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 Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar dhe për 

punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.   

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë 

llogaridhënien në administratën publike për përdorimin efektiv,  

efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare.  

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike duke 

ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga 

menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne 

rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një 

rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve 

tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet  

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit si dhe me 

praktikat e mira evropiane.  

“Univerzum-Audit” Sh.p.k. ka kryer auditimin e Pasqyrave 

Financiare Vjetore te Komunës se Leposaviqit për vitin e 

përfunduar me 31 dhjetor 2018, në emër të Zyrës Kombëtare të 

Auditimit të Republikës së Kosovës.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së 

Leposaviqit, në konsultim me menaxherin e kontratës Mujë 

Gashi, i cili e ka mbikëqyrur auditimin.  

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga “Univerzum 

Audit” Sh.p.k nga Armend Osaj, udhëheqës i ekipit si dhe 

Taulant Murati dhe Egzona Ferati , anëtarë. 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: ,Rr. Ahmet Krasniqi nr 210 , Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011 

http://zka-rks.org 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Komunës së Leposaviqit për vitin 2018, 

i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i 

pasqyrave financiare për vitin 2018 është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të  

Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Qasja jonë ka përfshirë testet dhe procedurat, të cilat 

ishin të nevojshme për të arritur në një opinion lidhur me pasqyrat financiare. Qasja e  aplikuar e 

auditimit është paraqitur në Planin e Jashtëm të Auditimit, të datës 19.11.2018. 

Auditimi është fokusuar në: 

 

Niveli i angazhimit për të kryer auditimin është përcaktuar varësisht nga cilësia e kontrollit të 

brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i Komunës së Leposaviqit. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes 

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin 2018 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha 

aspektet materiale. 

Theksimi i çështjes 

Ne tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se pasuritë kapitale nuk janë regjistruar fizikisht si dhe nuk 

nuk janë regjistruar në modulin e pasurisë në SIMFK. Poashtu edhe pasuritë jokapitale nuk janë 

regjistruar në modulin e-pasuria.  

Kontratat e punës si dhe dokumentacioni përgjegjës për punëtor të pranuar para vitit 2018 ende 

mbesin të paazhuruara, si dhe në pasqyra financiare vlera e obligimeve është e nënvlerësuar për 

vlerën 213.095€ në emër të kamatës së kërkuar nga përmbaruesi privat në lidhje me borxhin e 

papaguar nga viti 2017.  

Më gjerësisht shih Pjesën 2.1 të këtij Raporti. 

Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve, sipas SNISA-ve.  

 

 

Pasqyrat Financiare 
Vjetore 

Zbatimi i 
Rekomandimeve

Menaxhimi financiar 
dhe kontrolli
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore  

 

 

 

 

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të Komunës  

gjatë procesit të auditimit. 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2018 

Kryetari është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do t’i adresoj 

të gjitha rekomandimet e dhëna.   

Theksimi i Çështjes pasqyron dobësitë
në kontrolle për ta konfirmuar 

vlerësimin dhe shpalosjen e saktë të 
pasurisë.

Kryetari duhet t'i analizojë arsyet për 
theksimin e Çështjes në vitin 2018 dhe 

t'i identifikoj veprimet që kërkohen 
për të mundësuar një prezantim të 
drejtë dhe të vërtetë të pasurisë në 

vitin 2019

Dobësi janë vërejtur në disa sisteme të 
rëndësishme financiare, menaxhimin e 

personelit,, pasurisë, si dhe menaxhimin 
e obligimeve ndaj furnitorëve. 

Kryetari duhet të kryej një rishikim të 
procesit të prokurimit dhe 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, 
si dhe të forcoj kontrollet ku 

dështimet janë identifikuar në proces.

Procesi i zbatimit të rekomandimeve 
është i knaqshëm, mirëpo së paku dy 

çështje që kanë të bëjnë me menaxhim të 
pasurisë dhe me funksionim të auditimit 
të brendshëm nuk janë adresuar fare, e 
ishin rekomandime edhe në raportet e 

auditimit nga vitet paraprake.

Kryetari duhet ta zbatoj një proces 
rigoroz për të siguruar që të gjitha 

rekomandimet e vitit paraprak 
adresohen në mënyrë aktive 

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të bëjnë 
menaxhimin e rrezikut janë të mangëta. 

Auditimi i brendshëm duhet t'i mbështesë 
më tutje zhvillimet në këtë fushë. .

Kryetari duhet të sigurojë që 
aranzhimet e qeverisjes janë rishikuar 
në mënyrë kritike për t'u siguruar se 

janë bërë ndryshime adekuate në 
përmirësimin e menaxhimit të rrezikut
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1.    Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit  

Auditimi përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave tjera 

financiare, me sa vijon: 

 Nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve 

financiare për periudhën e auditimit;  

 Nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe rregulloret 

në fuqi;  

 Nëse funksionet e kontrollit dhe të auditimit të brendshëm janë të përshtatshme dhe efikase;  

 Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Puna e ndërmarrë e auditimit është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Ne kemi analizuar veprimtarinë 

e komunës, për të përcaktuar se deri në çfarë mase mund të mbështetemi në kontrollet menaxheriale 

dhe nivelin e testeve të hollësishme, që janë të nevojshme për të siguruar dëshmitë që mbështesin 

opinionin e Auditorit të Përgjithshëm. 

Procedurat tona kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të kontabilitetit,  

teste të ndërlidhura substanciale si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes deri në masën që ne 

i konsiderojmë të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat e auditimit nuk duhet të 

konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e të gjitha dobësive që mund të ekzistojnë, apo e të 

gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që kanë operuar.  

Kapitujt në vijim ofrojnë përmbledhje të detajuar të gjetjeve tona të auditimit dhe rekomandimet në 

çdo fushë të rishikimit. Përgjigjet e menaxhmentit në rezultatet e auditimit mund të gjenden në 

Shtojcën II .    
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2.   Pasqyrat financiare vjetore dhe obligimet për raportim të 

jashtëm 

Auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese dhe cilësinë e saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV, përfshirë deklaratën e bërë 

nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar.  

Deklarata për prezantimin e PFV-ve përfshinë një numër të pohimeve në lidhje me pajtueshmërinë 

me kornizën raportuese si dhe cilësinë e informacionit në kuadër të PFV-ve. Këto pohime kanë për 

qëllim t’i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat relevante u janë ofruar për të siguruar se 

mund të ndërmerret një proces auditimi.  

2.1 Opinioni i auditimit   

Opinioni i pamodifikuar me theksim të çështjes 

Ne kemi audituar PFV-të e Komunës së Leposaviqit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, të 

cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme, pasqyrën e ekzekutimit 

të buxhetit si dhe shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare. 

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (të kontabilitetit të bazuar në  para 

të gatshme), Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me 

plotësime dhe ndryshime) dhe Rregullore MF, Nr. 01/2017 për raportim vjetor financiar nga 

organizatat buxhetore. 

Baza për opinion  

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa 

‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Besojmë se dëshmitë e auditimit 

që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinion.  

Theksimi i çështjes 

Ne tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se: 

 Komuna nuk ka ndërmarrë masa lidhur me menaxhimin e pasurive të blera dhe të 

trashëguara në vitet e mëparshme. Më tutje, pasuritë e paraqitura në PFV për vitin 2018 nuk 

janë regjistruar në SIMFK, si dhe nuk është duke u përdorur sistemi e-pasuria për 

regjistrimin e pasurisë me vlerë nën 1,000€. Si pasojë nuk janë shpalosur vlerat e sakta dhe 

të plota të pasurive komunale, si dhe stoqet e materialit shpenzues në PFV; Komuna ende 

nuk e ka te caktuar zyrtarin për menaxhim të pasurisë.  

