një tjetër element i stilit që mund  të
krijojë pasaktësi dhe qartësi të tekstit janë falitë e gjata. Disa gjuhëtarë
rekomandojnë një limit prej 15-18 fjalë për një fjali në shkrimin e raporteve.
Kështu që gjatë editimit duhet bërë kujdes  që një fjali  të mos jetë me më
shumë së 20 fjalë për shkak së e lodh lexuesin dhe rrezikon të deformojë
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mesazhin. Nga ana tjetër duhet bërë kujdes tek struktura e fjalive dhe përdorimi
i duhur  foljeve, ndajfoljeve, përemrave, cilësorëve etj. të cilët i japin kuptimin
e duhur mesazhit.

Gabimet ortografike: Janë një element tjetër i shkrimit të mirë të një
raporti. Shpesh ato bëhen shkas për deformimin e mesazhit prandaj është e
domosdoshme që pas përfundimit të raportit duhet t’i rikthehemi atij sërish
nga fillimi në fund me qëllim për të bërë korregjimet e nevojshme.

Përdorimi i tepërt i zërit pasiv në vend të zërit aktiv:   Fjalitë në zërin
aktiv zakonisht janë më të shkurtra, më personale dhe japin një mesazh më të
qartë. Shembuj:

Zëri pasiv: “Pagesa përgatitet nga administratori sipas regjistrit të
prezencës”; Zëri aktiv:  “Administratori përgatit pagesat nga regjistrat e
prezencës” .Gjatë editimit të raportit duhet bërë përpjekje për prioritizimin e
zërit aktiv aty ku është e mundur.

Theksimi: Theksimi i referohet  fjalëve të tilla që përdoren për të forcuar

mesazhin. Të tilla si   “në mënyrë të qartë”, “veçanërisht” , “rol kyç”, “vetëm”,
“tepër”, “shumë e rëndësishme”. Përdorimi i tyre duhet të jetë i kufizuar për

shkak se ato shpesh nuk shprehin saktësi, dhe reflektojnë opinione personale.
Lexuesi mund të shtrojë pyetjen p.sh. “shumë e rëndësishme, në krahasim me

çfarë ? “  dhe konkluzioni është se nuk ka një përgjigje të saktë për këtë.

Bullets: Janë shenjat që përdorin shkruesit e raporteve   për të thyer

tekstin e dendur dhe për të shkurtuar fjalitë. Kjo ndihmon lexuesin të
përqëndrojë vëmendjen dhe përmirëson rrjedhën logjike të mesazhit. Përdorimi

i “bullets” rekomandohet kur për një fushë ka disa gjetje ose për një gjetje ka
disa argumente.

Struktura e raportit të auditimit.
Mbi bazën e arsyetimeve të bëra në këtë dokument,mendojmë se

struktura më e përshtatëshme  e një raporti auditimi për kushtet e KLSH-së
është si më poshtë:
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1.  Titulli: Titulli i raportit duhet të tregojë përmbajtjen dhe qëllimin e
auditimit.Ai duhet të jetë i shkurtër dhe konciz.Një shëmbull për
një titull mund të jetë: “Raport Mbi auditimin e pasqyrave financiare
vjetore të KESH.sh.a për vitin” ose “Raport auditimi Mbi   sistemin
e menaxhimit financiar dhe kontrollin në .....” ose “Raport “Mbi
vlerësimin e vëprimtarisë së..... në lidhje me  pajtueshmërinë me
ligjin dhe rregullat”

2.  Informata të nevojshme. Ky seksion jep informata të nevojshme
në lidhje me kompletimin e auditimit dhe duhet plotësuar saktë
sipas rubrikave të mëposhtme.
2.1. Grupi i punës. Shënohen të plotë emrat dhe mbiemrat e audi-

tuesve ( jo p.sh. V.Hyseni etj) që kanë kanë marrë pjesë në auditim
dhe periudha e angazhimit të tyrë me datën muajin dhe vitin .

2.2. Periudha e mbuluar. Është periudha e mbuluar me auditim
dhe nënkupton periudhën  që është   audituar. Këtu shënohet
saktësisht  data, muaji, viti kur fillon periudha e deri në datën,
muaji, viti që mbaron periudha.Në auditimin e pasqyrave
financiare kjo periudhe korespondon me vitin kalendarik ndërsa
në auditimin e rregullshmërisë mund të jetë edhe një datë e
ndërmjetme  si p.sh. “Periudha e mbuluar nga auditimi përfshin:
1.01.2010 deri 30.09.2012.”

2.3. Periudha e auditimit. Është koha që grupi i punës është
angazhuar për auditimin e subjektit.Kjo periudhë shënohet
gjithashtu e saktë si .psh.”auditimi ka filluar më 1.10.2012 dhe
ka përfunduar  më 25.12.2012" Koha e përfundimit është koha
kur auditimi është tërhëqur nga subjekti për të përgaditur draft
raportin. Por mundet dhe është e këshillueshme madje që draft
raporti të përgaditet në subjektin e audituar.

3  Akr onimet. Janë lista e shkurtimeve të emrave të insitucioneve apo
koncepteve që përdoren gjërësisht në tekstin e raportit. Si p.sh.
KLSH- Kontrolli i Lartë i Shtetit, MFK,-Menaxhimi Financiar dhe
Kontrolli, KBFP-Kontrolli i Brendshëm Financiar Publik etj” Në
fillim shënohet akronimi (shkurtesa) dhe pastaj emërtimi i plotë
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4. Hyrje

4.1. Objektivat e  auditimit: Është ë rëndësishme për lexuesin të
deklarohen objektivat e auditimit që në kryë të herës. Një

objektiv auditimi në auditimin e deklaratave financiare mund
të jetë. “Dhënia e një opinioni mbi besueshmërinë e pasqyrave

financiare për vitin 2012” Ndërkohë objektiva të tjera mund të
përcaktohen si; testimi i kontrolleve të brendshme, Vlerësimi

pajtueshmërisë së procedurave dhe veprimtarisë,etj. Në këtë
rubrikë duhet të shprehur qartë edhe në se objektivat e auditimit

janë arritur ose shkalla e plotësimit të tyre.
4.2. Profili i shkur tër i subjektit të audituar . Përdoruesit e raportit

janë të interesuar të njohin kontekstin e kryerjes së auditimit.
Profili i shkurtër i subjektit të audituar përfshin emrin e subjektit

qendrën e veprimtarisë,statusin si dhe qëllimin e veprimtarisë
së tij dhe ndonjë rezultat pikant.

