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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.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Agjencisë Kosovare 

për Krahasim dhe Verifikim të Pronave, në konsultim me 

Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Emine Fazliu, e cila e ka 

mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Senver Morina 

(udhëheqës i ekipit) dhe Besa Morina (anëtare e ekipit) , nën 

menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit të Auditimit  Astrit 

Bllaca. 

 

 

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 
 

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

Raporti përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe 

Verifikim të Pronave 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 20.11.2018. 

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 Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të 

Pronave. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i pamodifikuar 

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

aspektet materiale. 

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  

 

 

 

 

 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2018 

Drejtori Ekzekutiv është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do 

t’i adresoj rekomandimet e dhëna. 

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të AKKVP-së 

gjatë procesit të auditimit.  

Procesi i përgatitjes së PFV-ve është 
menaxhuar në pajtim me legjislacionin 

në fuqi. 
Nuk kemi rekomandime në këtë fushë.

Menaxhimi financiar dhe kontrollet e 
brendshme janë të duhura dhe efektive, 

përveç mos barazimit të llogarive 
bankare.

Drejtori Ekzekutiv duhet të vazhdojë 
bashkëpunimin e mëtejmë me Thesarin, 

kjo për qëllim të eliminimit total të 
këtyre diferencave për llogaritë në fjalë. 

(shih çështjen B1).

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të bëjnë 
me llogaridhënien dhe Komitetin e 

Auditimit  janë të dobëta.

Drejtori Ekzekutiv duhet të vazhdojë 
bashkëpunimin dhe përpjekjet e 

mëtejme me Kuvendin dhe Qeverinë 
për përshpejtimin e procedurave për 
themelimin e Bordit, Komisioneve si 

dhe të themelojë Komitetin e 
Auditimit (shih çështjet B2 dhe C1).
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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; 

dhe  

 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 Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronave,  nivelin e mbështetjes në kontrollet 

menaxheriale për të përcaktuar nivelin e testeve të hollësishme, që janë të nevojshme për të siguruar 

dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin e AP-së. 

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.  
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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 

Ne kemi audituar PFV-të e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronave 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, shpalosjet dhe raportet tjera përcjellëse. 

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 (sipas kontabilitetit të bazuar në 

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

plotësime dhe ndryshime) dhe Rregulloren 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.  

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV 

Drejtori Ekzekutiv dhe Zyrtari Kryesor Financiar janë 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, dhe për kontrollet 

e 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). 
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Drejtori Ekzekutiv është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të 

Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronave. 

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 të 

SNISA-ve, 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 zbuloj 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. 

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.   

  



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

9 

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

raportim 

Nga AKKVP 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 Financiare nga 

Organizatat Buxhetore; 

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

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr. 01/2013 Për Shpenzimin e Parave Publike dhe 

Rregullën 02/2013 për Menaxhimin e Pasurive jo Financiare;  

 Planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve;  

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

 Planin final të prokurimit; dhe 

 Raportet për obligimet e papaguara. 

Lidhur me PFV-të, dhe kërkesat tjera për raportim të jashtëm, nuk kemi ndonjë çështje për të ngritur. 

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, konsiderohet e saktë. 

2.3 Rekomandimet lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore 

Nuk kemi rekomandime lidhur me PFV-të. 
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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, kemi trajtuar menaxhimin e buxhetit, prokurimin, burimet njerëzore, pasuritë e dhe 

detyrimet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Në kontekst të sistemeve financiare, kontrollet mbi të hyrat dhe shpenzimet në përgjithësi janë të 

përshtatshme dhe janë duke u zbatuar në mënyrë efektive, përveç mos barazimit të llogarive 

bankare. 

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: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final1  

2018  
Realizimi 

2017 
Realizimi 

2016 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  2,864,609 2,729,373 2,611,935 1,698,144 1,853,112 

Granti i Qeverisë -Buxheti   2,864,609 2,729,373 2,611,935 1,697,143 1,711,257 

Donacionet e jashtme  - - 0 0 140,402 

Depozitat në mirëbesim  - - - 1,001 1,453 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte zvogëluar për 135,236€. Ky zvogëlim është rezultat 

i kursimeve buxhetore me vendime të Qeverisë. 