 Kontratat e punës për 32 punonjës të komunës ende mbesin të pa-azhurnuar nga periudha 

paraprake, çështje e raportuar nga ne në vitin 2017.  
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 Në raportin për vitin 2017 poashtu është raportuar se për pjesën më të madhe të tyre ende 

nuk janë ndjekur procedurat e akt emërimit. Për më tepër, nuk është bërë vlerësim i 

performancës së punës së punonjësve të cilët kanë tanimë akt emërimet;  

 Vlera e obligimeve të shpalosura në PFV për shpenzime kapitale nga vitet e mëhershme nuk 

është e saktë sepse është shpalosur shuma prej 1,324,253€, ndërsa vlera prej 213,095€ në emër 

të kamatës së kërkuar nga përmbaruesi privat për mos pagesë të obligimeve të viteve të 

kaluara në kohë nuk është paraqitur. Pra në total vlera e obligimeve për shpenzime kapitale 

duhet të ishte 1,537,348€. Urdhërpagesa e përmbaruesit privat për kamatë shtesë ka arritur 

në komunë në fillim të vitit 2019 dhe kjo është arsyja pse komuna këto obligime nuk i ka 

paraqitur në PFV.   

Çështjet kyçe të auditimit 

Si çështje kyçe të auditimit përmendim faktin se: 

 Komuna nuk i posedon planet/strategjitë, si: planet urbanistike, hapësinore, plani operativ 

emergjent, plani strategjik kundër korrupsionit, strategjia e zhvillimit rajonal etj.

 Komuna ende nuk ka vendosur politika të zbatimit të ligjit për tatimin në pronë si dhe nuk 

ka ndërmarrë veprime konkrete për arkëtimin e mjeteve nga kjo veprimtari. Po ashtu nuk 

ka inkasuar të hyra nga lejet e ndërtimit apo për shfrytëzim të pronave/hapësirave 

komunale dhe

 Niveli i lartë i obligimeve (mbi 1 mil.€) do të shkaktojë vështirësi buxhetore edhe në vitin 

2019.

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV 

Kryetari i Komunës është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të pasqyrave financiare 

sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - Raportimi Financiar bazuar 

në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme të modifikuar, si dhe është përgjegjës për kontrolle të 

brendshme të cilat menaxhmenti i përcakton si të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e 

pasqyrave financiare, pa keq-deklarime materiale të shkaktuara qoftë nga mashtrimi apo gabimi. 

Kjo përfshinë zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

(me plotësime dhe ndryshime). Kryetari i Komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e 

procesit të raportimit financiar të Komunës. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV në bazë të auditimit të kryer. Auditimi 

është kryer në përputhje me SNISA. Këto standarde kërkojnë që t’i përmbahemi kërkesave etike, të 

planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme se pasqyrat financiare nuk 

përmbajnë keq-deklarime materiale. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer në 

pajtim me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-deklarim material që mund të ekzistoj. Keq-deklarimet 

mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose 

së bashku, mund të ndikojnë në vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 
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Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare  

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keq-deklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është 

relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga entiteti, në mënyrë që të dizajnoj procedura të 

auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit 

mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të entitetit. 

Auditimi përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare.  

2.2 Pajtueshmëria me kërkesat për PFV-të dhe kërkesat tjera për 

raportim 

Nga komuna kërkohet të raportoj në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe kërkesat tjera 

për raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

 Pajtueshmërinë me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga 

Organizatat Buxhetore; 

 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048 (me ndryshime dhe plotësime); 

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr. 01/2013 dhe 02/2013; 

 Planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve; 

 Kërkesat e Procedurave të Menaxhimit Financiar dhe të Kontrolleve (MFK); 

 Draft plani dhe plani përfundimtar i prokurimit më kohë. 

Në kontekst të PFV-ve, çështjet në lidhje me kornizën raportuese, ishin adresuar me rastin e 

përgatitjes së draft Pasqyrave financiare. 

Komuna ka krijuar planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve si dhe ka arritur t’i realizojë 

pjesën më të madhe të rekomandimeve.  

Në pasqyra financiare vlera e pasurive nuk është e plotë si dhe obligimet janë të nënvlerësuara ashtu 

siç është cekur në opinion.  

Poashtu vlenë të theksohet se në pasqyra janë paraqitur detyrime kontigjente në vlerë prej 

4,694,247€, e të cilat në realitet janë të mjete që mund të arkëtohen nga komuna nëse aprovohen 

paditë e ngritura nga Komuna për pagesat që i janë bërë operatorëve ekonomik vitet e kaluara e të 

cilat projekte ende nuk janë realizuar.  

Marrë parasysh çka u tha më lartë, Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe ai 

Financiar, me rastin e dorëzimit të PFV-ve në Ministrinë e Financave, mund të konsiderohet e saktë 

përveç çështjeve të paraqitura në opinionin e auditimit. 

Në kontekst të kërkesave tjera për raportim të jashtëm, nuk kemi çështje për të ngritur.  
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2.3   Rekomandimet lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore 

Për çështjet e përmendura më sipër jepet rekomandimi: 

Rekomandimi C1 Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar shkaqet  për 

Theksim të Çështjes si dhe të marrë veprime specifike për t’i adresuar sidomos 

çështjet që kanë të bëjnë me pasuritë e Komunës.  Poashtu, me rastin e përpilimit 

të pasqyrave duhet të sigurohet se janë evidentuar të gjitha obligimet e 

mundshme përfshirë obligimet që mund të vijnë nga përmbaruesit në emër të 

kamatës për mos pagesa. Duhet të vazhdohet në zbatimin e rekomandimeve të 

bëra gjatë auditimeve paraprake sipas planit të veprimit.  

3. Menaxhimi financiar dhe kontrolli 

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK), pasqyron aktivitetet e detajuara 

të auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në organizatat buxhetore. Në mënyrë të 

veçantë, në fokus të auditimit ishte menaxhimi i buxhetit, çështjet e prokurimit, burimet njerëzore, 

pasuritë dhe detyrimet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Edhe pse komuna e Leposaviqit ka bërë një numër përmirësimesh në qeverisje, ende mbesin disa 

fusha ku nevojiten zhvillime të mëtutjeshme. Disa nga çështjet e ngritura nga auditimi i vitit të 

kaluar nuk janë përfunduar në tërësi. Regjistrimi dhe vlerësimi i pasurisë kapitale dhe jo-kapitale 

nuk është regjistruar në SIMKF dhe në e-pasuri, si dhe departamenti i auditimit të brendshëm nuk 

është funksionalizuar. Si rrjedhojë konsiderohet se kjo çështje nuk është trajtuar sa duhet nga 

menaxhmenti. Përmirësime të theksuara vërehen sidomos në shpenzimet për investime kapitale. 

Në kontekst të sistemeve financiare, kontrollet mbi të hyrat në përgjithësi kërkojnë përmirësime të 

mëtutjeshme, përderisa te kontrollet mbi subvencionet është vërejtur përmirësim. Gjithashtu 

realizimi i buxhetit ende mbetet sfidë për shkak të borxheve të trashëguara e që edhe mëtutje 

paguhen nga komuna.  

 3.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore dhe shpenzimet e fondeve sipas kategorive 

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 
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Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 

fillestar 

Buxheti 

Final1 

2018  

Realizimi 

2017 

Realizimi 

2016 

Realizimi 

Burimet e Fondeve:  4,576,826 4,688,678 4,525,469 4,875,777 3,425,423 

Granti i Qeverisë -Buxheti 4,553,825 4,136,653 4,133,803 4,089,406 3,156,956 

Të bartura nga viti paraprak2 - 59,940 44,889 - - 

Të hyrat vetjake3 23,001 23,000 10,312 22,664 - 

Donacionet e brendshme - - 336,465 517,032 - 

Donacionet e jashtme  - 469,085 - 246,675 268,467 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 111,852€ dhe atë si rezultat i rritjes së 

Granteve zhvillimore, Granteve të BE-së dhe të Këshillit të Evropes në vlerë praj 469,085€, të hyrave 

të bartura nga viti 2015, 2016 dhe 2017 në vlerë prej 59,940€, si dhe zvoglimit të Grantit të Qeverisë 

në vlerë 417,172€. 

Në vitin 2018, komuna ka shpenzuar 97% të buxhetit final, i cili është reflektuar nga pagesat direkte  

të realizuara përmes përmbarueseve ligjor në vlerë prej 2,230,658 € ( 2,161,026 nga mjetet kapitale, 

55,633€ nga mallrat dhe shëbimet, 13,999€ nga të hyrat komunale) në emër të borxheve të papaguara 

nga vitet e mëhershme. Kjo shumë ka të bëjë me realizimin e gjithësej gjashtë pagesave nga 

përmbarusit ligjor.  

