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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. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

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 për opinionin e auditimit për 

Pasqyrat Financiare Vjetore të Ministrisë së Diasporës dhe 

Investimeve Strategjike, në konsultim me Ndihmës Auditorin e 

Përgjithshëm Qerkin Morina, i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Udhëheqësja e ekipit 

Edona Abazi-Demolli, dhe anëtarit të ekipit Florim Maliqi,  nën 

menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit të Auditimit  Blerim 

Kabashi. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Ministrisë së Diasporës dhe 

Investimeve Strategjike për vitin 2019, i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për 

Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2019 është kryer në 

përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA).  

Auditimi është fokusuar në: 

                 

 

Konkluzionet 

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

raportuese si dhe cilësinë dhe saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV. Konkluzioni ynë është 

se procesi i përgatitjes së PFV-ve është menaxhuar në pajtim me legjislacionin në fuqi. PFV-të e 

MDIS paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale.  

Edhe pse kontrollet e brendshme kanë funksionuar në mënyrë efektive, disa fusha ende kërkojnë 

përmirësime. Dobësi janë vërejtur në ligjshmërinë e marrjes së vendimeve, trajtimit të avanseve të 

pa mbyllura dhe mos raportimi i subvencioneve të shfrytëzuara nga përfituesit. 

Përkundër progresit, disa nga rekomandimet  kyçe të vitit të kaluar nuk janë adresuar, dhe si 

rezultat i kësaj, disa dobësi vazhdojnë të jenë të pranishme edhe mëtutje. Lidhur me rekomandimet 

për planifikimin më të mirë të buxhetit dhe mbylljen e avanceve nuk janë marrë veprimet e duhura, 

dhe të njëjtat çështje janë përsëritur edhe këtë vit. 

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

Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike gjatë procesit të auditimit. 

 

 

 

Pasqyrat Financiare 

Vjetore 

Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli 

Zbatimi i 

Rekomandimeve 
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Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar 

Pasqyrat Financiare Vjetore të MDIS për vitin 2019 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha 

aspektet materiale. 

Më gjerësisht, shih kapitullin 1 të këtij raporti. 

. 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

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

të gjitha rekomandimet e dhëna. 

  

                                                      
1 Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve, sipas SNISA-ve.  
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Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

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

financiare, në çështjet si 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. 

Auditimi është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Kemi analizuar veprimtarinë e Ministrisë së 

Diasporës dhe Investimeve Strategjike, 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 Auditorit të Përgjithshëm (AP). 

Procedurat 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 i kemi 

konsideruar të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Gjetjet e auditimit nuk duhen të 

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

përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që janë aplikuar. 

Kapitujt në vijim ofrojnë përshkrim të detajuar të gjetjeve dhe rekomandimeve në çdo fushë të 

audituar. Përgjigjet e menaxhmentit në rezultatet e auditimit mund të gjenden në Shtojcën II. 
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) të Ministrisë së Diasporës dhe 

Investimeve Strategjike për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-së 

dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Ekzaminimet e 

auditimit janë kryer për të mundësuar dhënien e opinionit për PFV, të cilat përfshijnë pasqyrën e 

pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme dhe pasqyrën e ekzekutimit të buxhetit, të 

shpalosura në detaje. 

Opinion i pamodifikuar  

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, 

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. 

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’. Në përputhje me SNISA-t 10 dhe 

30, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA është e 

pavarur nga Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike. Besojmë se dëshmitë e auditimit që 

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

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV 

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike 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, 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). 

Ministri është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Ministrisë. 

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. 
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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. 

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e 

planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit. 

Raporti i auditimit publikohet në webfaqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që 

klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim me 

legjislacionin në fuqi. 

2 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 dhe pasuritë e 

detyrimet, si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

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

dhe janë duke u zbatuar në mënyrë efektive, me përjashtim të menaxhimit të avanseve të cilat 

kërkojnë një vëmendje më të madhe.  