Në vitin 2018, AKKVP ka shpenzuar 95% të buxhetit final me përqindje të njëjtë si në vitin 2017. 

Realizimi i buxhetit mbetet në nivel të kënaqshëm dhe më poshtë jepen shpjegimet për pozitën 

aktuale.  

  

                                                      
1 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

11 

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:   

2,864,609 2,729,373 2,611,935 1,698,144 1,853,112 

Pagat dhe Mëditjet 1,230,441 1,121,422 1,121,422 1,132,216 1,259,690 

Mallrat dhe Shërbimet  1,163,645 1,163,645 1,068,990 494,212 505,109 

Shërbimet komunale 88,523 75,633 53,582 68,221 69,702 

Investimet Kapitale  382,000 368,673 367,943 3,495 18,611 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore përfshirë arsyet dhe ndikim që kanë pasur: 

 Buxheti final për paga dhe mëditje krahasuar më buxhetin fillestar ishte zvogëluar për 

109,019€ si rezultat i kursimeve më vendim të Qeverisë. Ky zvogëlim i buxhetit për ketë 

kategori ka ndodhur si rezultat i mos plotësimit të 52 pozitave të lira. Buxheti final për ketë 

kategori ishte shpenzuar 100%; 

 Buxheti final për mallra dhe shërbime nuk kishte ndryshuar nga ai fillestar, ky buxhet ishte 

shpenzuar në masën prej 92%. AKKVP ka bartur mjetet në vlerë prej 600,000€ në formë të 

shpenzimit prej llogarisë së mallrave dhe shërbimeve në llogarinë e depozitave. Në SIMFK 

kjo vlerë figuron si shpenzim në kategorinë e mallra dhe shërbimeve (dalje e parasë së 

gatshme), mirëpo ky shpenzim realisht nuk ka ndodhur pasi që mjetet janë bartur në 

llogarinë e depozitave. Ky transfer parashihet edhe sipas nenit 11 pika 2 e Ligjit të Buxhetit 

për vitin 2018; 

 Buxheti final për shërbimet komunale ishte zvogëluar për 12,890€, si rezultat  i kursimeve 

buxhetore me vendim të Qeverisë. Pavarësisht shkurtimeve buxhetore AKKVP kishte arritur 

të shpenzoj vetëm 71% të buxhetit final. Kjo ka ndodhur shkaku i disa ndryshimeve të cilat 

kanë ndodhur në zyrat regjionale, si: zvogëlimi i shpenzimeve të telefonisë, virtualizimi i 

serverëve, si dhe ndryshimi i nxehjes nga sistemi i rrymës në atë me naftë; dhe 

 Buxheti final për investime kapitale në raport më buxhetin fillestar ishte zvogëluar për 

13,327€, si rezultat i kursimeve buxhetore më vendimin të Qeverisë. Buxheti final për 

investime kapitale ishte shpenzuar rreth 100%. 
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3.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga Agjencia në 2018 ishin në vlerë 16,643€. Ato kanë të bëjnë me taksa 

administrative prej 10%, për administrimin e pronave, përkatësisht shuma e mbledhur nga pjesa e 

rentës- qirasë. 

Tabela 3. Të hyrat  (në €) 

Përshkrimi  2018 Pranimet  2017 Pranimet 2016 Pranimet 

Të hyrat  16,643 43,774 20,804 

Totali 16,643 43,774 20,804 

Në raport me vitin e kaluar kemi një ulje të të hyrave për 27,131€ për shkak se prej datës 18.05.2018 

Agjencia ka pezulluar përkohësisht procesin e administrimit të pronave dhe skemës së qirasë  derisa 

të përfundojë plotësim-ndryshimi i Ligjit për Agjencinë, me anë të së cilit është paraparë zgjatja e 

afatit për administrimin e pronave. Këto të hyra  janë transferuar në Buxhetin e Kosovës.  

Po ashtu, AKKVP menaxhon llogaritë bankare si fond i mirëbesimit-depozitë për Skemën e Qirasë 

dhe Skemën e Kompensimit. Për skemën e qirasë mjetet e bartura nga viti 2017 ishin në vlerë 

823,854€, ndërsa të hyrjet për vitin 2018 ishin 171,282€ dhe daljet 223,571.18€. Bilanci në fund të vitit 

2018 ishte 771,565€. Për Skemën e Kompensimit nuk ka pasur bartje të mjeteve nga viti paraprak, 

ndërsa te hyrjet në 2018 ishin 600,000€. 