Komunës në fund të vitit 2018 ende i ka mbetur borxh i papaguar në emër të borxheve të trashëguara 

nga vitet paraprake. Për të tejkaluar këtë situatë komuna vazhdimisht monitoron dhe rishikon 

performancën buxhetore në baza mujore dhe ky rishikim i identifikon dhe adreson pengesat dhe 

vështirësitë për realizim të buxhetit në nivel të parashikuar.  Poashtu, kryetari sigorohet që në 

mënyrë rigoroze kontrollohet menaxhimi i kontratave për investime kapitale në mënyrë që të mos 

përsëriten praktikat e mëhershme që kanë rezultuar në borxhe aq të mëdha të komunës.  

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 

fillestar 

Buxheti 

Final 

2018  

Realizimi 

2017 

Realizimi 

2016 

Realizimi 

Shpenzimet e fondeve sipas 

kategorive ekonomike:   
4,576,826 4,688,678 4,525,469 4,875,777 3,425,423 

Pagat dhe Mëditjet 2,282,685 1,501,346 1,495,873 2,123,298 1,008,205 

Mallrat dhe Shërbimet  299,167 384,779 369,107 210,196 209,460 

Shërbimet komunale 64,000 78,000 77,724 62,130 2,257 

Subvencionet dhe Transferet  69,973 69,974 69,970 94,220 69,770 

Investimet Kapitale  1,861,001 2,654,579 2,512,795 2,385,933 2,135,731 

                                                 
1 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
2 Të hyrat vetjake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual.  
3 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e aktiviteteve vetiake. 

file:///C:/Users/ACA-0111/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/76235B3B.xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/ACA-0111/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/76235B3B.xlsx%23RANGE!B15
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Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore janë dhënë si në vijim: 

 Zvogëlimi i buxhetit për paga dhe mëditje është bërë për  781,339€, derisa në fillim të vitit 

2018 për kategorinë e pagave dhe mëditjeve u miratuan 2,282,685€. Në fillim të vitit 2018 ka 

pasur pagesë të detyrueshme nga kategoritë ekonomike të mallrave dhe shërbimeve dhe 

shpenzimet komunale në vlerë prej 60,632€, për shkak të të cilave transferimi nga kjo 

kategori ekonomike në kategoritë ekonomike nga të cilat është bërë pagesa e detyrueshme 

në shumën prej 69,640€ gjë që rezultoi në një ndryshim në buxhetin për paga në 2,213,042€. 

Duke marrë parasysh se 212 punonjës me të ardhura të dyfishta u hoqën nga lista e pagave, 

ka pasur një ndryshim të madh në shumën prej 687,169€ ndërmjet buxhetit fillestar dhe atij 

final për pagat dhe mëditjet. 

 Rritja e buxhetit për mallra dhe shërbime për 85,612€ përfshin fonde shtesë nga qeveria 

29,000€, nga bashkimi evropian 17€, nga Këshilli i Evropës 956€. Me transferin 55,640€ nga 

kategoria ekonomike e pagave dhe meditjeve, pasi që ka pasur një pagesë të detyrueshme 

nga kategoria ekonomike e mallrave dhe shërbimeve në vlerë 55,633€, kështu që për shkak 

të mungesës së fondeve për funksionimin normal, është bërë një transferim. 

 Rritja e buxhetit për shpenzimet komunale është në vlerë prej 14,000€. Në vitin 2018, ka 

pasur një pagesë të detyruar nga kategoria e Shpenzimeve Komunale në vlerë prej 13,999€. 

Për shkak të mungesës së fondeve për shlyerjen e shpenzimeve komunale është bërë 

transferimi nga kategoria ekonomike e pagave dhe mëditjeve në kategorinë ekonomike të 

shpenzimeve komunale në vlerë prej 14.000€, gjë që rezultoi me një rritje të buxhetit për 

shpenzimet komunale. 

 Rritja e buxhetit për shpenzime kapitale me buxhetin final ishte për  793,578€, nga granti 

qeveritar ka marrë  271,000€ është miratuar me një buxhet shtesë, nga të hyrat vetanake të 

transferuara nga vitet e mëparshme jane miratuar 59,940€, nga fondi i zhvillimit të besimit 

nga viti i kaluar u transferua 53,563€ dhe 400,000€ u miratua në vitin 2018, nga fondet e 

Bashkimit Europian nga viti i kaluar u transferua vlera 9,075€. 

3.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga Komuna e Leposaiqit për vitin 2018 ishin 3,924€ apo 17% e planit. Burimet 

e arkëtimit direkt të të hyrave vetjake janë të kufizuara vetëm nga taksat për çertifikata të gjendjes 

civile. Gjithashtu, komuna kishte edhe të hyra indirekte të mbledhura nga denimet e policisë prej 

23,000€ dhe gjobat e gjykatave në vlerë gjithsej 375€. Komuna, ende nuk është duke aplikuar 

kërkesat ligjore të ngarkesave për tatimin në pronë, lejet e ndërtimit, shfrytëzimin e pronave publike 

etj. 

Tabela 3. Të hyrat  vetjake (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 

fillestar 

Buxheti 

Final 

2018 

Pranimet 

2017 

Pranimet 

2016 

Pranimet 

Të hyrat vetjake 23,001 23,000 3,924 534 2,078 

Krahasuar me vitin paraprak të hyrat e realizuara kanë rritje, por ende mbesin në nivel të ulët të 

realizimit.  Kjo situatë është si pasojë e mos aplikimit të procedurave për arkëtimin e të hyrave për 
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tatimin në pronë, lejet e ndërtimit, shfrytëzimin e pronave publike apo burime tjera të të hyrave 

komunale.  

Rekomandim 

Nuk kemi rekomandim në këtë fushë. 

3.1.2 Pagat dhe mëditjet  

Pagat dhe shtesat paguhen përmes një sistemi të centralizuar të pagesave që menaxhohet nga 

Ministria e Administratës Publike dhe MF. Në fund të vitit 2018, Komuna e Leposaviçit kishte 341 

të punësuar, përfshirë edhe 19 anëtarët e Kuvendit Komunal.  

Për paga dhe mëditje është shpenzuar i tërë buxheti i kësaj kategorie apo 1,495,873€. Pjesëmarrja e 

shpenzimeve të pagave dhe mëditjeve në shpenzimet totale të komunës është 33%. 

Rekomandim 

Nuk kemi rekomandim në këtë fushë. 

3.1.2.1  Menaxhimi i personelit 

Menaxhimi i burimeve njerëzore ka për qëllim koordinimin e aktiviteteve të organizatës për të 

siguruar funksionimin e sistemit në përputhje me politikat e administratës komunale dhe të 

kuvendit komunal, të cilat zbatohen në gjithë organizatën. Menaxhimi i BNj përfshinë: hartimin dhe 

rishikimin e strukturës organizative, kategorizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës, kontrollin 

e kostove buxhetore të personelit si dhe kontrollin e procesit të rekrutimit, trajnimit dhe zhvillimit 

të personelit, duke përfshirë këtu edhe matjen e efektivitetit të personelit përmes vlerësimit të 

performancës së kryerjes së detyrave.  

Në vitin 2018, komuna ka miratuar rregulloren e brendshme për strukturën organizative të 

komunës dhe është në proces të sistematizimit të vendeve të punës dhe të harmonizimit me nevojat 

dhe buxhetin e komunës.  
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Çështja A1– Mangësi në proces të përzgjedhjes së personelit 

Gjetja  Komuna gjatë vitit 2018 ka pranuar personel të ri, ku përzgjedhja e tyre është 

bërë në bazë të procedurave të rekrutimit të personelit. Gjatë kontrollimit të 

procesit të rekrutimit dhe dokumentacionit përcjellës, kemi vrejtur që nga 11 

rastet e përzgjedhura me mostër nga numri i të punësuarve, katër prej tyre nuk 

e kanë pasur vërtetimin që personat e rekurtuar ose përzgjedhur nuk janë nën 

hetime.   