Fushat ku nevojiten këto përmirësime kanë të bëjnë me planifikim të analizuar mirë të buxhetit 

(veçanërisht në kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve dhe Shpenzimeve Komunale), menaxhimi 

më i mirë i subvencioneve, duke siguruar raport final nga përfituesit, si dhe mbylljen dhe arsyetimin 

me kohë të avanseve. 
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2.1 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 

Final2  

2019  

Realizimi 

% e 

Realizimit 

2019 

2018 

Realizimi 

2017 

Realizimi 

Burimet e Fondeve:  2,435,747 1,963,987 1,740,704 88.6% 1,675,692 1,314,023 

Granti i Qeverisë -Buxheti   2,435,747 1,963,987 1,740,704 
 

88.6% 
1,675,692 1,314,023 

Buxheti final në krahasim me buxhetin fillestar ishte zvogëluar për 471,760€. Ky zvogëlim i buxhetit  

është kryer me vendimet e Qeverisë. 

Në vitin 2019, MDIS ka shpenzuar 89% të buxhetit final ose 1,963,987€, me një ngritje të lehtë prej 

3% krahasuar me vitin 2018. 

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

Përshkrimi 
Buxheti 

fillestar 

Buxheti 

Final 

2019 

Realizimi 

% e 

Realizimit 

2019 

2018 

Realizimi 

2017 

Realizimi 

Shpenzimet e fondeve 

sipas kategorive 

ekonomike:   

2,435,747 1,963,987 1,740,704 

 

88.6% 1,675,692 1,314,023 

Pagat dhe Mëditjet 851,535 619,970 619,970 100% 625,709 479,350 

Mallrat dhe Shërbimet  1,439,712 1,202,417 988,062 82.2% 915,122 715,636 

Shërbimet komunale 14,500 11,600 7,622 65.7% 9,013 8,787 

Subvencionet dhe 

Transferet  
130,000 130,000 125,050 

 

    96.2% 
125,848 110,250 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore janë në dhënë si në vijim: 

 Realizimi i buxhetit final në kategorinë e Pagave dhe Mëditjeve është 100%. Megjithatë në 

këtë kategori kemi zvogëlim të buxhetit fillestar prej 231,565€ me Vendim të Qeverisë nr. 

03/115 i datës 17.12.2019. Kjo kishte ndodhur për shkak të mos zhvillimit të procedurave të 

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
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rekrutimit sipas planit të Burimeve Njerëzore, si dhe për shkak të një informimi nga MAP-i 

në muajin shtator, për pezullimin dhe mos zhvillimin e këtyre procedurave nga OB-të; 

 Sa i përket kategorisë së shpenzimeve për Mallra dhe Shërbime, shihet një realizim më i ulët 

i buxhetit. Edhe pse me Vendimet të Qeverisë nr. 02/113 të datës 05.11.2019 kishte shkurtim 

të buxhetit për 185,295€ dhe me Vendim të Qeverisë  nr. 03/115  të datës 17.12.2019 kishte 

shkurtim të buxhetit për 52,000€,  në total prej 237,295€, kjo kategori është realizuar 82.2%.  

 Shkallë e ulët e realizimit të buxhetit vërehet sidomos në kategorinë e Shpenzimeve 

Komunale (65.7%). Buxheti fillestar në ketë kategori me Vendimin e Qeverise nr. 02/113 të 

datës 05.11.2019  ishte shkurtuar për 2,900€.  

2.1.1 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për paga dhe mëditje për vitin 2019 ishte 619,970€, i cili ishte shpenzuar në tërësi.  

Numri i planifikuar i stafit në MDIS ishte 97, kurse sipas PFV-ve numri aktual në fund të vitit 2019 

ishte 81. Prej tyre, 22 janë staf i Kabinetit të Ministrit dhe pjesa e mbetur prej 59 janë staf 

administrativ. 

Për qëllime të testimit substancial, kemi shqyrtuar 18 mostra në vlerë totale prej 21,712€, si dhe 9 

mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

Çështja A1 – Vet-emërimi i Sekretarit të Përgjithshëm kryesues i komisionit për rekrutim  

Gjetja  Sipas ligjit nr.05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, neni 29- 

rastet e përjashtimit nga procedura, pika 1.7- një nëpunës nuk duhet të 

përfshihet në një procedurë administrative nëse është pjesë apo shqyrton si 

organ epror ankesën e një akti të marrë prej vet atij. 