Si total i përgjithshëm gjendja e depozitave në mirëbesim për të dy skemat në fund të vitit 2018 ishte 

1,371,565€. Gjatë testimit identifikuam si në vijim: 
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Çështja B12 – Mos harmonizime në mes llogarive bankare në BQK dhe SIMFK      

Gjetja  Vlera e tri llogarive bankare të mirëbesimit, të cilat janë nën menaxhimin e 

Agjencisë, edhe në ketë vit vazhdojnë të kenë diferencat e njëjta me ato në 

SIMFK. Diferenca e mbetur ishte në vlerë prej 7,300€. Prej tyre: llogaria e rentës 

në BQK dallon nga ajo në SIMFK me -1,554€; e depozitave me 7,179€, dhe ajo e 

inventorit3 me 1,675€. 

Këto mos harmonizime kishin ndodhur për shkak se regjistrimet nga BQK për 

provizion dhe interes nuk ishin bartur në SIMFK gjatë periudhës 2006 - 2009. 

Rreziku  Mos harmonizimi i llogarive bankare me të dhënat në SIMFK rezulton me 

keqkuptim të pozitës financiare të Agjencisë dhe me informata jo të plota për 

shfrytëzuesit e raporteve financiare.  

Rekomandimi B1 Drejtori Ekzekutiv duhet të vazhdojë bashkëpunimin e mëtejmë me Thesarin, 

kjo për qëllim të eliminimit total të këtyre diferencave për llogaritë në fjalë. 

3.1.2 Pagat dhe mëditjet  

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

dhe MF.  Kontrollet kyçe që e konfirmojnë saktësinë dhe plotësinë e pagesave janë listat e pagave të 

nënshkruara nga udhëheqësit e njësive organizative. 

Shpenzimet për paga dhe mëditje gjatë vitit 2018 ishin 1,121,000€. Numri i aprovuar i të punësuarve 

në AKKVP ishte 242, ndërsa numri aktual i të punësuarve në fund të vitit ishte 190 punonjës. Kjo 

diferencë prej 52 punonjës është rezultat i mungesës së anëtarëve të bordit, komisioneve përkatëse 

dhe mungesës së strukturës së re organizative, e cila ka pamundësuar edhe rekrutimin e stafit për 

të përmbushur misionin e dal nga ligji i ri.  

Rekomandimet  

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë. 

  

                                                      
2 Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja 
   Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura 
   Çështja C dhe Rekomandimi C - nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura. 
3 Fondi nga pronat pa pronar 
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3.1.3 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime duke përfshirë edhe shërbimet komunale në vitin 2018 ishte 

1,239,278€. Prej tyre janë shpenzuar 1,112,572€, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me shpenzimet për 

qira, sigurimi i ndërtesave, pajisje për zyre, shpenzime të mirëmbajtjes, etj. Në ketë shpenzim 

figuron edhe bartja mjeteve në vlerë prej 600,000€ në formë të shpenzimit prej llogarisë të mallrave 

dhe shërbimeve në llogarinë e depozitave. 

Rekomandimet  

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë. 

3.1.4 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 368,673€, prej tyre ishin shpenzuar 367,943€.  Shpenzimet 

për ketë kategori ishin për blerje të pajisjeve të teknologjisë informative.   

Rekomandimet 

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë.  

3.2 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale   

Vlera neto e pasurive kapitale (mbi 1,000€) të AKKVP-së e shpalosur në PVF ishte 357,761€. Kurse, 

pasuri jokapitale (nën 1,000€) ishin 49,063€, dhe vlera e stoqeve ishte 21,093€. Ne rishikuam nëse 

procesi i regjistrimit dhe mënyra e mbajtjes se evidencave është në pajtueshmëri me kërkesat e 

rregullës se MF-Nr. 02/2013 për menaxhimin e pasurive jo financiare në organizatat buxhetore, 

procesin e inventarizimit, zhvlerësimin dhe ekzistencën fizike të pasurive. 

Rekomandimet 

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë.   

