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Qëllimi i Programit te Trajnimit te Vijueshme te Detyrueshem:  

 

Mbështetur ne Programin Vjetor te Zhvillimit Profesional të KLSH, 

miratuar me Vendim te Kryetarit nr.258,  Datë 31.12.2018 “ Progratimi 

i TVD “ për muajin Gusht 2019 ka si qëllim forcimin dhe thellimin e 

njohurive tdhe aftesive eknike të audituesve , për të siguruar cilësi të 

lartë të auditimeve dhe të mbështetur plotësisht në aplikimin e 

Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI. 
  

Objektivat e TVD : 

 

 Audituesit të krijojnë një 

njiohje të detajuar dhe të thellë mbi 

qasjen e përdorur në cdo lloj 

auditimi; 

 Krijimi i një koncepti më të 

specializuar në vlerësimin e 

risqeve dhe materialitetit që duhet 

përdorur  sipas llojit të auditimit; 

 Përmirësimi i aftësive të 

raportimit në përshtatje me kërkest 

e kritereve të kërkuara për 

Raportin e Auditimit; 

 Adresimi i mangesive ne 

aplikimin e kërkesave të 

standarteve sipas RRPA. 

 Arritja e një niveli të lartë 

të pjesëmarjjës në trajnime ( mbi 

mesataren 16 - 17 dite/trajnimi per 

cdo auditues deri ne fund te muajit 

Gusht 2019))  

Orari trajnimit :  

 

Pjesa Pare 9.00 – 11.00 

 

Pjesa e Dyte: 11.30 – 13.30 

 

Pjesmarrja do te vertetohet 

nepermjet nenshkrimit sipas 

prezences perkatese.  
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JAVA E PARË: TRAJNIME MBI TEKNOLOGJINE E INFORMACIONIT: 

Datat: 05 -09.8. 2019  

 

Literaturë për konsultim: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Manuali i Auditimit te IT;  

 Objektivat e COBIT-4;   

 Raporte auditimi: 

-Mbi Auditimin e Auditimin e Sistemeve të Teknologjisë 
së Informacionit ushtruar në Agjencinë e Prokurimit 
Publik  
-Mbi Auditimin e Auditimin e Sistemeve të Teknologjisë 
së Informacionit ushtruar në Bashkinë Elbasan.  
-Mbi Auditimin e Auditimin e Sistemeve të Teknologjisë 
së Informacionit ushtruar në Departamentin e 
Administratës Publike  
-Mbi Auditimin e ushtruar në Agjencinë Kombëtare të 
Shoqërisë së Informacionit mbi Auditimin e Teknologjisë 
së Informacionit të Platformës e-Albania  
-Mbi Auditimin e ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Gjendjes Civile  

 

http://www.klsh.org.al/web/vendim_app_4896.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendim_app_4896.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendim_app_4896.pdf
http://www.klsh.org.al/web/02_bashkia_elbasan_4644.pdf
http://www.klsh.org.al/web/02_bashkia_elbasan_4644.pdf
http://www.klsh.org.al/web/04_dap_ok_4646.pdf
http://www.klsh.org.al/web/04_dap_ok_4646.pdf
http://www.klsh.org.al/web/04_dap_ok_4646.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendimi_akshi_final_4302.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendimi_akshi_final_4302.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendimi_akshi_final_4302.pdf
http://www.klsh.org.al/web/auditimi_gjendja_civile_it_4303.pdf
http://www.klsh.org.al/web/auditimi_gjendja_civile_it_4303.pdf
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TEMAT E TRAJNIMEVE QE DO TE ZHVILLOHEN GJATE JAVES:  5 – 9 Gusht 2019 

 

Nr. Tema / Fusha e Trajnimit 

dhe Përshkrimi 

Objektivat e Trajnimit Grupet e 

synuara për 

pjesëmarrje 

Formati i 

Trajnimit 

dhe 

kohëzgjatja 

Trajnuesit Periudha 

kohore 

  

1.  Auditimi i Sistemeve te Teknologjisë se 

Informacionit ne praktike. Raste studimore te 

Auditimit te IT nga Departamenti i Auditimit IT. 