Rreziku  Shmangia dhe mos zbatimi i duhur i kërkesave dhe procedurave të rekrutimit, 

përveç që është në kundërshtim me rregullat dhe procedurat ligjore, rrit 

rrezikun të rezultojë me angazhimin e personave jo të duhur si dhe nuk siguron 

nëse është punësuar personel adekuat. 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të sigurojë se aktivitetet e rekrutimit zhvillohen në pajtim me 

procedurat dhe rregulloret relevante të cilat sigurojnë trajtim të barabartë për të 

gjithë konkurrentët potencial. 

Çështja A2 – Mangësi në dosjet e përsonelit 

Gjetja  Edhe më tutje kontratat e vjetra për punonjës të komunës nuk janë të azhuruara. 

Në raportin e vitit 2017 janë përmendur 32 punonjës që paguheshin me kontrata 

të pa përditësuara.  Dosjet e këtij personeli poashtu janë të pakompletuara. 

Komuna disa here i është drejtuar Ministrisë për Qeverisje Lokale dhe Ministrisë 

së Financave, me kërkesa që të zgjidhet problemi i pranimit joligjor në 

marrëdheie pune (kemi të bëjmë me tri konkurse të cilat janë bërë gjatë vitit 2017 

pa procedura ligjore). Për personelin e rekrutuar gjatë vitit 2018 mund të 

konstatohet që dosjet janë të kompletuara. Mangësia e vetme është mosmbajtja 

e dosjeve elektronike e cila parashihet me nenin 1 dhe nenin 9 të rregullores. Pra 

ne gjatë auditimit ne nuk kemi qenë në gjendje të sigurohemi  për egzistencën e 

dosjeve elektronike 

Rreziku  Mospërmbushja e obligimeve ligjore përsa i përket dosjeve të përsonelit të 

nënpunsëve civil mund të shkaktoj konfuzion dhe trajtim jo te barabart të stafit.   

Rekomandimi A2 Kryetari duhet te siguroj që komuna në përpikëri ti përmbahet rregullores për 

dosjet e   punëtorëve. 

3.1.3 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime në vitin 2018 ishte 384,779€, prej tyre ishin shpenzuar 369,107€ 

ose 96%, ndërsa shpenzimet komunale janë shpenzuar 99.6%. Këto mjete shpenzohen në furnizimin 

me pajisje dhe inventar, furnizime zyre, shërbime të kontraktuara, karburant, pajisjemjekësore, 

mirëmbajtje të ndërtesave të zyrave, shpenzime të telefonit etj. 
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Çështja A3 – Nënshkrimi i kontratave pa procedura të prokurimit 

Gjetja  Në një rast komuna ka angazhuar një kompani për shërbime profesionale, ky 

shërbim kap koston 11,446 €, për këtë angazhim komuna nuk kishte bërë thirrje 

publike dhe angazhimi ishte bërë duke i anashkaluar procedurat e prokurimit, 

angazhimi ishte bërë me vendim të kryetarit. Duke pas parasyshë që me 

realizimin e pagesave të detyrueshme nga përmbaruesi privat i tërë buxheti i 

paraparë për vitin 2018 është rreziku, komuna nuk ka qenë në gjedje të fillojë 

procedure e prokurimit publik, ndërsa për të inicuar padinë për projektet e 

papërfunduara në vitet e kaluara ka qenë e nevojshme një raport profesional.  

Rreziku  Shpërfillja e rregullave të prokurimit publik, duke e pasë parasyshë që buxheti 

është i të gjithë taksapaguesëve është dashur që ti jepet hapësirë konkurencës së 

lirë, në mënyrë që mos të kemi pretendime për keqpërdorim të parasë publike.  

Rekomandimi A3 Kryetari, duhet të siguroj masa adekuate në procesin e përzgjedhjes së 

përfituesve të projektit përmes procedurave të prokurimit, për të evituar 

favorizimin e përfituesve, në mënyrë që të arrihet zvogëlimi i kostove buxhetore 

dhe rritja e vlerës për paranë, si edhe evitimi i mundësive për keqpërdorim të 

parasë publike dhe pasurisë së komunës. 

3.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për Subvencione dhe transfere në vitin 2018 ishte 69,973€. Prej tyre ishin shpenzuar 

69,970€ apo 100% e buxhetit të këtyre dy kategorive. Subvencionet janë dhënë për përfitues 

individual, entitete publike si dhe jo publike. 

  

Çështja A4 – Monitorimi dhe menaxhimi i subvencioneve 

Gjetja  Në fillim të vitit 2018 është hartuar rregullorja për ndarje të subvencioneve, me 

të cilën përcaktohen kriteret e qarta për subvencionim si dhe mekanizmat se si 

do të monitorohen dhe menaxhohen subvencionet. Suvencionet jepen për 

organizata joqeveritare dhe persona fizik. Gjatë vitit 2018 janë dhënë gjithsejt 

katër subvencione për OJQ. Prej këtyre janë marrë për mostër dy OJQ. Me rastin 

e përzgjedhjes dhe ndarjes së subvencioneve komuna i ka përcjellë hapat sipas 

rregullores së aprovuar. Në këto dy raste organizatat përfituese gjatë 

raportimeve kanë dorëzuar dëshmi për të gjitha shpenzimet e bëra, mirëpo këto 

shpenzime kryesishtë janë mbështatur me faturat jo-fiskale.  

Rreziku  Ofrimi i dokumentacionit përcjellës jo të rregullt gjatë raportimit për mënyrën e 

realizimit të subvencionit, rritë rrezikun që subvenicioni të mos shfrytzohet apo 

të mos arrijë qëllimin për të cilin është dedikuar. 

Rekomandimi A4 Me rastin e ndarjes së subvencioneve të bëhet e qartë për përfituesit që janë të 

obliguar të dërgojnë raporte për mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve si dhe 

raportet të përcillen me dokumentacion të rregullt dhe të verifikueshëm. 
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3.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale për vitin 2018 ishte 2,634,579€, prej tyre ishin shpenzuar 

2,512,795€ ose 95% e buxhetit. Shpenzimet për investime kapitale kanë të bëjnë me rregullimin e 

infrastrukturës në shëndetësi, arsim si dhe infrastrukturë rrugore. Komuna, gjithashtu një pjesë të 

investimeve kapitale i ka shpenzuar edhe në zhvillimin ekonomik të komunës përmes Fondit për 

Zhvillim Ekonomik.  

Gjatë vitit 2018 nga Komuna përbaruesit privat kishin arkëtuar në mënyrë të detyrueshme 

2,161,026€, nga të cilat 1,824,561€ ishin ndarë nga granti qeveritar i komunës dhe 336,465€ nga granti 

për zhvillim.  

Si rezultat, pjesa më e madhe e buxhetit ishte marr nga komuna përmes përmbaruesit, kështuqë 

komuna nuk kishte mundësi të realizoj projektet e planifikuara kapitale. Komuna ka pranuar fonde 

shtesë në vlerë prej 271,000€ me të cilat ka realizuar tri projekte kapitale në përputhje me procedurat. 

Poashtu, komuna ka pranuar edhe 300,000€ nga Ministria per qeverisje lokale dhe 30,000€ nga 

Ministria e Infrastruktures dhe ka implementuar që te dy projektet.  

 

Çështja A5 – Mangësi në proces të vlerësimit të ofertave 

Gjetja  Gjatë punës në auditim të investimeve kapitale kemi hasur në mangësi gjatë 

procesit të vlerësimit të ofertave për projektin “Furnizimi me mobilje për 

ndërtesën kryesore të komunës”. Në mesin e kërkesave për këtë projekt ishin: 

- Posedimi i certifikatave EN ISO 14001: 2004 dhe EN ISO 9001: 2008 

- Posedimi i objekti afarist – fabrikës në sipërfaqe prej minimum 8000 m2 

Operatori ekonomik fitues, konzorcium në mes dy kompanive ka ofruar dëshmi 

për posedim të çertifikatave, mirëpo ato kishin skaduar gjatë vitit 2018, 

gjegjësisht nuk ishin të renovuara. Ndërsa për kriterin tjetër të përmendur më 

lartë, kishte ofruar dëshmi për posedim të pronës, parcellës në madhësi prej 

11,000 metrave katror, mirëpo jo edhe dëshmi për posedim të objektit në 

madhësi siç është kërkuar me kritere.  