Gjatë testimit të procedurave të rekrutimit të brendshëm, në një rast kemi 

vërejtur se U.D i Sekretarit të Përgjithshëm përmes një vendimi ka caktuar 

komisionin përzgjedhës për pozitën Udhëheqës i Divizionit për promovimin e 

investimeve strategjike, ku si Kryesues të këtij Komisioni kishte caktuar 

vetveten.  

Vendimi i tillë ishte bërë për arsye të mungesës së Drejtorit të Departamentit për 

pozitën në fjalë. 

Ndikimi  Ushtrimi i detyrës së Kryesuesit të Komisionit përzgjedhës nga vet Zyrtari 

Kryesor Administrativ, mund të përbëj konflikt interesi, pasi që në rastet e 

ankesave të mundshme të kandidatëve, mund të ndikoj në epilogun e ankesave  

për vendimet e marra nga vetë ai.  



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

 

11 

Rekomandimi A1 Ministri duhet të sigurojë se në të gjitha proceset ku nevojiten formimet e 

Komisioneve, Kryesues të atyre Komisioneve të mos caktohet zyrtari cili 

përfshihet në procedurë administrative, dhe në të njëjtën kohë, merr pjesë në 

shqyrtimin e ankesave si organ epror për një vendim  të marrë prej vet atij. 

2.1.2 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra dhe shërbime në vitin 2019 ishte 1,202,417€. Prej tyre ishin shpenzuar 

988,062€ apo rreth 82%. Këto shpenzime kanë të bëjnë me shërbime kontraktuese tjera, avanset për 

udhëtime zyrtare, shpenzime për informim të publikut, dreka zyrtare, karburante për vetura, 

furnizime me libra për shkollat në diasporë, udhëtime jashtë vendit, etj.  

Për qëllime të testeve substanciale, ne kemi testuar 78 mostra në një vlerë totale prej 294,664€ si dhe 

7 mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

Çështja B1 – Mos mbyllja e avansit me kohë, sipas kërkesave të UA 2004/073  

Gjetja  Sipas UA nr.2004/07 për Udhëtime Zyrtare, mjetet të cilat merren si avans për 

udhëtim zyrtar duhet të arsyetohen në një afat prej 15 ditësh pas kthimit nga 

udhëtimi. Çdo vonesë përtej këtij afati është ligjërisht e pa arsyeshme, e aq më 

tepër vonesat me vite të tëra. 

Avanse të pambyllura në fund të viti 2019 ishin 17,443€. Një nga këto avanse në 

vlerë 6,014€ kishte mbetur i hapur që nga vitit 2017, ndërsa gjashtë (6) avanset e 

pa mbyllura në vlerë prej 7,423€ i takonin vitit 2018 dhe pesë (5) avanse të 

pambyllura në vlerë prej 4,005€ i takon vitit 2019, dhe si të tilla, është dashur të 

mbyllen para përfundimit të vitit. 

Nga testimet i 9 mostrave kemi vërejtur se  në një mostër avansi për udhëtime 

zyrtare në Itali në vlerë prej 1,041€  i realizuar me datën 28 tetor 2019, në bazë të 

dokumentacionit të vlerësuar me rastin e arsyetimit të shpenzimeve, për pjesën 

e avansit në vlerë prej 370€, përfituesi nuk kishte ofruar dëshmi për shpenzimet 

e  ndodhura. Kjo vlerë është dashtë të kthehet në  llogari të MDIS, por deri në 

përfundim të auditimit, kthimi i këtyre mjeteve nuk ishte bërë. 

                                                      
3 Udhëheqësi i Departamentit për hartimin dhe harmonizimin e  legjislacionit, Udhëheqësi i Departamentit për ruajtjen 

dhe kultivimin e arsimit dhe kulturës në diasporë, dhe Zyrtarja e lartë për arsim. 
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Shuma e raportuar në PVF e avanseve pa arsyetuara  dhe mos mbyllja e tyre 

ndër vite kishte ndodhur për shkak të neglizhencës nga ana e zyrtarëve përkatës 

për kthimin e mjeteve të pa arsyetuara si dhe mungesës së kontrolleve nga ana 

e zyrtarëve përgjegjës për aprovimin e këtyre shpenzimeve. 

Ndikimi  Mos arsyetimi i shpenzimeve dhe mos mbyllja me kohë e avanseve, përbën 

shkelje të rregulloreve për shpenzimin e parave publike dhe rritë rrezikun që 

paratë e dhëna të jenë përdorur për qëllime tjera.   