Qellimi i trajnimit njohja e 

audituesve me elementet e 

auditimit te sistemeve IT. 

Raste te implementimit ne 

praktike. Trajtimi i gjetjeve 

dhe hartimi i rekomandieve 

per njesite e audituara.  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

 

Trajnim 1 

ditor 

   

Elira Cukalla 05 gusht 

2019 

2.  Objektivat e COBIT-4;    Përcaktimi i arkitekturës së 

informacionit,      përcaktimi   i   drejtimeve   teknologjike 

përcaktimi i proceseve IT, organizimi dhe menaxhimi i 

investimeve për IT,  etj.  Përcaktimi dhe menaxhimi i 

niveleve të  shërbimit si dhe garantimi i shërbimit të 

vazhdueshëm;    Garantimi    i    sigurisë    së    sistemeve, 

Identifikimi dhe shpërndarja e kostove, Edukimi dhe 

trajnimi i përdoruesve, et). 

Qëllimi është të sigurohen 

njohuri te qëndrueshme dhe 

përvetësohen elementet e 

programit në aspektin teorik, 

si dhe të fitohen shprehitë 

praktike nga çdo auditues në 

sallë mbi manualet e 

kontrolleve te IT  

 

    Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

 

 

Trajnim 1 

ditor 

   

Meald Habazaj  

Erald Kojku 
06 gusht 

2019 

3.  Objektivat e COBIT-4;   përcaktimi dhe menaxhimi i 

niveleve të shërbimit, menaxhimi i performancës  dhe 

kapacitetit,      menaxhimi  i  helpdesk   dhe  

http://www.klsh.org.al/web/program_trajnimi_gusht_2019_49

15.pdf incidenteve, menaxhimi i konfigurimit, menaxhimi i 

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

 

Trajnim 1 

ditor 

   

Meald Habazaj  

Erald Kojku 
07 gusht 

2019 
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problemeve, Menaxhimi i të dhënave, menaxhimi i mjedisit 

fizik, etj. 

    

4.  Manuali auditimit IT: 

Matrica e sugjeruar e auditimit mbi Sigurinë e 

Informacionit dhe matrica e sugjeruar e auditimit mbi 

Kontrollet e Aplikacioneve; Kontrolli i Vlerësimit të 

Përgjithshëm të Gjendjes Kritike dhe Matrica e sugjeruar e 

auditimit mbi Qeverisjen e IT-së. 

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

Benard Haka 

Rodjan 

Alimerkaj 

08 gusht 

2019 

5.  Manuali i Auditimit të IT: 

Qeverisja e IT, Zhvillimi dhe Blerja, Operacionet e IT, Plani i 

Vazhdueshmërisë së Biznesit (BCP) dhe Plani i Rimëkëmbjes 

nga Katastrofat (DRP), Siguria e Informacionit dhe udhëzimi 

KLSH për këtë qellim. 

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

Benard Haka 

Rodjan 

Alimerkaj 

09 gusht 

2019 
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JAVA E DYTË: TRAJNIME MBI AUDITIMET E PERFORMANCES: 

Datat: 12 -16. 8. 2019  

 

Literaturë për konsultim: 

 

 
 

 

 

 

 MANUALI I AUDITIMIT TE PERFORMANCES 

 INDIKATORE TE PERFORMANCES 

 RAPORTE AUDITIMI: 

- Raport Auditimi Performance me temë "Varfëria në Shqipëri 
dhe roli i Shtetit në zbutjen e saj" , 

- Raport Auditimi Performance “Funksionimi i Bashkive, në 
kuadër të Reformës Administrative-Territoriale” , 

- Raport Auditimi i Performancës “Strategjia antikorrupsion” , 

- Performance Audit Report “The implementation of the 
anticorruption strategy” , 

- Auditimi i performancës: Receta dhe Nënshkrimi Elektronik  

- Auditimi i performancës: Menaxhimi i Mbetjeve Spitalore, etj. 

