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Raporti i Auditorit të Pavarur 

Për Menaxhmentin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm   
 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare përcjellëse  të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm, të 
Republikës së Kosovës (tutje referuar si “Organizata” ose “ZAP”) që përbëhen prej Pasqyrave të 
Pranimeve të Parasë dhe Pagesave dhe Raporti i Ekzekutimit të Buxhetit për vitin e përfunduar më 
31 Dhjetor 2009 dhe një përmbledhje të politikave të rëndësishme si dhe shënime të tjera 
shpjeguese. 
    
Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pasqyrat Financiare 

   Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre pasqyrave 
financiare në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik. Kjo 
përgjegjësi përfshinë: dizajnimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e kontrollit të brendshëm të 
përshtatshëm për pregatitjen dhe prezentimin e drejtë të pasqyrave financiare që janë të lira nga 
gabimet në amteriale, qoftë nga ndonjë mashtrim ose gabim, zgjedhjen dhe zbatimin e politikave 
kontabël të duhura; dhe bërjen e vlerësimeve kontabël që janë të arsyeshme në rrethana.  

Përgjegjësia e Auditorit  
Përgjegjësi e jona është të shprehim një mendim për këto pasqyra financiare bazuar në auditimin 
tonë. Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve të Auditimit Suprem (SNIAS). Këto standarde 
kërkojnë që ne të jemi në përputhje me  kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe kryejmë auditimin 
për të marrë siguri të arsyeshme  nëse pasqyrat financiare janë të lira nga gabimet  materiale. 
Auditimi përfshinë performimin e procedurave  për të marrë dëshmi të auditimit lidhur me shumat 
dhe shpalosjet në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen në gjykimin e auditorit, duke 
përfshirë vlerësimin e riskut të gabimeve  materiale të pasqyrave financiare, qoftë nga ndonjë gabim 
ose mashtrim.   

Gjatë bërjes së atyre vlerësimeve të riskut, auditori konsideron kontrollin e brendshëm të 
përshtatshëm në pregatitjen e entitetit dhe prezentimin e drejtë të pasqyrave financiare në mënyrë 
që të dizajnojë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme në rrethana, por jo për qëllim të 
shprehjes së një mendimi në efektshmërinë e kontrollit të brendshëm të entitetit. Auditimi 
gjithashtu përfshinë vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura dhe 
arsyeshmërinë e vlerësimit kontabël të bërë nga menaxhmenti, gjithashtu sikur vlerësimin e 
përgjithshëm të prezentimit për pasqyrat financiare. 
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Ne besojmë që dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjatueshme dhe të duhura për të 
siguruar një bazë për mendimin tonë të auditimit.   
Mendim  
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare prezentojnë drejtë, në të gjitha aspektet materiale, 
Pasqyrën e Pranimeve të Parasë dhe Pagesave dhe Raportin e Ekzekutimit të Buxhetit për vitin e 
përfunduar më 31 Dhjetor 2009, në përputhje me Standardet Ndërkomëtare të Kontabilitetit për 
Sektorin Publik, dhe që sistemet e regjistrave financiar dhe transaksionet e Organizatës përputhen 
me statutet dhe rregulloret e zbatueshme.   

 

     
      
 
Grant Thornton, 
 
Prishtinë, 
23 Shtator 2010
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Shënimet e Pasqyrave Financiare 

1. E përgjithshme 
Rregullorja e UNMIK-ut 2002/18, e datës 4 Tetor 2002, ka themeluar Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të 
Kosovës. Rregullorja është shfuqizuar nga Ligji nr. 03/L-075 i datës 05 Qershor 2008 i pranuar nga Kuvendi 
i Republikës së Kosovës. Sipas Nenit 3 të këtijë Ligji, nga Auditori i Përgjithshëm (tutje referuar si “AP”) 
kërkohet të drejtojë auditim të rregullt vjetor të të gjithë institucioneve buxhetore në Republikën e Kosovës 
për të përcaktuar: 

 Nëse pasqyrat financiare japin opinion të  vërtetë dhe të drejtë ;  
 Nëse regjistrat financiar, sistemet dhe transaksionet përputhen me statutet dhe rregulloret e 

zbatueshme;  
 Përshtatjen e kontrollit të brendshëm dhe funksioneve të auditimit të brendshëm; 
 Ndershmërinë dhe drejtësinë e vendimeve administrative të marra përbrenda institucioneve ose entitetit 

të audituar, dhe 
 Të gjitha çështjet që rrjedhin nga ose lidhur me auditimin.  