4.3. Metodat e auditimit  Metodologjia e përdorur për të arritur
objektivat e auditimit duhet të përshkruhen dhe shpjegohen

qartë. Ato kanë të bëjnë me  metodat dhe  teknikat e përdorura
për mbledhjen e evidencave si  , pyetësorët, intervistat,

vëzhgime të kryera, vizitat në terren, metodat e   përpunimit
statistikor etj. Po kështu duhet të tregohen teknikat e zgjedhjes

së mostrave si dhe  popullsia e madhësisë mostër.
4.4. Falënderime. Një falënderim për stafin dhe menaxhimin e

subjektit të audituar  për ndihmën dhe bashkëpunimin gjatë
kryerjes së misionit është i nevojshëm dhe do t’ jepte një pamje

më miqësore raportit.
5. Baza ligjore. Prezantimi i bazës ligjore dhe rregullative mbi të

cilën është mbështetur auditimi për kryerjen ë misionit tij do t’i
shtojë besuëshmërinë raportit. Kjo mund të jëtë një listë e ligjeve

dhe dispozitave që realisht janë referuar gjatë auditimit e vëndosur
në një kuti.
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6. Përmbledhje ekzekutive Një përmbledhje ekzekutive duhet të
përgatitet për auditimin e kryer. Përmbledhja ekzekutive është një

përmbledhje e shkurtër  e raportit final të auditimit   dhe nuk duhet
të kalojë  si rregull,një ose maksimumi 2 faqe. Ajo duhet të japë

informacion për përdoruesit e raportit  mbi vlerësimin,
përshtatshmërinë dhe efektivitetin e kontrolleve të brëndshme në

zonën e audituar dhe një prezantim të shpejtë dhe të përmbledhur
të gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve të auditimit. Po kështu

konstatime pozitive për praktikat më të mira gjithashtu duhet të
paraqiten për t’i dhënë një pamje të balancuar  rezultateve të

auditimit. Përmbledhja ekzekutive duhet të jetë gjithëpërfshirëse,
imponuese dhe mjaftueshëm e qartë   për lexuesit për të kapur

thelbin e çështjeve të raportuara pa ju referuar raportit në
brendësi.Në asnjë rast ajo nuk mund dhe nuk duhet të jetë “copy

paste” e raportit apo e pjesëve të tij. Auditët duhet të mbajnë në
mend se disa lexues mund të mjaftohen me leximin e përmbledhjes

ekzekutive pa qenë nevoja për të lexuar gjithë raportin.
Përmbledhja ekzekutive duhet të jetë në përputhje me atë që

përmban raporti  dhe të mos përfshijë asnjë informacion të ri.
Përmbledhja duhet të përfshijë objektivin e përgjithshëm të
auditimit dhe jo të evidentojë objektivat e detajuara që janë në
trupin e raportit.Nuk është e nevojshme dhe as e këshillueshme
që përmbledhja të detajohet me tituj apo nën tituj.

7. Rezultatet e auditimit duhet të pasqyrojnë gjetjet sipas
kritereve të mëposhtme:
F Kriteret; çfarë duhet të ekzistojë;(Situata normale)
F Kushti - Çfarë u gjet nga audituesi, çfarë ekziston; (Deviacioni,

shmangia)
F Shkaku - arsyen që ka shkaktuar devijacionin;
F Effekti - ndikimi aktual ose potencial  në gjendjen e subjektit

(dëmi ekonomik, dëmi i mundshëm, parregullsitë etj)
F Qëndrimi i audituesit;
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Gjetjet duhet të zhvillohen sipas një rendi logjik sipas  kitereve të
mësipërme. Ato duhet të përfshijnë vetëm informata të mjaftueshme për

lexuesin për të kuptuar qartë mesazhin që  kërkohet të përcillet, pra ato nuk
duhet të jenë të gjatë, të lodhshëm dhe të vështirë për t’u lexuar. Gjetjet mund

të klasifikohen sipas fushave, zonave apo sistemeve.

8.  Rekomandime. Siç e kemi spjeguar edhe në kapitullin përkatës

“Formulimi i rekomandimeve” , këtu paraqitet matrica përkatëse
e rekomandimeve mbështetur në kriteret e përshkruara në këtë

dokument
9.   Anekset. Anekset mund të jenë pasqyra përmbledhese të gjetjeve

të cilave u është referuar raporti gjatë tekstit. Psh. Aneks “Lista e
subjekteve apo personave që kanë paguar më pak tarifë rregjistrimi”.

Anekset duhet të jenë me numura dhe të lidhen me raportin.

Veçori të raportimit të auditimit të performancës

Ky kapitull përshkruan karakteristikat e raporteve të auditimit të

performancës të prodhuara nga KLSH-ja, proceset me të cilat këto raporte
janë prodhuar, dhe disa teknika hartimin e raporteve të cilësisë. Ai është
projektuar për të siguruar udhëzime të përgjithshme për audituesit e sektorit
publik për planifikimin dhe shkrimin e raporteve të auditimit të performancës.

Udhëzuesi i Auditimi të Performancës  i INTOSAI-t tashmë i përkthyer
nëshqip përmban një kapitull  mbi raportimin e auditimit të performancës.
Prandaj, kjo guidë do të japë vetëm një pasqyrë të shkurtër të temës për të
minimizuar dublikimin.Standardet relevante të raportimit janë paraqitur  në
guida të veçanta. Megjithatë, duhet theksuar se Standardet e Auditimit të
Performancës të INTOSAI-t (ISSAI 3100), seksioni 2.4.3 dhe Standardet e
raportimit në auditim qeveritar të INTOSAI (ISSAI 400), seksioni 4-8 dhe 21-
26   përmbajnë referenca relevante për raportimin e auditimit të performancës.