 

http://www.klsh.org.al/web/raport_perfundimtar_varferia_ne_shqiperi_dhe_roli_i_shtetit_ne_zbutjen_e_saj_4446.pdf
http://www.klsh.org.al/web/raport_perfundimtar_varferia_ne_shqiperi_dhe_roli_i_shtetit_ne_zbutjen_e_saj_4446.pdf
http://www.klsh.org.al/web/raporti_reforma_territoriale_4443.pdf
http://www.klsh.org.al/web/raporti_reforma_territoriale_4443.pdf
http://www.klsh.org.al/web/raport_i_auditimit_te_performances_strategjia_antikorrupsion_4805.pdf
http://www.klsh.org.al/web/performance_audit_report_the_implementation_of_the_anticorruption_strategy_4804.pdf
http://www.klsh.org.al/web/performance_audit_report_the_implementation_of_the_anticorruption_strategy_4804.pdf
http://www.klsh.org.al/web/04_vendimi_receta_dhe_nenshkrimi_elektronik_4437.pdf
http://www.klsh.org.al/web/05_vendimi_mbetjet_spitalore_05_10_2018_1_1_4438.pdf
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TEMAT E TRAJNIMEVE QE DO TE ZHVILLOHEN GJATE JAVES: 12 – 16 Gusht 2019 

 

Nr. Tema / Fusha e Trajnimit 

dhe Përshkrimi 

Objektivat e Trajnimit Grupet e 

synuara për 

pjesëmarrje 

Formati i 

Trajnimit 

dhe 

kohëzgjatja 

Trajnuesit Periudha 

kohore 

  

1.  

 

 Manuali auditimit Performances: 

Dimensioni ligjor dhe dimensioni teorik i këtij 

angazhimi profesional.  

Parimet kyçe të auditimit të performancës në 

Kontrollin e Lartë të Shtetit.  

Cikli i auditimit 

Qëllimi është të sigrohen 

njohuri te qëndrueshme dhe 

përvetësohen elementet e 

manualit te auditimit per ti 

zbatuar efektivisht në praktikën 

audituese 

 

 

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

Departament

i Auditimit te 

Perfomances  

  

 

  

 

12 gusht 

2019  

2.  Manuali auditimit Performances: 

Planifikimi operacional i auditimit të performancës, 

përmbajtja e programit auditues. Fokusimi i studimit: 

përcaktimi i çështjeve të detajuara që do të 

shqyrtohen.Qasja audituese: Si t’i përgjigjemi çështjeve 

të identifikuara, Menaxhimi i projektit , Informimi i 

subjekteve nën auditim, Garantimi i cilësisë, Rezultati 

iprogramimit të auditimit të performancës. 

 

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

  

Departament

i Auditimit te 

Perfomances  

 

  

 

13 gusht 

2019  

3.  Manuali Auditimit Performances: Mbledhja e 

evidencës audituese, Teknikat për analizimin e 

evidencës audituese, Monitorimi i progresit, Rezultati i 

fazës së terrenit. 

 

 

 

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

  

Departament

i Auditimit te 

Perfomances  

 

  

 

14 gusht 

2019  
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4.  Manuali Auditimit Performances: 

Projekt-raporti: Përçimi i mesazhit, Debatimi i raportit 

me subjektet e audituara dhe palët e tjera të interesit, 

Rezultati i draftimit të raportit, 

 

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

  

Departament

i Auditimit te 

Perfomances  

 

 

  

 

15 gusht 

2019  

5.  Manuali auditimit Performances: 

Krijimi i impaktit, Ndjekja e raportit: reagimi i 

subjekteve të audituara, Format e tjera të komunikimit, 

Vlerësimi i ndikimit të raportit. Rezultati i krijimit të 

impaktit. 