 
Në Mars 2003, Kuvendi i Republikës së Kosovës aprovoj Ligjin Nr. 2003/2 “Ligji në Menaxhimin 
Financave Publike dhe Përgjegjsive ” që zyrtarisht është shpallur nga Përfaqësues Special të Sekretarit-të 
Përgjithshëm (SRSG) më 12 Maj 2003 në Rregulloren e UNMIK-ut 2003/17. Ky Ligj është shfuqizuar nga 
Ligji nr. 03/L-048 më 13 Mars 2008 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Neni 44 i Ligjit konstaton që AP 
do të pregatisë dhe dorëzojë në Kuvend raportin e pasqyrave financiare të organizatave buxhetore për vitin 
paraprak duke siguruar mendimin e AP-së nëse pasqyrat financiare japin një pasqyrë reale dhe të drejtë  të 
financave të organizatave të tilla buxhetore.  

Pasqyrat Financiare janë pregatitur me qëllim të raportimit në Thesar të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë (“MFE”) në përputhje me kërkesat financiare dhe raportuese të Standardeve Ndërkombëtare të 
Sektorit Publik të Kontabilitetit. 
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2. Bazat e Pregatitjes së pasqyrave financiare dhe konventës 
kontabël   

 
2.1 Bazat e pregatitjes 
Pasqyrat financiare janë pregatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
për Sektorin Publik (“SNKSP”). Raportimet financiare në baza të parasë së gatshme të 
kontabilitetit mbështetet tek të gjithë kërkesat raportuese të Ligjit për Menaxhimin e Financave 
Publike dhe Përgjegjsive , Ligji nr. 03/L-048 i lëshuar në 13 Mars 2008. këto politika janë zbatuar 
gjatë gjithë viteve që janë prezentuar, vetëm nëse është theksuar ndryshe. 
 
2.2 Konventa (marrëveshja) kontabël 
Pasqyrat financiare janë pregatitur në bazën e kontabilitetit në para të gatshme siq vijon :  
 

a. Të ardhurat / (Fondet) janë alokuar  nga fondet e gatshme në Buxhetin e Konsoliduar të 
Kosovës, fonde të shpërndara të cilat janë për tu shpenzuar në lidhje me përvetësim të 
tillë dhe të njohura si “fonde të alokuara ” për atë përvetësim; dhe 

 
b. Shpenzimet njihen kur paguhen nga llogaria bankare e Buxhetit të Konsoliduar të 

Kosovës (“BKK”). 
 
c. Asetet jo monetare njihen me kosto historike e cila paraqet kostot e blerjes dhe ndonjë 

shpenzim shtesë të atribueshëm direkt në blerje të aseteve. 
 
2.3 Monedha raportuese 
Librat dhe regjistrat e ZAP mbahen në Euro, monedha legale në Territorin e Republikës së 
Kosovës.  
 
2.4 Prokurimi 
Marrëveshja e kontraktuara për blerje ose për qira të mallrave dhe shërbimeve, duke përfshirë 
shërbime profesionale, kanë hyrë, në emër të ZAP, vetëm nga ata zyrtarë të autorizuar në kohë. 
Aktivitetet e blerjes osë qirasë përfshijnë, veç hyrjes në marrëvjeshje kontraktore, thirrja për 
tender, kuotimet ose propozimet me furnitorët potencial në baza të specifikimeve të detajuara siq 
është caktuar në Ligjin nr. 2003/17 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës dhe 
Rregulloren nr. 2007/20 në nxjerrjen e Ligjit duke rregulluar ligjin nr. 2003/17.    
 
2.5 Zotimet 
Zotimet siq është shpalosur në pasqyrat financiare janë regjisruar kur blerja e lidhur me buxhetin 
aktual është porositur, edhe pse mallrat / shërbimet faktikisht janë pranuar / paguar, dhe 
detyrimi ka ndodhur, ne vitin tjetër buxhetor. 

2.6 Data e Autorizuar 
Pasqyrat financiare janë autorizuar për publikim më 29 Janar 2010 nga Z. Lage Olofsson, 
Auditori i Përgjithshëm Z. Luljeta Osmani, Drejtuese e buxhetit dhe financave të Zyrës së 
Auditorit të Përgjithshëm.  
 
2.7 Buxhetet 
Informacioni i prezentuar original, i rishikuar dhe buxhetet finale janë të gatshme publikisht dhe 
burimi primar i informacionit është siq vijon: 
 
- Buxheti Origjinal është i aprovuar nga Ligji 03/L-105 
- Buxheti i Rishikuar është i aprovar nga Ligji Nr 03/L-167 
Buxheti Final është i përfshirë në Sistemin Informativ të Menaxhmentit Financiar të Kosovës dhe 
gjithashtu është i publikuar si pjesë e pasqyrave të konsoliduara financiare të Qeverisë së 
Kosovës. 
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