 KLSH-ja e ka paraqitur si një nga sfidat e saj institucionale shtimin e
aktiviteteve të auditimit   të performancës   dhe përveç shtimit të numurit të



57

Raportimi i auditimit - Guidë

tyre, ai parashikon të zhvillojë edhe një shumëllojshmëri të produkteve të auditimit
të performancës.Në përgjithësi, një auditim i performancës shqyrton aspekte  të

ekonomisë, efikasitetit, efektivitetit  dhe të mënyrës  se si, subjekti i audituar i
përdor burimet për të përmbushur përgjegjësitë e tij. Auditimi i performancës

shpesh mbulon strukturat e qeverisjes, sistemet e menaxhimit, të teknologjisë së
informacionit (IT) dhe  proceset e menaxhimit të  burimeve njerëzore.

Fushëveprimi i auditimit të performancës mund të përfshijë qëllime të
posaçme me një fokus të ngushtë  e deri në auditime komplekse  që mbulojnë

një grup të gjerë çështjesh të efektivitetit të programeve të ndryshme qeveritare.

Një formë tjetër e auditimit të performancës që institucionet supreme

te auditimit, janë fokusuar përherë e më shumë kohët e fundit, është auditimi
mjedisor. KLSH-ja mund të auditojë menaxhimin mjedisor të qeverisë, duke

bërë kështu që ai  të luajnë një rol të rëndësishëm në qeverisjen mjedisore.
Auditimet mjedisore kryhen në një gamë të gjerë të temave, të tilla si menaxhimi

i mbeturinave, ndotja e ujit, ndotja e ajrit, si dhe biodiversiteti. Një raport i
auditimit mjedisor ideal  përmban një deklaratë të mjedisit dhe të pozitës së

performancës mjedisore  dhe gjithashtu mund të përcaktojë se çfarë duhet të
bëhet për të mbështetur apo përmirësuar  pozitën ose rritjen e performancës

mjedisore të treguesve të lidhur. Përveç kësaj KLSH-ja mund të shqyrtojë
pajtueshmërinë e veprimtarisë së qeverisë me  marrëveshjet ndërkombëtare të

mjedisit të ratifikuara nga Kuvendi.

Auditimet e performancës mund të jenë edhe me natyrë bashkëpu-

nunimi. Auditimet e kryera në bashkëpunim   përfshijnë institucione të shumta
brenda e jashtë vendit, që punojnë së bashku me  një temë të vetme auditimi ,

shpesh nën drejtimin e ekspertëve ndërkombëtarë dhe zakonisht për çështje
me interes rajonal.Kjo jo vetëm që rrit kapacitetin e KLSH-ve respektive, por

edhe prodhon raporte të përbashkëta të auditimit me cilësi të lartë. Por edhe
pse auditimet kryhen në bashkëpunim, anëtarët e ekipit të auditimit punojnë

kryesisht në juridiksionin e tyre dhe ekipi bashkohet në fazat e planifikimit
dhe raportimit me qëllim për të marrë sinergjinë maksimale për aktivitetin.
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Zakonisht KLSH-ja kryen tre lloje të auditimeve të performancës:
auditimi operacional, auditimi i programeve  dhe auditimet e menaxhimit.Një
auditim operacional fokusohet në efikasitetin dhe ekonominë me të cilat një
agjenci operon. Ai ekzaminon strukturën organizative të agjencisë, sistemet,
politikat dhe praktikat. Një auditim i programeve, fokusohet mbi atë se sa në
mënyrë efektive një   program, arrin objektivat e tij. Ky lloji auditimi mund të
kryhet vetëm ose i kombinuar me një auditim të operacioneve. Një auditim i
menaxhimit është një auditim që kombinon aspektet e programit dhe të auditimit
të operacioneve. Një auditim i menaxhimit   shqyrton efektivitetin e një programi
ose efikasitetin e një agjencie në zbatimin e programit, ose të dyja.

Trajtimet e mësipërme kanë për qëllim të  fokusojnë  lexuesin në
rrjedhën  komplekse që duhet të përshkojë prodhimi i raporteve të auditimit të
performancës. Për qëllim të kësaj guide ,  shkrimi i raportit  të një auditimi  të
performancës është përkufizuar përgjithësisht si një produkt i KLSH-së për
një proces auditimi që jep gjykime mbi efektivitetin ose efikasitetin e
programeve, operacioneve apo të menaxhimit.

Proçesi i planifikimit të auditimit të performancës duhet të përfshijë
konsideratën e kujdesshme të nevojës për të prodhuar një raport. Në veçanti,
ai duhet të identifikojë përgjegjësitë për proçesin e përgatitjes, kohën e draft
raportit,si dhe strukturën dhe përmbajtjen e raportit final.

Planifikimi i raportit  duhet të fillojë kur fillon proçesi i auditimit të
performancës. Ai duhet të marrë parasysh objektivat dhe kërkesat e programit
të auditimit. Gjatë kryerjes së auditimit dhe kur informacioni është mbledhur,
detaje të planit të auditimit mund të kenë nevojë të ndryshohen. Për rrjedhojë
edhe aspektet e planit lidhur me prodhimin e raportit , gjithashtu do të duhet të
ripërcaktohen. Procesi i planifikimit duhet të rishikohet gjatë auditimit për të
siguruar se ajo mbetet relevante dhe se raporti i auditimit të performancës
pasqyron gjetjet dhe se ai mbetet një dokument bindës për kryerjen e
përmirësimeve të programit.

Për auditimet e performancës më të ndërlikuara, një studim paraprak
mund të kryhet për të mbledhur informacion mbi këtë temë dhe për të
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identifikuar çështje të rëndësishme për auditimin. Ky Informacion ushqen pastaj
procesin e planifikimit për kryerjen e auditimit dhe për prodhimin e raportit të

auditimit të performancës.