Rreziku  Mos respektimi dhe shpallja e operatorit fitues pa plotësimin e kërkesave 

preliminare apo ato profesionale, rrezikon që të bëhet përzgjedhja e operatorit i 

cili mund ta rrezikoj vetë realizimin e projektit për të cilin është përzgjedhur.   

Rekomandimi A5 Kryetar duhet te siguroj qe komisioni i vlerësimit duhet të bëjë vlerësimin e 

ofertave, saktësisht sipas kërkesave të paraqitura në dosje të tenderit.  

3.1.6  Çështjet e përbashkëta për mallrat dhe shërbimet si dhe 

investimet kapitale 

Kjo pjesë e raportit parasheh të përfshijë çështjet e përbashkëta në fushën e prokurimit që kanë të 

bëjnë me mallrat dhe shërbimet si dhe investimet kapitale. 
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Rekomandim   

Nuk kemi rekomandim në këtë fushë. 

3.2 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale   

Menaxhimi i pasurisë është një pjesë e rëndësishme e menaxhimit financiar dhe kontrollit në 

sektorin publik. Një menaxhim i mirë i pasurive kërkon që komuna të ketë një pamje të plotë të 

pasurive, procedura të kontrollit dhe menaxhimit të tyre, si dhe të azhurnojë vazhdimisht 

ndryshimet në regjistrat e saj. Pasuritë kapitale janë të gjitha pasuritë në pronësi të komunës me 

kosto mbi 1,000€, ndërsa ato jo kapitale janë me vlerën nën 1,000€.  

Dobësitë lidhur me menaxhimin e pasurive janë paraqitur te opinioni i auditimit si Theksim i 

çështjes (shih nënkapitullin 2.1). 

 

Çështja B1 – Mangësi në regjistrim të pasurive kapitale dhe jo-kapitale 

Gjetja  Komuna nuk ka ndërmarrë masa lidhur me menaxhimin e pasurive të blera dhe 

të trashëguara në vitet e mëparshme. Më tutje, pasuritë e paraqitura në PFV për 

vitin 2018 nuk janë regjistruar në SIMFK si pasuri kapitale, si dhe nuk është duke 

u përdorur sistemi e-pasuria për regjistrimin e pasurisë me vlerë nën 1,000€. Si 

pasojë nuk janë shpalosur vlerat e sakta dhe të plota të pasurive komunale në 

PFV. Vlenë të theksohet që vlera e pasurive kapitale të paraqitura në PVF 2018 

është 408,873 EUR derisa në PFV të vitit 2017 ishin në vlerë prej 1,376,238 EUR.   

Rreziku  Mos regjistrimi i saktë i pasurisë në SIMKF dhe në e-pasuri, paraqet jo vetëm 

keqraportim të pasurive në PVF por edhe hapsirë dhe mundësi që këto pasuri 

të keqtrajtohen.   

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurohet që fillimisht të gjitha pasuritë komunale janë 

regjistruar fizikisht, janë vlerësuar nëse është e nevojshme dhe në fund janë 

regjistruar në regjistrat e SIMFK-së dhe të e-pasurisë. Pastaj në vazhdimësi duhet 

të sigurojë që pasuritë e reja regjistrohen në mënyrë të rregullt në regjistra 

kontabël.   

3.3 Trajtimi i parasë së gatshme dhe ekuivalentëve të saj 

Paratë e imta, janë fond i vogël i parave që mbahen në përkujdesjen dhe kontrollin e organizatës 

buxhetore, departamentit ose njësive më të vogla buxhetore varësisht nga ndarjet buxhetore, dhe 

që shfrytëzohet për të mbuluar shpenzimet me vlerë të vogël (deri 100€).  
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Çështja A6– Gjendja e parasë së gatshme  

Gjetja  Edhe pse për vitin 2018 nuk ka ndonjë të gjetur sa i përekt mbajtjes dhe 

përdorimit të parasë së gatshme, një shumë prej 5,000 EUR nga viti 2016 ende 

figuron si avans i pambyllur në SIMKF në emër të parasë së gatshme.  

Sipas PVF 2018, me datën 15.12.2016 i janë dorëzuar thesarit dëshmitë për 

mbylljen e avansit në emër të parasë së gatshme, por kjo nuk ka ndodhur.  

Kjo shumë nuk ekziston fizikisht në komunë si para e gatshme.   

Rreziku  Mos mbyllja e obligimeve për avanse të marra në emër të parasë së gatshme, 

paraqet rrezik të keqraportimit të pozicioneve si të avanseve ashtu edhe të 

shpenzimeve në PVF si dhe hapësirë që këto mjete të mos jenë në kontroll të 

plotë nga ana e komunës.  

Rekomandimi A6 Kryetari duhet të sigurohet për arsyen e mos mbylljes së avansit në emër të 

parasë së gatshme nga viti 2016 dhe të ndërmarr masa për mbyljen e kësaj 

llogarie në vitin vijues.   

 

3.4 Të arkëtueshmet 

Meqenëse, komuna edhe me tutje nuk lëshon asnjë lloj fature për tatime dhe taksa, ajo nuk ka llogari 

të arkëtueshme dhe nuk mban evidenca për to. Taksa për lëshimin e çertifikatave të ndryshme janë 

pagesa me para në dorë përmes arkës me rastin e dorëzimit të kërkesës për çertifikatë. 

Rekomandim 

Nuk kemi rekomandim në këtë fushë. 

3.5 Obligimet e papaguara 

Komuna ka zbatuara kërkesat e rregullores financiare nr. 01/2013, nenin 24 në lidhje me pranimin 

dhe pagesat e faturave dhe ka protokoluar dhe evidentuar faturat e pranuara, gjë që ka rezultuar 

në krijimin e regjistrit të azhuruar të faturave të papaguara. Në bazë të këtij regjistri pastaj faturat 

procesohen dhe paguhen në kohë. Poashtu në baza mujore raportohen në MF dhe janë të shpalosura 

në PFV.  

Sa i përket obligimeve të papaguara, ashtu siç është cekur edhe në kapitullin 2.1, pjesa e theksimit 

të çështjes, vlera e obligimeve të shpalosura në PFV për shpenzime kapitale nga vitet e mëhershme 

nuk është e saktë, sepse është shpalosur shuma prej 1,324,253€, ndërsa në fillim të vitit 2019 është 

pranuar edhe një kërkesë për pagesë të detyrueshme nga përmbaruesi në emër të kamatës për 

vonesat e bëra në borxhet për vitin 2017 dhe vitin 2018 në vlerë prej 213,095€. Pra në total vlera e 

obligimeve për shpenzime kapitale duhet të ishte 1,537,348€. 
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Rekomandim 

Nuk kemi rekomandim në këtë fushë. 

4. Qeverisja e mirë 

Qeverisja e mirë nënkupton parimet themelore të llogaridhënies, efektivitetin e kontrolleve, 

menaxhimin e rreziqeve, pavarësinë e auditimit të brendshëm, koordinimin e ZKA-së me auditimin 

e brendshëm dhe qeverisjen e mirë me pasuritë publike. 

Tregues kyç në mbështetje të qeverisjes efektive është zbatimi i rekomandimeve të auditimit pasi 

kjo tregon se në çfarë mase menaxhmenti po ndërmerr veprime për t’i përmirësuar proceset 

ekzistuese dhe kontrollet. Niveli i përmbushjes së kërkesave të MFK-së nga ana e organizatave 

buxhetore po monitorohet edhe nga plotësimi i pyetësorëve të vet-vlerësimit që plotësohet nga të 

gjitha Organizatat Buxhetore, të cilat në fund të vitit i dorëzohen MF-së. 

Fusha të veçanta të rishikimeve tona lidhur me qeverisjen kanë qenë procesi i llogaridhënies dhe 

menaxhimi i rreziqeve, ndërsa komponentët tjerë janë trajtuar në brendi të kapitujve apo 

nënkapitujve të mësipërm të raportit. 

Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen 

Niveli i qeverisjes brenda komunës, veçanërisht në lidhje me llogaridhënien dhe cilësinë e 

raportimit menaxherial është përmirësuar dukshem. Sfide mbetet ende menaxhimi i rrezikut dhe 

dokumentimi i tije. Përgjigja ndaj rekomandimeve të auditimit poashtu është përmirësuar dhe 

mund të themi që është dukshëm më efektive. Mbetet për tu bërë operimi i një sistemi cilësor të 

auditimit të brendshëm, i cili nuk është vendosur ende, pasi Njësia e Auditimit të Brendshëm 

(NjAB) dhe Komiteti i Auditimit (KA) nuk janë themeluar. 

Komuna, kishte përmbushë kërkesën e MF-së lidhur me dorëzimin e pyetësorit të vet-vlerësimit. 

Organizatat buxhetore janë të obliguara të përgatisin dhe të përcjellin planet strategjike në nivel të 

organizatës, si: planet urbanistike, hapësinore, plani operativ emergjent, plani strategjik kundër 

korrupsionit, strategjia e zhvillimit rajonal etj. Komuna, nuk i posedon asnjërën nga këto 

plane/strategji. 

Në aspektin e pajtueshmërisë me legjislacionin, shpalosjet e bëra në auditim të vitit të kaluar mbi 

ekzistencën e disa dobësive në menaxhimin e buxhetit/shpenzimeve, janë adresuar ose disa prej 

tyre janë në përmirësim të vazhdueshëm.  

4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm 

Organizatat buxhetore janë të obliguara që të sigurojnë që aktivitetet dhe proceset e saj t’i 

nënshtrohen auditimit të brendshëm. Një sistem i mirëfilltë i auditimit të brendshëm i ndihmon 

menaxhmentit në identifikimin e dobësive në menaxhimin financiar dhe kontrolleve të komunës. 

Kjo kontribuon në përmirësimin e kontrolleve të brendshme, arritjen e objektivave dhe 

përmirësimin e shërbimeve që ofron komuna. 
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Çështja B2 – Mos themelimi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

Gjetja  Përkundër rekomandimeve të përsëritura nga vitet e kaluara, komuna ende nuk 

ka arritur që të siguroj shërbimet e auditimit të brendshëm brenda komunës ose 

të sigurojë mbulimin e tyre nga ndonjë organizatë tjetër buxhetore. Kjo, për 

shkak se menaxhmenti i komunës nuk ka mundur t’i kushtoj rëndësinë e duhur 

auditimit të brendshëm dhe përmirësimit të aktiviteteve të kontrollit të 

brendshëm të komunës si dhe nuk ka pas buxhet të planifikuar për mbulimin e 

kësaj fushe. 

Rreziku  Mungesa e aktiviteteve të auditimit të brendshëm mund të ndikojë në 

vazhdimin e përsëritjes së dobësive në sistemet kyçe të kontrollit të brendshëm. 

Për më tepër, menaxhmenti mund të mos jetë në gjendje që t’i identifikojë 

dobësitë e kontrolleve dhe të reagojë me kohë për eliminimin e tyre.  

Rekomandimi B2 Kryetari, duhet të themeloj NjAB-në, me qëllim për të siguruar mbështetje në 

menaxhimin e fushave me rrezik dhe e cila do të ndihmonte aktivitetet operative 

në vazhdim. Përveç kësaj ne sugjerojmë edhe themelimin/funksionimin e 

Komitetit te Auditimit, që t’i rishikoj rezultatet e auditimit të brendshëm dhe 

veprimet e ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me rekomandimet e dhëna. 
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4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe menaxhimi i 

rrezikut 

Për të pasur një planifikim të mirë, për të mbikëqyrë aktivitetet në baza të rregullta dhe për të 

mundësuar vendimmarrje efektive, menaxhmenti ka nevojë të posedoj raporte të rregullta. 

Llogaridhënia si proces është pranim i përgjegjësive, mbajtje e personave përgjegjës për veprimet e 

tyre dhe shpalosje e rezultateve në mënyrë transparente. Ndërsa, menaxhimi i rrezikut është një 

proces që ka të bëj me identifikimin, analizën, vlerësimin dhe veprimet/masat e menaxhmentit për 

të kontrolluar dhe reaguar ndaj rreziqeve që kërcënojnë organizatën.  

Menaxhmenti ndonëse ka zbatuar sistem të kënaqshëm të kontrolleve për të siguruar pajtueshmëri 

të plotë me procedurat dhe kërkesat legjislative, mbetet ende për tu bërë sidomos me rastin e 

funksionalizimit të auditimit të brendshëm brenda komunës.  

Menaxhmenti organizon takime me zyrtarët udhëheqës dhe se ka vendosur një proces formal të 

raportimit të brendshëm nga drejtoritë komunale. Pra është vërejtur që menaxhmenti ka aplikuar 

raportime të rregullta, në mënyrë që të ketë një planifikim më të mirë, për të mbikëqyrë aktivitetet 

në baza të rregullta dhe për të mundësuar vendimmarrje më efektive. Menaxhmenti poashtu është 

në proces të krijoj sistem ku personat mbahen përgjegjës për veprimet e tyre dhe ku shpalosja e 

rezultateve bëhet në mënyrë transparente.  

Ndërsa, menaxhimi i rrezikut është një proces që ka të bëj me identifikimin, analizën, vlerësimin 

dhe veprimet/masat e menaxhmentit për të kontrolluar dhe reaguar ndaj rreziqeve që kërcënojnë 

organizatën. Në këtë pjesë nevojitet të punohet më shumë, çështje që ka të bëjë me të gjeturën në 

vazhdim:  

 

Çështja C2 - Dobësi në kontrollet menaxheriale dhe menaxhimin e rrezikut 

Gjetja  Komuna nuk ka politika të shkruara dhe procedura për menaxhimin e rreziqeve, 

në veçanti rrezikut të mashtrimit dhe parregullsive. Ende nuk ekziston ndonjë 

regjistër i rreziqeve i hartuar sipas kërkesave të MFK-së, nuk ka strategji për 

menaxhimin e rrezikut dhe nuk përgatitet ndonjë raport për menaxhimin e tyre. 

Kjo ka ndodhur si mungesë e llogaridhënies tek menaxhmenti i lartë lidhur me 

procesin e menaxhimit të rrezikut si dhe mungesës së njohurive brenda 

drejtorive për rolet e tyre në ofrimin e mbështetjes për këtë proces. 

Rreziku  Mungesa e menaxhimit efektiv dhe gjithëpërfshirës të rrezikut do të dobësoj 

cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve nëse çështjet e brendshme dhe të jashtme që 

ndikojnë në këtë, nuk adresohen në kohën e duhur. Kjo për shkak se veprimet 

pro aktive të nevojshme për të parandaluar ose evituar ndikimin e çështjeve të 

tilla nuk do të ndërmerren në mënyrë të planifikuar dhe sistematike. 
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Rekomandimi C2 Kryetari, duhet të sigurojë se është deleguar përgjegjësia e drejtpërdrejtë për 

menaxhimin e rrezikut nëpër sektorët përkatës të administratës dhe të sigurojë 

raportim tremujor për zbatimin e kërkesave në këtë fushë. 

5. Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Komuna ka pranuar raportin tonë të auditimit për vitin 2017, në qershor 2018 dhe është zotuar se 

do të zbatojë të gjitha rekomandimet. Fillimisht e kanë përpiluar planin e veprimit brenda 30 ditëve 

si dhe kanë filluar me implementimin e rekomandimeve. Raporti i auditimit është diskutuar në 

Kuvendin Komunal, ashtu siç është rekomanduar në raportin e vitit të kaluar.  