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

  

Departament

i Auditimit te 

Perfomances  

 

 

  

 

16 gusht 

2019  
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JAVA E TRETË: TRAJNIME MBI AUDITIMET FINANCIARE: 

Datat: 19 - 23. 8. 2019  

 

Literaturë për konsultim: 

 

 

 
 

1. MANUALI I AUDITIMIT 

FINANCIAR 

2. UDHËZIMIN E MINISTRIT TË 

FINANCAVE DHE EKONOMISË 

NR.8, DATË 09.03.2018 “PËR 

PROCEDURAT E 

PËRGATITJES, PARAQITJES 

DHE RAPORTIMIT TË 

PASQYRAVE FINANCIARE 

VJETORE TË NJËSIVE TË 

QEVERISJES SË 

PËRGJITHSHME” 

3. RAPORTE AUDITIMI; 

 

https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
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TEMAT E TRAJNIMEVE QE DO TE ZHVILLOHEN GJATE JAVES: 19 – 23 Gusht 2019 

 

Nr. Tema / Fusha e Trajnimit 

dhe Përshkrimi 

Objektivat e Trajnimit Grupet e 

synuara për 

pjesëmarrje 

Formati i 

Trajnimit 

dhe 

kohëzgjatj

a 

Trajnuesit Periudha 

kohore 

  

1.  

 

 Manuali Auditimit Financiar dhe standardet e 

auditimit 

 -ISSAI 100 -(Parimet themelore të auditimit të sektorit publik); 

-ISSAI 200 -(Parimet themelore të auditimit financiar) 

-Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për 

implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit,   

-Kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të 

Sektorit Publik (IPSAS)  

Qëllimi është të sigurohen 

njohuri te qëndrueshme 

dhe përvetësohen 

elementet  Parimet 

themelore të auditimit të 

sektorit publik dhe  Parimet 

themelore të auditimit 

financiar   

 

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

  

Azmi Stringa 

Valbona Gaxha 

Rigels Gjuzi 

Eriola Hoxha 

 

  

 

19 gusht 

2019  

2.  Vështrim i përgjithshëm mbi auditimin financiar. 

Planifikimi i auditimit. Kriteret që përdoren për 

planifikimin e një auditimi financiar. Vendosja e 

materialitetit, identifikimin e fushave me risk nëpërmjet 

njohjes të veprimtarisë së njësisë që do të auditohet. 

Përcaktimin e testeve të auditimit që do të përdoren. 

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH  

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

  Azmi Stringa 

Valbona Gaxha 

Rigels Gjuzi 

Eriola Hoxha 

 

 

  

 

20 gusht 

2019  

3.  Kryerja e Auditimit / Puna në Terren. Hapat e kryerjes së 

procedurave dhe testet e auditimit në mbledhjen e 

  

Të gjithë 

 

Trajnim 1 

 

  Azmi Stringa 

 

21 gusht 
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evidencës së auditimit. Plotësimi i kriterit të 

mjaftueshmërisë, përshtatshmërisë dhe besueshmërisë së  

evidencës per arritjen e konkluzioneve të përshtatshme. 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH   

ditor  Valbona Gaxha 

Rigels Gjuzi 

Eriola Hoxha 

 

 

  

2019  

4.  Raportimi i Auditimit.  

Forma dhe përmbajtja e raportit në një auditim financiar.  

Llojet e opinioneve që jepen në përfundim të një auditimi 

financiarSistemi i menaxhimit të cilësisë. Procedurat e 

kontrollit të cilësisë që japin siguri se, auditimi përputhet 

me standardet profesionale, kërkesat ligjore dhe rregullatore 

të aplikueshme dhe që opinioni e raporti i auditimit 

financiar nga përdoruesit të zbulimeve, konkluzioneve, 

raporteve dhe opinioneve të auditimit financiar.    

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

  Azmi Stringa 

Valbona Gaxha 

Rigels Gjuzi 

Eriola Hoxha 

 

 

 

  

 

22 gusht 

2019  

5.  Auditimi Financiar ne Njesite e Qeverisjes Lokale   

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

Kristaq 

Gjurgjaj 

  

 

  

 

23 gusht 

2019  
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JAVA E KATËRT: TRAJNIME MBI AUDITIMET E PERPUTHSHMERISE 

Datat: 26 - 30. 8. 2019  

 

Literaturë për konsultim: 

 

 

 

1. MANUALI I AUDITIMIT 

2. RAPORTE AUDITIMI; 
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TEMAT E TRAJNIMEVE QE DO TE ZHVILLOHEN GJATE JAVES: 26 -30 Gusht 2019 

Nr. Tema / Fusha e Trajnimit 

dhe Përshkrimi 

Objektivat e Trajnimit Grupet e 

synuara për 

pjesëmarrje 

Formati i 

Trajnimit 

dhe 

kohëzgjatja 

Trajnuesit Periudha 

kohore 

1.  