Kur hartohet një raport i auditimit të performancës, audituesitt duhet të

mbajnë në mendje se palët e interesuara janë të ndryshme. Raporti duhet të
jetë prodhuar duke marrë parasysh:

F Objektivat e KLSH-së për raportet e auditimit, dhe
F Nevojat specifike të lexuesve. Një raport do të lexohet nga një

gamë e përdoruesve që kanë nevoja të ndryshme për
informacion, duke përfshirë menaxhimin e entitetit të audituar,

zyrtarët e lartë  të qeverisë, legjislativi, media dhe publiku.

Kapitujt e raportit duhet të strukturohet në një mënyrë logjike, duke

zhvilluar mbështetjen me argumente që bëjnë të tingëllojnë fort konkluzionet
e auditimit. Një strukturë e  definuar në mënyrë të qartë dhe logjikisht e

shëndoshë, gjithashtu do t’a bëjë më të lehtë leximin e raportit dhe do të përcjellë
informacion në një mënyrë  më bindëse dhe të kuptueshme. Në zhvillimin e

përmbajtjes së raportit dhe strukturës së kapitujve, duhet të konsiderohen një
sërë faktorësh, duke përfshirë:

F Objektivat e programit të auditimit - për shembull, fushat me
prioritet të lartë mund të  trajtohen në kapitujt  e parë;

F Lënda është duke u shqyrtuar- nëse auditimi është fokusuar në
një proces, atëherë  kapitujt mund të adresojnë sekuencën e

hapave të procesit në mënyrë që ajo të ndodhë; dhe,
F  Kriteret mbi bazën e  të cilit është duke u kryer auditimi - nëse

analiza e auditimit është duke u   kryer mbi bazën e një sërë
kriteresh, analiza e bazuar mbi çdo kriter duhet të formojnë

kapituj të ndarë, secili me një përfundim se si   kriteri u zbatua.
Për shkak të kompleksitetit të tyre, raportet e auditimit të performancës

me një bazë më të mirë , janë përgjithësisht ato të prodhuara gjatë auditimit.
Pasi informacion është mbledhur, ai mund të regjistrohet në  një projekt
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dokument dhe pastaj përfundimisht  inkorporohet në raportin final . Kjo është
më e lehtë dhe më e saktë për të pasqyruar seksionet e punës së auditimit që
shkojnë së bashku, si dhe  lehtëson të kuptuarit e lidhjeve ndërmjet elementeve
të ndryshëm të informacionit të mbledhur, si dhe rëndësinë relative të
konkluzioneve të tërhequra. Ajo gjithashtu ndihmon për të identifikuar zonat
ku nevojiten prova shtesë ose nevojën për të mbvledhur informacion , si pjesë
e punës në teren. Kjo mënyrë e shkrimit të raportit si një proçes i vazhdueshëm,
ndihmon të formulojë, testojë, dhe të rishikojë konkluzionet e auditimit. Ajo
gjithashtu ndihmon për të përcaktuar çështje të tilla si ndikimi i pritshëm i
auditimit, përmirësimet e mundshme dhe kursimet që rrjedhin nga auditimi
dhe metodat e  dëshiruara të komunikimit të konkluzioneve të auditimit.

Draft dokumenti (raporti) mund t’i  paraqitet menaxhimit të entitetit të
audituar si një bazë për diskutim në një takim përmbyllës.Takimi përmbyllës
është një pjesë e procesit të raportimit dhe i mundëson menaxhimit të entitetit
të audituar për të ngritur ndonjë çështje që ata mund të kanë lidhur me
përmbajtjen e raportit dhe i lejon ekipit të auditimit për të diskutuar   gjetjet e
auditimit dhe për të shpjeguar avantazhet e raportit të auditimit për  subjektin
e audituar. Ai gjithashtu krijon një mundësi për të korrigjuar ndonjë gabim
faktik  dhe ndonjë keqkuptim në mes të ekipit të auditimit dhe  menaxhimit të
subjektit të audituar.

Zakonisht kërkohet që menaxhimit të subjektit të audituar t’jepet një
kopje e draft raportit, duke i lënë  një periudhë të nevojshme kohe në dispozicion
për të rishikuar draftin për t’iu përgjigjur gjetjeve dhe konkluzioneve.Sipas disa
praktikave, thelbi i komenteve të  menaxhimit të subjektit të audituar duhet të
përfshihet në raportin përfundimtar së bashku me qëndrimet e ekipit të auditimit
për këto komente.Duhet të kuptohet qartë se është në interesin e KLSH-së t’i
japë të audituarit çdo mundësi për të komentuar gjetjet, përpara  se raporti  të jetë
finalizuar. Kërkesat ose komentet e arsyeshme të  subjektit të  audituar  duhet të
pasqyrohen në raportin përfundimtar (ISSAI 3100, seksioni 2.4.3, paragrafi 34).

Struktura e një raporti të auditimit të performancës është një element i
rëndësishmë dhe me ndikim në cilësinë e raportit. Një model i përshtatshëm
për një auditim performance mund të jetë struktura e mëposhtme.
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F  Permbledhje ekzekutive – Raporti duhet të ketë një përmbledhje
në pjesën e përparme e cila projektohet me qëllim për të   rrëmbyer

vëmendjen e lexuesit dhe përmbledhur objektivat dhe konkluzionet
e përgjithshme të raportit.

F  Gjetjet dhe rekomandimet kryesore - Ky seksion përmbledh në
një zonë kryesore të auditimit   gjetjet (përgjithësisht të strukturuara

me bazë  kapitulli) dhe rekomandimet që pasojnë.
F Trupi raportit - Kjo duhet të hapet me një seksion sfond (background)

që siguron lexuesin me   informata të mjaftueshme për të kuptuar
kontekstin e përfundimeve të mëvonshme. Informacioni në sfond

duhet të përfshijë (sipas rastit) historinë, misionin, autorizimin,
buxhetin dhe organizimin e programit/subjektit që auditohet. Këta

kapituj duhet të strukturohen në një mënyrë logjike për të orientuar
lexuesin drejt një përshkrimi  të informacionit të mbledhur, analizës

së ndërmarrë, konkluzioneve të nxjerra dhe rekomandimet e
propozuara për të zgjidhur çështjet e identifikuara.