Nga 12 rekomandimet e dhëna, tetë rekomandime janë zbatuar plotësisht, dy rekomandime ishin 

në proces të zbatimit dhe dy nuk ishin trajtuar ende nga ana e menaxhmentit
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Tabela 4 Përmbledhja e  rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018 

Nr Fusha e Auditimit Rekomandimet e vitit 2017 
Veprimet e 

ndërmarra 

Statusi 

1 

2.3. Rekomandimet 

në lidhje me 

Pasqyrat Vjetore 

Financiare 

Kryetari duhet të sigurojë që një analizë për 

të përcaktuar arsyet për kualifikimin apo 

theksim të çështjes dhe çështje të tjera të 

ngritura në këtë raport. Ata duhet të marrin 

masa specifike për të forcuar kontrollet në 

procesin e pagesave, me qëllim 

parandalimin e pagesave të dyfishta ose 

pagesat që punon / furnizimit dhe ose 

shërbime nuk kryhen. Për pagesën e 

dyfishtë duhet të sigurojnë që në kohë të 

shkurtër, pas marrjes së raportit përsëri në 

buxhetin komunal, ndërsa veprat / 

furnizim / shërbime që nuk janë kryer 

duhet të themelojë një komision të posaçëm 

për të monitoruar procesin derisa ajo është e 

plotë, përndryshe ajo duhet të jetë fondet 

kthehen në buxhetin komunal. Po ashtu, 

kryetari duhet të sigurojë që të gjitha rastet 

dhe pasuritë e tjera të paluajtshme të 

regjistruar, si ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për fillimin e zbatimit të tatimit 

në pronë dhe udhëzime të plotë në 

strukturën organizative. 

Për më tepër, kryetari duhet të sigurojë që të 

krijojë procese efikase për të konfirmuar se 

draft pasqyrat financiare për vitin 2018 

merret me të gjitha çështjet që lidhen me 

pajtim. Deklarata e Zyrtarit Kryesor 

Administrativ dhe Financiar nuk duhet të 

nënshkruhet, përveç nëse të gjitha kontrollet 

e nevojshme zbatohen në PVF. 

Masa të veçanta u 

ndërmorën në 

zbatimin e 

rekomandimeve të 

mëposhtme: janë 

kryer kontrolle në 

procesin e pagesës 

së faturave, janë 

ndërmarrë masa 

për të dyfishuar 

pagesat për 

komunat dhe 

kthimi i parasë 

është bërë vetëm 

për punët që kanë 

përfunduar, është 

vendosur një 

komision për 

vlerësimin e 

punëve të kryera 

në projekte që nuk 

ishin përfunduar 

dhe atë që ishte 

paguar, dhe këto 

raste janë dërguar 

në gjykatë për 

kthimin e fondeve 

që janë paguar nga 

Komuna dhe nuk 

ka adresuar fondet 

dhe funksionimin 

e auditimit të 

brendshëm 

Rekomandi

m pjesërisht i 

zbatuar 
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2 

3.1 Planifikimi dhe 

ekzekutimi i 

buxhetit 

Kryetari duhet të sigurojë që performanca 

buxhetore monitorohet në mënyrë të 

vazhdueshme dhe sistematike mujore dhe 

se ky rishikim identifikon dhe adreson 

pengesat dhe vështirësitë në ekzekutimin e 

buxhetit në nivelin e planifikuar. Kur 

planifikimi fillestar i buxhetit është i 

pasaktë, kjo duhet të pasqyrohet plotësisht 

në pozicionin përfundimtar të buxhetit. 

Gjithashtu, Kryetari duhet të sigurojë 

kontroll të rreptë mbi menaxhimin e 

kontratës së investimeve kapitale dhe që 

menaxherët dhe organi mbikëqyrës i 

projekteve.  

Po 

3 

3.4. Menaxhimi i 

personelit 

Kryetari duhet të sigurojë që të ndërmerren 

veprime adekuate për të adresuar 

urgjentisht këto çështje në mënyrë që 

Komuna të krijojë një strukturë 

organizative, të funksionalizojë Njësinë e 

Personelit dhe të zgjedhë një anëtar të 

personelit në përputhje me kuadrin ligjor 

ekzistues. 

  

Po 

4 

3.5. Mallrat dhe 

shërbimet, si dhe 

shërbimet 

komunale 

Kryetari duhet të sigurojë që çdo pagesë e 

bërë është e dokumentuar dhe se ka 

pranimin e mallrave ose shërbimeve në 

bazë të çmimeve dhe kushteve të 

përshtatshme të përcaktuara në kontratë. 

Për më tepër, kryetarii duhet të sigurojë 

zbatimin e rregullave të qarta për 

përdorimin e automjeteve dhe identifikimin 

e kostove dhe të miratojë rregullore të 

brendshme për përdorimin e automjeteve 

zyrtare komunale. 

  

Po 

5 

3.6. Subvencionet 

dhe transferet 

Kryetari duhet të sigurojë që Kuvendi 

Komunal të hartojë dhe miratojë një 

rregullore për subvencione për të cilat do të 

përcaktojë kritere të qarta, si dhe 

mekanizmat nën të cilat do të monitorohen 

dhe menaxhohen subvencionet. Kontrollet 

shtesë të ndarjes duhet të forcohen për të 

siguruar monitorim efektiv të përdorimit të 

fondeve të alokuara nga buxheti i komunës. 

  

Po 
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6 

3.7. Investimet 

Kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë që një shqyrtim i 

gjetjeve të auditimit të kryhet në këto raste 

kur proceset nuk janë zbatuar në mënyrë 

efektive për të përcaktuar pse kanë ndodhur 

dështimet dhe përse nuk janë zbatuar 

kontrolle të përshtatshme. Për më tepër, 

vlera e parasë, veçanërisht për projektet e 

shtrenjta kapitale, duhet të merret parasysh, 

duke marrë masa për të eliminuar këto 

dobësi. Për ndërtimin e rrugëve dhe 

projekteve komplekse, kontratat kornizë 

duhet të shmangen dhe në veçanti kontratat 

specifike për secilin projekt duhet të 

përfundohen. 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që 

memorandumet dhe marrëveshjet e 

nënshkruara me partnerë të tjerë të 

zbatohen në mënyrë rigoroze nga të dyja 

palët në marrëveshje në mënyrë që të 

plotësojnë të gjitha pikat e marrëveshjes. 

Gjithashtu, Presidenti duhet të sigurojë 

monitorim rigoroz të aktiviteteve të të gjithë 

aktorëve të përfshirë në projekte të tilla, si 

dhe të kërkojë përgjegjësi nga organi 

mbikëqyrës dhe komisioni për pranimin 

teknik të punëve të kryera për të shmangur 

mundësinë e abuzimit dhe mashtrimit. Në 

situata ku ato respektohen ose ka shenja 

dyshimi për abuzime dhe mashtrime, 

kryetari duhet të ndërmarrë veprime 

specifike ligjore në përputhje me kuadrin 

ligjor në fuqi. 

  

Po 

7 

3.8. Pyetje të 

zakonshme në 

lidhje me mallrat 

dhe investimet 

kapitale 

Presidenti duhet të ofrojë masa adekuate në 

procesin e përzgjedhjes së përfituesit të 

projektit përmes procedurave të prokurimit, 

me qëllim që të shmanget përfitimi i 

përfituesve në mënyrë që të arrihet 

reduktimi i kostos së buxhetit dhe rritja e 

vlerës për para, si dhe shmangia e 

mundësisë së keqpërdorimit të parave 

publike dhe pronës komunale. 

  

Po 
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8 

3.9 Pasuritë 

kapitale dhe jo-

kapitale 

Disavantazhet në lidhje me menaxhimin e 

pasurisë janë paraqitur në opinionin e 

auditimit, duke theksuar çështjen (shih 

nëntitullin 2.1). 

  

Nuk janë 

marrë masa 

9 

3.12 Detyrimet e 

paguara 

Kryetari duhet të forcojë kontrollin mbi 

menaxhimin dhe raportimin e detyrimeve të 

papaguara. Fillimisht, sigurohuni që të 

ruhet një libër i protokollit, ku të gjitha 

faturat do të regjistrohen dhe dorëzohen në 

të gjitha faturat e pranuara. Tjetra, krijimi i 

një sistemi efikas në të cilin të gjitha 

llogaritë e papaguara do të raportohen në 

mënyrë të saktë dhe të plotë në MF në baza 

mujore, si dhe në fund të çdo viti të 

shpalosur në mënyrë eksplicite në PVF. 