3.3 Obligimet e papaguara 

Pasqyra e obligimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2018 ishte 15,452€. Këto obligime 

janë bartur për t’u paguar në vitin 2019. Në përgjithësi AKKVP ka kontrolle të mira në menaxhimin 

e obligimeve. 

Rekomandimet 

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë. 
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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 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 nga ana e organizatave 

buxhetore monitorohet edhe nga plotësimi i listave kontrolluese të vet-vlerësimit që plotësohet nga 

të gjitha OB-të, të cilat i dorëzohen Ministrisë së Financave.  

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

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

nënkapitujve të mësipërm të raportit.  

Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen   

AKKVP në përgjithësi ka kontrolle të mira në raport me obligimet ligjore tё saj. Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli kanë dëshmuar proces të mirë të rishikimit dhe siguri në zbatimin e legjislacionit në 

fuqi dhe proceseve të tjera të kontrollit. 

Agjencia në vazhdimësi kishte bërë përpjekje për përmirësime në pjesën e qeverisjes, megjithëse 

ende mbesin sfida me të cilat Agjencia vazhdon të ballafaqohet dhe të cilat kërkojnë përmirësim në 

fushën e qeverisjes janë: konsolidimi e organeve funksionale, sfidë për të cilat nuk varen direkt nga 

Agjencia (Bordi Mbikëqyrës, Komisionit për Verifikim dhe Vendosje të Pronave dhe Komisionit për 

Kërkesa Pronësore); azhurnimi i Strukturës Organizative komfor mandatit dhe misionit të saj si dhe 

themelimi i Komitetit të Auditimit.  

4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një anëtarë të stafit, njëherë Drejtor i NjAB-së. 

NjAB kishte hartuar Planin Strategjik 2017-2019 dhe Planin Vjetor të Punës ku janë përfshirë njësitë 

dhe fushat që paraqesin ndjeshmëri më të lartë, e të cilat ishin planifikuar të auditohen. Për vitin 

2018 janë planifikuar dhe realizuar gjashtë auditime. Auditimet kanë mbuluar fushën e 

administratës, transportit, menaxhimit të pasurive, burimet njerëzore, njësinë e financave dhe 

njësinë e prokurimit. Për secilën njësi të audituar është përgatitë plani i veprimit të menaxhmentit 

ku janë përshkruar veprimet që do të ndërmerren dhe periudha e zbatimit të rekomandimeve. Nga 

NjAB janë dhënë 19 rekomandime, prej të cilave 12 janë zbatuar dhe shtatë janë në proces të 

adresimit. 
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____________________________________________________________________________________  

Çështja B2 – Mos themelimi i Komitetit të Auditimit     

Gjetja  Ligji për kontroll të brendshëm të financave publike nr. 06/L-021 neni 20 

përcakton rregullat për themelimin e komitetit të auditimit (KA), i cili është 

organ i pavarur këshillëdhënës për udhëheqësin e subjektit të sektorit publik, 

dhe mbështetës për auditorët e brendshëm. 

AKKVP nuk kishte themeluar komitetin të auditimit për vitin 2018. Arsyeja e 

mos themelimit të KA ishte pritja e Udhëzimit Administrativ MF-01/2019 për 

themelimin dhe funksionimin  e KA 

Rreziku  Mos funksionimi i Komitetit të Auditimit rezulton me mungesë të monitorimit 

të punës të NjAB për të ofruar mbështetje menaxhmentit në vendimmarrje dhe 

të sigurojë që rekomandimet e auditimit janë pranuar dhe zbatuar.  

Rekomandimi B2 Drejtori Ekzekutiv duhet të siguroj themelimin e  Komitetit të Auditimit ashtu 

siq parashihet me Ligjin nr. 06/1-021.  