F  Anekset (Shtojcat) - Këto në përgjithësi përmbajnë informacion
shumë të detajuar që është  inkorporuar në trupin e raportit në mënyrë
të përmbledhur dhe nuk është thelbësor  për të kuptuar çelësin
mesazhit, por ofron mbështetje të mëtejshme për të gjetjet.

   Për të siguruar që një raport është prodhuar me cilësinë e duhur, nivelet
përkatëse menaxheriale të KLSH-së  duhet të institucionalizojnë procedurat e
duhura të rishikimit në pikat kyçe gjatë auditimit, nëpërmjet proçesit të
qartësimit të raportit. Nëpërmjet këtij proçesi duhet të sigurohet që çdo fazë e
hartimit të raportit  është monitoruar dhe që procese  të përshtatshme të kontrollit
të cilësisë janë aplikuar.

Shpërndarja e raporteve të auditimit mund të mbështesë gjerësisht
kredibilitetin e funksionit të auditimit. KLSH-ja duhet të vendosë në lidhje me
metodën e shpërndarjes në përputhje me  mandatin përkatës. Raportet duhet të
shpërndahen në  subjektin e audituar, qeverisë dhe / ose legjislativit, dhe kur
është relevante  mund të bëhet i aksesueshmë edhe për publikun e gjerë
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drejtpërdrejtë përmes medieve, ashtu si edhe tek aktorët e tjerë të interesuar,
përveçse ndalohet nga legjislacioni ose rregulloret. (ISSAI 3100, seksioni 2.4.3,

paragrafi 35)

Raportet e auditimit të performancës duhet t’i nënshtrohen korrigjimit

përpara lëshimit të tyre për t’u siguruar në lidhje me saktësinë e përmbajtjes së
tyre. Korregjimi duhet të kontrollojë për gabime drejtshkrimi dhe gramatikore

në  tekst, gabimet në tabelat dhe grafikë , dhe  rishikimin e  krerëve ose kapitujve.

Raporti gjithashtu duhet të rishikohet nga pikëpamja e kuptimit të tij

dhe saktësisë së informacionit të pasqyruar në të. Në veçanti, konkluzionet
duhet të rishikohen për të siguruar që ato janë të shëndosha dhe se rekomandimet

praktike janë të mjaftueshme për të zgjidhur çështjet e identifikuara.

KLSH-ja duhet të sigurohet që ekipi i auditimit ka aftësitë e duhura për

tëkryer auditimin  e performancës dhe se auditimi është i mbikëqyrur siç duhet.
Kjo do të sigurojë një   bazë të shendoshë për prodhimin e raportit.Draft raporti

duhet të rishikohet dhe të miratohet nga nivelet përkatëse menaxheriale ose
grupe specialistësh brenda departamentit, sepse kjo do t’i  japë një pamje

objektive dhe të veçantë nga ai i ekipit të auditimit, në lidhje me  konkluzionet
e arritura. Ky proces duhet të nxisë diskutimin mbi interpretimin e çështjeve të
diskutueshme të auditimit dhe të të përmirësojë konkluzionet.

Nivelet përkatëse menaxheriale të  KLSH-së duhet të monitorojnë
progresin e raporteve të auditimit të performancës, si një tjetër aspekt i
rëndësishëm i kontrollit të cilësisë. Proçedura dhe masa  të caktuara duhet të
ngrihen për të siguruar që raportet janë prodhuar në kohën e duhur dhe brenda
kritereve  të miratuara.Menaxherët e lartë të KLSH-së  duhet të përfshihen në
vlerësimin e cilësisë  së raporteve të auditimit të performancës të prodhuara.

  Që këto vlerësime të jenë me vlerë, ata duhet të ngrenë dhe të vendosin
një standard dhe kritere të përcaktuara paraprakisht. Vlerësimet e KLSH-së
për raportet e tyre të auditimit të performancës mund të përfshijnë kriteret e
cilësisë të tilla si:
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F forcën e argumenteve dhe përfundimet e arritura;
F artikulim të qartë dhe të përqëndrimit në çështjet e rëndësishme;

F konçiziteti dhe lexueshmëria e raportit;
F kohezioni i strukturës;

F cilësisa dhe qartësia e përmbledhjes në trajtimin e çështjeve e
mëdha;

F cilësia e rekomandimeve në drejtim të substancës së tyre dhe
praktike;

F shkalla në të cilën i audituari pranon   gjetjet e auditimit dhe
zbaton rekomandimet e raportit ;

F kuptimi i demonstruar i programit nën shqyrtim; dhe
F përdorimi i analizës statistikore, standartizimit, dhe praktikave

të mira ndërkombëtare për  të mbështetur  gjetjet e auditimit.
Është e rekomandueshme që krahas hartimit dhe lëshimit të raporteve

të auditimit të performancës të përgaditen dhe të lëshohet gjithashtu një  njoftim
për mediat apo njoftime përmbledhëse që shoqërojnë raportet e auditimit të

performancës. Megjithëse këto nuk janë specifikisht pjesë e një raporti, ato
janë bazuar në raportin e auditimit dhe   hartohen në fund të procesit të shkrimit

të raportit.Një njoftim përmbledhës siguron një paraqitje të shkurtër, të mprehtë
(përgjithësisht në një faqe të vetme), në mënyrë që zyrtarët e lartë apo mediat,

mund të kuptojnë më lehtë përmbajtjen e raportit. Deklarata për mediat duhet
të jetë në një formë  liste me pika kryesore në lidhje me objektivat, analizën,

dhe  gjetjet e raportit   që orientohen nga  interesat e medias.