 

SNA dhe manuali mbi auditimin e përputhshmërisë: 

 ISSAI 100–(Parimet themelore të auditimit të sektorit publik); 

-ISSAI 400 (Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë), që 

përcakton parimet themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon 

më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të 

auditimit të përputhshmërisë; 

-ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin 

e përputhshmërisë”;  

-Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 

Gjykatës Evropiane të Audituesve; 

-Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për 

implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 

mbi Auditimin e përputhshmërisë”; 

Qëllimi është të sigrohen 

njohuri te qëndrueshme 

dhe përvetësohen 

elementet  Parimet 

themelore të auditimit të 

sektorit publik dhe  Parimet 

themelore të auditimit te 

përputhshmërisë.   

 

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

 Aulona 

Jonuzi 

 

  

 

26 gusht 

2019  

2.  Njohuri bazë për auditimin e përputhshmërisë në sektorin 

publik. 

 Përkufizimin e auditimit të përputhshmërisë, parimet e 

përgjithshme të kryerjes së auditimit të përputhshmerisë, 

elementët dhe palët e përfshira. Baza e njohurive për 

aplikimin e procedurave që duhet tëndiqen në kryerjen e një 

auditimi përputhshmërie. Planifikimi/Programi Auditimit 

.Kriteret që përdoren për planifikimin. Përcaktimi i 

materialitetit, identifikimi i fushave/çështjeve me risk 

Aplikimi ne kushtet e 

auditimit te shoqërive 

publike 

 

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

Blerin 

Shkurti 
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nëpërmjet njohjes dhe kuptimit të veprimtarisë së njësisë që 

do të auditohet, përcaktimi i testeve të auditimit që do të 

përdoren si bazë për auditime efektive dhe eficente. 

3.  Kryerja e Auditimit /Puna në Terren, 

hapat e kryerjes së procedurave dhe testeve të auditimit që 

përdoren për mbledhjen e të dhënave të auditimit. 

Evidenca e auditimit që mundëson arritjen e konkluzionit 

të përshtatshëm dhe përmbushjen e objektivave të 

auditimit. Raportimii auditimit. Opinionet e auditimit. 

 Llojet e opinioneve që mund të jepen në përfundim të një 

auditimi përputhshmërie. 

  

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

 Bajram 

Lamaj  
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4.  Kryerja e Auditimit /Puna nëTerren, 

hapat e kryerjes së procedurave dhe testeve të auditimit që 

përdoren për mbledhjen e të dhënave të auditimit. 

Evidenca e auditimit që mundëson arritjen e konkluzionit 

të përshtatshëm dhe përmbushjen e objektivave të 

auditimit. Raportimii auditimit. Opinionet e auditimit. 

 Llojet e opinioneve që mund të jepen në përfundim të një 

auditimi përputhshmërie 

 

 Të gjithë 

audituesit  

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

  Ruis Xhaja 
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5.  Kryerja e Auditimit /Puna nëTerren, 

hapat e kryerjes së procedurave dhe testeve të auditimit që 

përdoren për mbledhjen e të dhënave të auditimit. 

Evidenca e auditimit që mundëson arritjen e konkluzionit 

të përshtatshëm dhe përmbushjen e objektivave të 

auditimit. Raportimii auditimit. Opinionet e auditimit. 

 Llojet e opinioneve që mund të jepen në përfundim të një 

auditimi përputhshmërie 

. 

Aplikimi ne kushtet e 

auditimit te projekteve me 

financim te huaj  

 

Të gjithë 

audituesit  

dhe stafi i 

KLSH 

    

 

Trajnim 1 

ditor 

   

 

 Artan 

Topjana 
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