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 një numër kontrollesh të brendshme për të siguruar se sistemet 

funksionojnë si duhet, ne kemi vërejtur se Agjencia edhe këtë vit është ballafaquar me probleme sa 

i përket çështjeve që reflektojnë në llogaridhënie dhe përmbushje të funksionit dhe misionit të saj. 
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Çështja C1 – Sfidat në përmbushjen e misionit dhe objektivave të Agjencisë 

Gjetja  Sipas neni 6 të Ligjit Nr.05/L-010 për AKKVP, Bordi Mbikëqyrës i Agjencisë 

përbëhet prej 5 anëtarëve. Emërimi i tyre bazohet në Ligjin Nr.04/L-274, (me 

plotësime dhe ndryshime) ku dy anëtarë emërohen nga Kuvendi i RK sipas 

rekomandimit të Kryeministrit dhe tre anëtarë emërohen nga Përfaqësuesi 

Special i Bashkimit Evropian: 

 AKKVP ka funksionuar në mungesë të Bordit Mbikëqyrës nga muaji 

korrik 2017 deri në tetor 2018. Bordi deri këtë kohë ka qenë në mungesë 

të dy anëtarëve vendor dhe një ndërkombëtar. Në tetor ishte emëruar një 

anëtar ndërkombëtar si Kryesues i Bordit, mirëpo i njëjti kishte dhënë 

dorëheqje në shkurt të vitit 2019.  

Sipas neni 8 të Ligjit Nr.05/L-010, kërkohet formimi i Komisionit për Kërkesa 

Pronësore (KKP) dhe nenit 9 formimi i Komisioni për Verifikim dhe Vendosje 

për Prona (KVVP): 

 Edhe në vitin 2008 nuk ishin formuar Komisioni për Verifikim dhe 

Vendosje të Pronave, dhe Komisioni për Kërkesa Pronësore brenda 

Agjencisë, si organe kryesore në zbatimit të plotë të mandatit të saj. Kjo 

ka ndodhur si pasojë e mos emërimeve dhe aprovimeve nga Kuvendi i 

Kosovës të numrit të plotë të anëtarëve në Komisionet përkatëse (duke 

përfshirë këtu anëtarët vendor dhe ndërkombëtar.  

Edhe përkundër përpjekjeve, AKKVP nuk kishte arritur që të azhurnojë 

Strukturën Organizative, konform mandatit dhe misionit të ri. 

Rreziku  Mosplotësimi i pozitave kyçe drejtuese dhe mbikëqyrëse brenda Agjencisë, 

rezulton me reduktim të efektivitetit administrativ dhe arritjes së misionit dhe 

objektivave të saj. Po ashtu, mos azhurnimi i Strukturës Organizative mund të 

rezultojë me devijime në sistemin e kontrollit të brendshëm.  

Rekomandimi C1 Drejtori Ekzekutiv duhet të vazhdojë bashkëpunimin dhe përpjekjet e mëtejme 

me Kuvendin dhe Qeverinë për përshpejtimin e procedurave për themelimin e 

Bordit dhe Komisioneve. Themelimi i këtyre organeve do të siguronte 

vendimmarrje efektive dhe do të përshpejtonte procesin e aprovimit të 

strukturës së re organizative dhe plotësimin e vendeve të punës sipas buxhetit.  
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5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve  

Në raportin e auditimit për vitin 2017 janë dhënë gjashtë rekomandime, për të cilat AKKVP kishte 

përgatitur planin për implementimin e tyre. Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2018, dy 

rekomandime ishin zbatuar, një ishte në proces të zbatimit, dy nuk janë adresuar dhe një 

rekomandim konsiderohet si i mbyllur. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe 

mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4. 

Tabela 4 Përmbledhja e  rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018 

Nr Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2017  Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 Planifikimi 
dhe 
realizimi i 
buxhetit 

U.D. e Zëvendës Drejtorit duhet të siguroj se 
është bërë një vlerësim i shkaqeve në lidhje 
me pengesat e hasura në procesin e 
realizimit të projekteve kapitale, si dhe 
praktikat e tilla të mos 
përsëriten. Performanca e projekteve 
kapitale duhet të monitorohet në baza 
mujore dhe të adresohen barrierat e 
identifikuara me kohë, në realizimin e 
projekteve kapitale. 

AKKVP ka 
realizuar me 
kohë  projektet 
kapitale të 
planifikuara 
për vitin 2018. 

 

I zbatuar. 

 

2 Të hyrat  U.D. e Zëvendës Drejtorit duhet të vazhdojë 
bashkëpunimin e mëtejmë me Thesarin, kjo 
për qëllim të eliminimit total të këtyre 
diferencave për llogaritë në fjalë. 