Nëse objektivat e një auditimi  të performancës është përmirësimi  i

menaxhimit të përgjegjshmërisë dhe efektivitetit, raporti final duhet të jetë i
besueshëm dhe gjetjet e tij të pranuara nga lexuesi.Prandaj, raporti duhet të:

F jetë bindës dhe i besueshëm - Raporti logjikisht duhet të
zhvillojë analizën e saj dhe gjetjet e konkluzionet duhet të jenë

të argumentuara, duke krijuar një rast të qartë për ndryshim.
Raporti duhet të jetë i mbështetur në një evidencë objektive

dhe mbi fakte aktuale, të jetë paraqitur në mënyrë të paanshme
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dhe të balancuar,në përmbajtje dhe në ton. Përmbajtja e saj duhet
të jetë në kohën e duhur, me  informacion të përditësuar në mënyrë

që të forcojë argumentet  e bëra. Ai duhet gjithashtu të përmbajë
praktika relevante  për rekomandimet dhe  përmirësimet, që janë

bërë dhe duhet të ketë një ndikim në shtimin e vlerës.
F të kuptohet lehtë - Raporti duhet të jetë i shkruar qartë, pa

dykuptimësi apo kompleksitet  të panevojshëm në gjuhë  ose
strukturë. Përmbajtja e raportit duhet të jetë e përputhur fort

me lëndën përkatëse të auditimit dhe e shkruar në një mënyrë
koncize që është në përputhje me një sërë argumentesh të

shëndosha. Për ta bërë raportin më të lexueshëm, titujt duhet të
jenë kuptimplotë, të jenë shkruar me një madhësi të germave

lehtësisht të lexueshme dhe distanca adekuate duhet të  krijohen
në mes të seksioneve të raportit. Përdorimi i  listave, tabelave,

grafikëve, dhe fotove mund të jetë shumë efektive për të tërhequr
vëmendjen e lexuesit për gjetjet specifike dhe për ta bërë  raportin

më të lehtë për t’u kuptuar.
F Adresojë nevojat e lexuesve. Një raport ka lexues  me kërkesa

të ndryshme  që duhet të adresohen në një mënyrë shtresëzuar.
Për shembull, një përmbledhje e shkurtër   për gjetjet kryesore

është e dobishme për menaxhimin e lartë të cilët duhet të
kuptojnë çështjet e kryesore, për faktin se ata e kanë kohën të

kufizuar për të lexuar raportin e plotë.

Raportet e auditimit të performancës do të jenë subjekt i shqyrtimit

dhe prandaj, duhet të jenë mbështetur me prova të shëndosha. Dëshmitë
mbështetëse duhet të jenë të verifikueshme dhe të mjaftueshme për mbështetjen

e argumenteve të auditimit. Dëshmitë duhet të konfirmohen nga  burimet të
ndryshme.Kur një auditim mbulon fushat që kërkojnë njohuri të specializuara,

ekspertët mund të thirren dhe të  konsultohen për të ruajtur saktësinë e raportit.

Auditimet e performancës  ndryshojnë në masë të madhe në fokusin e

tyre, lëndës, dhe kompleksitetit.Për këtë shkak, duhet të zgjidhen ekipe auditimi
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me aftësitë e duhura për të kryer punën auditimit në një shumëllojshmëri të
subjekteve të audituara dhe me lëndë  gjerësisht të ndryshme. Auditët shpesh

do të duhet të ushtrojnë gjykimin profesional në planifikimin e strukturës së
raportit, duke përmbledhur rezultatet e testit të programeve, si dhe konkluzionet

dhe rekomandimet në zhvillim. Auditët e performancës duhet gjithashtu të
ketë aftësinë për të ndërtuar raporte që të kuptohen lehtë, mjaft shpesh për

tema komplekse.

Si përfundim: Sugjerimet e bëra në këtë kapitull janë të destinuara

vetëm si një udhëzues dhe një mjet për të nxitur zhvillimin e auditimit të
raportimit të performancës në KLSH. Si të tilla, ato mund të dhe duhet duhet

të përshtaten  me kushtet e veçanta të kryerjes së auditimit dhe  mandatin
operativ në mjediset e secilit  subjekt të audituar.
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Raporti i performancës së KLSH-së

KLSH-ja ka për mision të sigurojë informacion të majftueshëm,

profesional dhe objektiv për partnerët, në lidhje me përgjegjëshmërinë e qeverisë
dhe tw subjekteve publike pwr përdorimin e burimeve sipas ligjit dhe me

ekonomicitet,efektivitet dhe efiçensw. Por që të jetë i besueshëm  në gjithë
këtë proces ajo duhet të sigurojë në radhë të parë përgjegjshmërinë  dhe besimin

ndaj partnerëve.Është kjo arsyeja  që ,KLSH-ja ka përgjegjësinë të raportojë
rregullisht për objektivat e tij. Transparenca e  aktivitetit të KLSH-së është

thelbësore për parimin e përgjegjshmërisë për aktorët kryesorë të tilla si
legjislativi,qeveria, media, dhe publiku. Raportimi vjetor  për legjislativin është

i përcaktuar në Kushtetutë dhe në  ligjin përkatës të KLSH-së

Referuar sa më sipër KLSH-ja duhet të zhvillojnë një kuadër të
besueshëm raportimi që të jetë i përshtatshëm dhe të kënaq  kërkesat  e

partnerëve   përkatës. Një raportim i tillë duhet të plotësojë nevojat e palëve të
interesuara me informacionin e performancës. Për të qenë maksimalisht i

dobishëm për lexuesit, një raport mbi ecurinë e  arritjes së objektivave të KLSH-
së duhet të sigurojë informacion që është relevant  dhe në kohën e duhur. Një

raport i i tillë duhet të bazohet në kriteret e performancës relevante dhe duhet
të sigurojë një përfaqësim të balancuar dhe të arsyeshëm  të performancës

KLSH-së gjatë vitit paraardhës, duke përfshirë aspektet pozitive dhe negative.