  

Po 

10 

4. Progresi në 

zbatimin e 

rekomandimeve 

Kryetari duhet të sigurojë që zbatimi i planit 

të veprimit të monitorohet në mënyrë të 

vazhdueshme dhe të raportohet në baza të 

rregullta mujore ose tremujore në lidhje me 

progresin e bërë në këtë drejtim. 

Rekomandimet jo-afate duhet të rishikohen 

rregullisht nga presidenti, si dhe të 

ndërmarrin aktivitete pro-aktive kundër 

barrierave të paraqitura gjatë zbatimit. 

  

Po 

11 

5.1 Sistemi i 

Auditimit të 

Brendshëm 

Kryetari duhet të siguroj që bëhet një 

planifikim i hollësishëm dhe njësitë 

kërkuese duhet të vlerësojnë në mënyrë të 

drejtë kërkesat për prokurim. 

  

Nuk janë 

marrë masa 

12 

5.2 Raportimi 

menaxherial, 

Kryetari duhet të sigurojë që të bëhet një 

pasqyrë për të përcaktuar formën e 

raportimit financiar dhe operacional të 

menaxhmentit të lartë. Flukset e buxhetit, 

duke përfshirë të hyrat dhe shpenzimet, si 

dhe zbatimin e planit të projekteve kapitale, 

duhet t'i nënshtrohen raportimit dhe 

shqyrtimit të rregullt nga menaxhmenti. 

Përveç kësaj, me qëllim të zvogëlimit të 

ndikimit të rrezikut në nivele të 

pranueshme, organizata duhet të përpilojë 

një regjistër rreziku me të gjitha masat / 

veprimet e duhura me qëllim që kërcënimet 

e ekspozuara t'i nënshtrohen kontrollit. 

Përfunduar 

pjesërisht për 

shkak se 

organizata nuk 

krijoi një regjistër 

rreziku me të 

gjitha masat / 

veprimet e duhura 

për të kontrolluar 

kërcënimet e 

paraqitura. 

Rekomandi

m pjesërisht i 

zbatuar  
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Nr Fusha e auditimit Rekomandimet e vitit 2018     

1 PVF 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar shkaqet  për 

Theksim të Çështjes si dhe të marrë veprime specifike për t’i adresuar sidomos 

çështjet që kanë të bëjnë me pasuritë e Komunës.  

Poashtu, me rastin e përpilimit të pasqyrave duhet të sigurohet se janë evidentuar 

të gjitha obligimet e mundshme përfshirë obligimet që mund të vijnë nga 

përmbaruesit në emër të kamatës për mos pagesa. Duhet të vazhdohet në 

zbatimin e rekomandimeve të bëra gjatë auditimeve paraprake sipas planit të 

veprimit.  

2 
Menaxhimi i 

personelit 

Kryetari duhet të sigurojë se aktivitetet e rekrutimit zhvillohen në pajtim me 

procedurat dhe rregulloret relevante të cilat sigurojnë trajtim të barabartë për të 

gjithë konkurrentët potencial.  

3 
Menaxhimi i 

personelit 

Ne rekomandojmë që komuna në përpikëri t'i përmbahet rregullores për dosjet e 

punëtorëve. 

4 

Mallrat dhe 

shërbimet, si dhe 

shërbimet 

komunale 

Kryetari, duhet të siguroj masa adekuate në procesin e përzgjedhjes së 

përfituesve të projektit përmes procedurave të prokurimit, për të evituar 

favorizimin e përfituesve, në mënyrë që të arrihet zvogëlimi i kostove buxhetore 

dhe rritja e vlerës për paranë, si edhe evitimi i mundësive për keqpërdorim të 

parasë publike dhe pasurisë së komunës. 

5 
Subvencionet dhe 

transferet 

Me rastin e ndarjes së subvencioneve të bëhet e qartë për përfituesit që janë të 

obliguar të dërgojnë raporte për mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve si dhe raportet 

të përcillen me dokumentacion të rregullt dhe të verifikueshëm. 

6 Investimet kapitale 
Kryetar duhet te siguroj qe komisioni i vlerësimit duhet të bëjë vlerësimin e 

ofertave, saktësisht sipas kërkesave të paraqitura në dosje të tenderit.  

7 
Pasuritë kapitale 

dhe jo-kapitale 

Kryetari duhet të sigurohet që fillimisht të gjitha pasuritë komunale janë 

regjistruar fizikisht, janë vlerësuar nëse është e nevojshme dhe në fund janë 

regjistruar në regjistrat e SIMFK-së dhe të e-pasurisë. Pastaj në vazhdimësi duhet 

të sigurojë që pasuritë e reja regjistrohen në mënyrë të rregullt në regjistra 

kontabël.   

8 

Trajtimi i parasë së 

gatshme dhe 

ekuivalentëve të saj 

Kryetari duhet të sigurohet për arsyen e mos mbylljes së avansit në emër të 

parasë së gatshme nga viti 2016 dhe të ndërmarr masa për mbyljen e kësaj 

llogarie në vitin vijues. 
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9 
Sistemi i auditimit 

të brendshëm 

Kryetari, duhet të themeloj NjAB-në, me qëllim për të siguruar mbështetje në 

menaxhimin e fushave me rrezik dhe e cila do të ndihmonte aktivitetet operative 

në vazhdim. Përveç kësaj ne sugjerojmë edhe themelimin/funksionimin e 

Komitetit te Auditimit, që t’i rishikoj rezultatet e auditimit të brendshëm dhe 

veprimet e ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me rekomandimet e dhëna. 

10 

Raportimi 

menaxherial, 

llogaridhënia dhe 

menaxhimi i 

rrezikut 

Kryetari, duhet të sigurojë se është deleguar përgjegjësia e drejtpërdrejtë për 

menaxhimin e rrezikut nëpër sektorët përkatës të administratës dhe të sigurojë 

raportim tremujor për zbatimin e kërkesave në këtë fushë. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të aplikuara 

nga ZKA 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pa-modifikuar nëse arrinë në përfundimin se pasqyrat 

financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare.   

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit, arrinë në përfundimin se pasqyrat 

financiare si tërësi përmbajnë keq-deklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

mjaftueshme auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keq-deklarime materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas 

pjesës që flet për ‘Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit’.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për  prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit.  

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë keq-

deklarime materiale. Auditorët mund të japin tri lloje opinionesh të modifikuara: opinion të 

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit.  
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga:  

 natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse pasqyrat financiare përmbajnë keq-

deklarime materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keqdeklarime materiale dhe 

 gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 

pasqyrat financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë materiale por nuk janë përhapur në pasqyrat financiare, ose (2) 

nëse auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të 

cilat të bazojë një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi 

pasqyrat financiare kanë mundur të jenë materiale por jo të përhapura.   

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në pasqyrat financiare. 

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se  efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi pasqyrat financiare kanë mundur të jenë edhe materiale 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se menaxhmenti 

ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori konsideron se mund të 

rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim opinioni mbi pasqyrat 

financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë kufizimin. 

156. Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit.  

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit 

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme se 

çështja nuk përmban keqdeklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhet t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare.  
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158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

 të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

 të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

 të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç’pjesë të 

pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen dhe 

 të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes.  
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Shtojca II: Letër konfirmimi 

 

Komuna e Leposaviqit 

LETËR E KONFIRMIMIT 

Për pajtueshmërinë me të gjeturat e Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2018 dhe për 

implementimin e rekomandimeve 

 

Për: “Univerzum Audit” Sh.p.k. 

Të nderuar,  

Përmes kësaj shkrese, konfirmoj se: 

 kam pranuar draft raportin për auditimin e Pasqyrave Financiare të Komunës së 

Leposaviqit, për vitin 2018 (në tekstin e mëtejmë “Raporti”); 

 

 pajtohem me të gjeturat dhe rekomandimet dhe nuk kam ndonjë koment për përmbajtjen e 

Raportit;  

 

 brenda 30 ditëve nga pranimi i Raportit final, do t’ju dorëzoj një plan të veprimit për 

implementimin e rekomandimeve, i cili do të përfshijë afatet kohore dhe stafin përgjegjës 

për implementimin e tyre. 

 

 

 

Z. Radosh Mihajloviq   

Zavendës Kryetar i Komunës së Leposaviqit, 

Data:  10.06.2019,  Leposaviq         
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