AKKVP ende 
nuk ka zbatuar 
rekomandimin 
edhe 
përkundër 
përpjekjeve të 
vazhdueshme. 

Rekomandi
m i 
pazbatuar. 

3 Menaxhimi 
i personelit  

U.D. e Zëvendës Drejtorit duhet të sigurojë 
se janë ndërmarrë të gjitha veprimet që të 
bëhet një zgjidhje e qëndrueshme dhe në 
pajtim me kërkesat ligjore. Praktika e 
menaxhimit me UD duhet tejkaluar pasi që 
ka ndikim vendimtar për funksionimin 
kontrolleve dhe arritjen e objektivave. 

Në mungesë të 
bordit, nuk ka 
qenë e mundur 
që të 
ndërmerren 
veprime për 
mbulim të 
pozitave.  

I zbatuar. 

 

4 Progresi në 
zbatimin e 
rekomandi
meve. 

U.D. e Zëvendës Drejtorit duhet të rishikoj 
dhe analizoj shkaqet e rekomandimeve të 
pazbatuara, dhe të përcaktojë një afat të ri 
kohor me stafin përgjegjës për zbatimin e 
rekomandimeve, duke u fokusuar fillimisht 
në fushat më të rëndësishme. Zbatimi duhet 
të monitorohet në vazhdimësi. 

AKKVP prej 
gjashtë 
rekomandimev
e të dhëna, tri 
prej tyre nuk 
janë zbatuar 
ende. 

Rekomandi
m i mbyllur. 
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5 Sistemi i 
audutimit 
të 
brendshëm 

Menaxhmenti i Agjencisë duhet ta themeloj 
KA-në brenda një periudhe të shkurtër 
kohore nё mënyrë qё puna e NjAB-së tё 
monitorohet dhe të jetë efektive përmes 
zbatimit të rekomandimeve. 

AKKVP nuk 
kishte 
ndërmarrë 
veprime për 
themelimin e 
Komitetit të 
Auditimit. 

Rekomandi
m i 
pazbatuar. 

6 Raportimi 
menaxheria
l, 
logaridhëni
a dhe 
menaxhimi 
i rrezikut. 

U.D. e Zëvendës Drejtorit duhet të vazhdojë 
bashkëpunimin dhe përpjekjet e mëtejme me 
Kuvendin dhe Qeverinë për përshpejtimin e 
procedurave për themelimin e Bordit, 
Komisioneve dhe Drejtorit Ekzekutiv. 
Themelimi i këtyre organeve do të siguronte 
vendimmarrje efektive dhe do të 
përshpejtonte procesin e aprovimit të 
strukturës së re organizative dhe plotësimin 
e vendeve të punës sipas buxhetit. 

Në mungesë të 
bordit, nuk ka 
qenë e mundur 
që të 
ndërmerren 
veprime për 
zbatimin e 
rekomandimit. 
AKKVP ka 
aprovuar 
Strategjinë 
edhe planin e 
veprimit për 
2018-2020. 

Rekomandi
m pjesërisht 
i zbatuar. 

Nr Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 

1 Të hyrat Drejtori Ekzekutiv duhet të vazhdojë bashkëpunimin e mëtejmë me Thesarin, 

kjo për qëllim të eliminimit total të këtyre diferencave për llogaritë në fjalë. 

2 Sistemi i 

auditimit të 

brendshëm 

Drejtori Ekzekutiv duhet të siguroj themelimin e  Komitetit të Auditimit ashtu 

siq parashihet me Ligjin nr. 06/1-021. 

3 Raportimi 

menaxheria

l, 

llogaridhëni

a dhe 

menaxhimi 

i rrezikut. 

Drejtori Ekzekutiv duhet të vazhdojë bashkëpunimin dhe përpjekjet e 

mëtejme me Kuvendin dhe Qeverinë për përshpejtimin e procedurave për 

themelimin e Bordit, Komisioneve dhe Drejtorit Ekzekutiv. Themelimi i këtyre 

organeve do të siguronte vendimmarrje efektive dhe do të përshpejtonte 

procesin e aprovimit të strukturës së re organizative dhe plotësimin e vendeve 

të punës sipas buxhetit. 
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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 arrin 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, arrin 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: Letërkonfirmimi  

 

 