Elementët e dobishëm për raportin e performancës të  KLSH-së mund

të përfshijnë:

F   Aktivitetet e rëndësishme dhe rezultatet gjatë periudhës raportuese;

Iniciativat;
F  Treguesit kyç të performancës; si mbulimi me auditim,cilësia e

auditimit,ndikimi i auditimit,etj.
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F Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe performance e tyre.
F Vlerësimi i arritjeve të synuara;
F Lidhjet me qëllimet  e planifikimit strategjik;

F Pasqyrat financiare të audituara.
Kur përcaktohet përmbajtja e këtyre raporteve KLSH-ja duhet të marrë

parasysh kërkesat e legjislacionit përkatës dhe mandatin e  raportimit, si dhe
interesat e palëve të interesuara. Kjo është e nevojshme për të siguruar që
raporti i paraqitur është i dobishëm dhe i balancuar. KLSH duhet të identifikojnë
fushat e rëndësishme të operacioneve të tij që janë të rëndësishme që palët e
interesuara të bëjnë gjykime  mbi ecurinë e përgjithshme të KLSH-së. Raporti
duhet të marrë parasysh  mjedisin operativ në të dy  aspektet e performancës së
KLSH-së, si  pozitive ashtu dhe negative.

Raporti vjetor  është një mjet i rëndësishëm me anë të të cilit, legjislativit
dhe palëve të tjera të interesuara u krijohet mundësia  të gjykojnë për
përgjigjshmërinë e KLSH-së. Pasi raporti është paraqitur për legjislativin,
metodat e shpërndarjes së informacionit që ai përmban mund të përfshijnë
vënien në dispozicion të raportit të shkruar për  mediat , konferencat e shtypit,
dhe shërbimi i informacionit online.

Modeli i shqyrtimit parlamentar të raportit kërkon në përgjithësi që
sipas legjislacionit të paraqitet një raport i përmbledhur i aktivitetit të
institucionit dhe niveli  i performancës së tij në bazë vjetore.

Raportet e performancës dhe përgjegjshmërisë duhet të japin rezultatet
e programeve dhe informatave financiare për të ndihmuar Kuvendin,  dhe
publikun të vlerësojë nga afër performancën e KLSH-së në arritjen e  misionit
të  tij dhe administrimin e burimeve financiare.

Karakteristikat e raporteve vjetore që janë konsideruar përgjithësisht
se përfaqësojë praktikën më të mirë përfshijnë:

F  Objektivat të qarta dhe të matshme - Objektivat specifikë dhe të
matshëm duhet të deklarohen se janë në përshtatje me legjislacionin
e KLSH-së dhe rezolutat e Kuvendit
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F  Rezultatet dhe përfundimet e orientuara - Një deklaratë e qartë duhet
të jepet në atë se çfarë KLSH-ja kishte planifikuar  të arrijë, çfarë ka

arritur në fakt , dhe çfarë ka në plan për të arritur në të ardhmen.
F   Diskutimi i rezultateve përkundrejt pritshmërive - Synimet duhet

të  përcaktohen për të siguruar  që palët e interesuara mund të
vlerësojnë performancën e KLSH-së. Këto synime  duhet të jenë

specifike, me vlera numerike të caktuara dhe   të arritshme, por në
një nivel sfidues. Kështu KLSH-ja duhet të raportojë rezultatet aktuale

kundrejt objektivit, arsyet për ndonjë shmangie të konsiderueshme
nga objektivi, dhe planet e veprimit për të adresuar këto shmangie.

F  Raportim i plotë dhe informativ - Raportimi duhet të mbulojë
funksionet kyçe dhe aktivitetet e KLSH-së, duke përdorur treguesit

kyç të performancës, të mbulojë të dyja, si sukseset ashtu edhe
dështimet, të përfshijë të dhëna krahasuese për prirjet  disavjeçare

të institucionit.
F  Shpjegimi i ndryshimeve gjatë periudhës raportuese – KLSH-ja

duhet të raportojë performancën   nga një vit në tjetrin për të
lehtësuar krahasimet disa vjeçare. Performanca aktuale duhet të

lidhet me objektivat e publikuara në raportet paraardhëse vjetore.
Kur treguesit e performancës janë ndryshuar, KLSH duhet në

mënyrë të qartë të përshkruajë ndryshimin dhe të shpjegojë arsyet
për ndryshim.

F Sigurimi i vlerës për para dhe dëshmitë e standartizimit - Në
raportimin e vlerës për para (auditimit të përformancës) , KLSH

duhet të përshkruajë bazën e  subjektit, të identifikojë produktet
dhe rezultatet kryesore duke bërë të  ditur kostot shoqëruese dhe

operacionet, të referuara kundrejt organizatave të ngjashme. Kur
referohet performanca , KLSH  duhet të zgjedhë aktivitete kyçe

për pikë referimi, në mënyrë që të identifikojë indikatorët e duhur,
dhe të shpjegojë dallimet identifikuara.

F  Diskutimi i strategjive, rreziqeve, si dhe faktorëve të jashtëm -
Raportet vjetore duhet të diskutohen në mjedisin operativ të KLSH-
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së, faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që mund të ndikojnë suksesin,

qëndrimin e KLSH-së për çështjet me  interes publik brenda mandatit
të tij,mjedisin e ardhshëm operativ dhe zhvillimet në këtë mjedis si dhe

karakteristikat kryesore të qeverisjes korporative, dhe efektivitetin e
sistemeve të menaxhimit të rrezikut.

Raportimi në Kuvend
Objektivat dhe fushëveprimi i raportit të   KLSH-së në Kuvend,  janë të

përcaktuar në   Kushetutën dhe ligjin organik   të KLSH-së. KLSH-ja ka një pozicion

të rëndësishëm në kuadër të vlerësimit të përgjegjëshmërisë qeveritare të përcaktuar
nga ligjet shtetit. Cikli i kësaj përgjegjshmërie ndjek skemën e mëposhtme:

  FKuvendi disponon fondet buxhetore dhe autorizon ekzekutivin për
të ekzekutuar programet sipas këtyre fondeve.

FEkzekutivi shpenzon fondet sipas përcaktimit të Kuvendit
FQeveria është përgjegjëse përpara Kuvendit për mënyrën se si janë

shpenzuar fondet.
FQeveria përgatit llogaritë vjetore  në bazë të Parimeve Përgjithësisht

të Pranuara të Kontabilitetit  .
FKryetari i KLSH-së  i raporton Kuvendit  si një Agjenci e pavarur

lidhur me sa më sipër, bazuar në standardet e auditimit.
Kjo marrëdhënie mund të ilustrohet me ndihmën e diagramës së mëposhtme:
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Kompetencat e kryetarit të KLSH-së për të shqyrtuar llogaritë publike janë
përcaktuar nga kushtetuta dhe legjislacioni përkatës. Përgjegjësia statutore për të
shqyrtuar llogaritë në përgjithësi përfshin:

F Shprehja e një opinion mbi llogaritë e konsoliduara të shtetit  ose
çertifikimi i tyre;

F Paraqitja e raportit për Kuvendin

Kreu i KLSH-së në raportin për Kuvendin e siguron atë se :

F Llogaritë janë paraqitur në një mënyrë të përshtatshme;
F Paratë publike janë shpenzouar në përputhje me ligjet përkatëse

dhe janë të kontabilizuara  në mënyrën e duhur;
F Të dhënat thelbësore janë mbajtur dhe rregjistruar në përputhje

me rregullin e përcaktuar;
F Paratë shpenzohen me kujdesin e duhur perkundrejt ekonomisë

dhe efikasitetit;
F Procedurat e kënaqshme janë themeluar për të matur dhe

raportuar efektivitetin e programeve;
F Shpenzimet janë brenda shumave të aprovuara nga Kuvendi;
F Shpenzimet janë kryer në përputhje me rregullat dhe se

administrimit i pasurisë është bërë me kujdesin e duhur;
F Shpenzimet përputhet me legjislacionin përkatës dhe rregullat

e njësisë ekonomike.

Praktikat e mira të raportimit të Insitucioneve supreme të auditimit
sygjerojnë një strukturë të tillë raportimi të Kryetarit të KLSH-së në Kuvend.

1.  Fjala e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit e cila përmban
shkurtimisht dukuritë kryesore të raportit pa hyrë në detaje
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veçanërisht analizohet rezoluta e mëprashme e Kuvendit.
2.  Përmbledhje ekzekutive ku shenohen gjetjet kryesore të auditimit

gjatë vitit që raportohet dhe deklarata për sigurinë e informacionit
të llogarive të konsoliduara.

3.  Hyrje, ku evidentohet konteksti dhe situata korente
4.   Përgjegjeshmëria qeveritare dhe opinioni i auditimit për deklaratën

financiare të qeverisë.
5.   Përmbledhje e gjetjeve kryesore të auditimit sipas natyrës

 ekonomike dhe destinacionit (ministrive e institucioneve qendrore)
6.   Vleresimi i menaxhimit financiar dhe kontrollit

7.   Vlerësimi i auditimit të brendshëm
8.   Rekomandimet

9.   Anekset.

Shënim:

Një nga objektivat parësorë të institucionit gjatë vitit 2012-2013 dhe
në vijim, është modernizimi dhe reformimi i institucionit të KLSH-së. Në

funksion të realizimit, sigurimit dhe menaxhimit të këtyre objektivave u hartuan
dhe u implementuan programe ambicioze të cilat ndër të tjera synojnë në

zhvillimin e metodologjive të reja bashkëkohore të auditimit dhe përmirësimin
cilësor të raportimeve.

Në këtë kuadër janë marrë një sërë masash me synim, reflektimin e
kërkesave të standardeve ndërkombëtare të raportimit të auditimit, si në raportet

vjetore që KLSh paraqet në Kuvend në zbatim të detyrimeve kushtetuese ligjore
, ashtu edhe në raportet e auditimit të cilat janë produkt i veprimtarise audituese

në njësitë publike.

Sa më sipër sjellim në vëmëndje që Raportet për zbatimin e buxhetit të

shtetit për vitet respektive 2011 dhe 2012 apo edhe raportet vjetore të
veprimtarisë që KLSH ka paraqitur në Kuvend, reflektojnë karakteristikat dhe
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elemntët e një “raportimi të mirë” konform standarteve ndërkombëtare të raportimit
të auditimit.

Përmendim që raportet e zbatimit të buxhetit që KLSH paraqet në Kuvend
përmbajnë karakteristikat dhe elementet të Standarteve ndërkombëtare, ku njëri

prej tyre dhe ndër më të rendësishmit, është përmbledhja ekzekutive e raportit e cila
përmbush në këtë mënyrë nevojat e përdoruesve.

Po kështu rezultatet e raporteve të auditimit si dhe gjetjet e tyre, rregullisht
publikohen në web-site e KLSh-së, si dhe auditimet sensitive dhe të rëndësishme,

gjejnë pasqyrim në median e shkruar dhe atë vizive.

Gjatë vitit 2012 dhe 2013, KLSH ka bashkëpunuar intensivisht me botën

akademike dhe atë profesionale ku ndër të tjera veçojmë kontributin e njërit prej
profesorëve të shquar të Fakultetit të Gjeologji Miniera, z. Skënder Osmani për

ofrimin e shërbimeve të ekspertizës dhe trajnimit, me impakt në përmirësimin cilësor
të veprimtarisë audituese.

Në përfundim theksojmë që kjo guidë është pa dyshim një kontribut më
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shumë në përpjekjet institucionale të KLSH-së, për përmbushjen e objektivave
strategjike në lidhje me përmirësimin dhe zhvillimin e kapaciteteve administrative në

drejtim të aplikimit të teknikave dhe standarteve ndërkombetare të raportimit të
auditimit .
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