Rekomandimi B1 Ministri  duhet të siguroj se të gjitha avanset e mësipërme do të arsyetohen 

brenda periudhës së përcaktuar me rregulloret financiare. Në të kundërtën, 

shumat e pa arsyetuara t’u ndalen nga paga personave që kanë pranuar avanse. 

Gjithashtu, menaxhmenti duhet të forcoj kontrollet që barazimet/arsyetimi i 

shpenzimeve të avanseve të bëhet brenda afateve të përcaktuara ligjore pa asnjë 

vonesë. 

 

Çështja A2- Mungesa e sigurimit të ekzekutimit   

Gjetja  Sipas Dosjes së Tenderit, Seksioni II- Fleta e të Dhënave të Tenderit, pika 14.1, 

para nënshkrimit të kontratës me operatorin ekonomik, duhet të bëhet sigurimi 

i ekzekutimit me një afat të caktuar kohor.  

Gjatë auditimit, kemi vërejtur se në kontratën ‘Shërbimet e transportit me 

autobus dhe minibus’ LOT 1 me vlerë 18,700€ dhe LOT 2 me 13,500€, OE është 

shpërblyer me kontratë pa u bërë sigurimi i ekzekutimit nga ky i fundit. Ky 

sigurim është pranuar nga Ministria, pas përfundimit të auditimit.  

Kjo kishte ndodhur për shkak se Departamenti i prokurimit nuk kishte qenë i 

vëmendshëm në zbatimin e kësaj kërkese ligjore dhe kishte nënshkruar kontrata 

pa sigurinë e ekzekutimit. 

Ndikimi  Mungesa e sigurimit të ekzekutimit rrezikon vetë realizimin e projekteve sipas 

kushteve të përcaktuara me kontratë, si dhe i pamundëson menaxhmentit të 

ministrisë ndëshkimin eventual ndaj operatorit në rast se kontrata nuk 

përmbushet.  

Rekomandimi A2 Ministri duhet të aplikoj masa përgjegjësie për mos zbatimin e kërkesave ligjore 

dhe të siguroj se para nënshkrimit të kontratave me OE-të, zyra e prokurimit ka 

kompletuar dosjen e prokurimit me gjithë dokumentacionin e kërkuar, përfshirë 

edhe sigurimin e ekzekutimit sipas kushteve të përcaktuara në Dosjen e 

Tenderit. 
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2.1.3 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere për vitin 2019 ishte  130,000€. Prej tyre, ishin shpenzuar 

125,050€ apo 96% e buxhetit.  

MDIS kishte përgatitur planin vjetor dhe kishte dërguar në Zyrën për Qeverisje të Mirë në Zyrën e 

Kryeministrit, për financimin  e Organizatave jo Qeveritare (OJQ), ku kishte paraparë mbështetjen 

e aktiviteteve që kanë të bëjnë me  ruajtjen e identitetit dhe fuqizimin e lidhjeve me diasporën, dhe 

përfshirjen e diasporës në zhvillimin socio-ekonomik të vendit. Pagesat kryesisht kanë të bëjnë me 

përkrahje financiare të OJQ-ve dhe personave fizik.  

Për qëllime të testimit substancial, ne kemi testuar 10 mostra në vlerë totale prej 20,300€, si dhe 7 

mostra për teste të pajtueshmërisë, nga të cilat janë identifikuar çështjet si më poshtë. 

 

3 – Mos raportimi i subvencioneve të shfrytëzuara nga përfituesit  

Gjetja  Sipas Rregullores për Subvencione Nr. 04/2017, mbi kriteret, standardet dhe 

procedurat e financimit publik të OJQ-ve, neni 14, përfituesit e subvencioneve 

pas përfundimit të projektit duhet të dorëzojnë raporte, si dëshmi për mënyrën 

e shfrytëzimit dhe arsyetimit të fondeve.  

Gjatë testimeve  të shtatë (7) mostrave  kemi vërejtur se në gjashtë (6) raste 

përfituesit nuk kishin raportuar konform kushteve të kontratës. Më tej, MDIS 

nuk kishte caktuar zyrtarët përgjegjës për monitorimin dhe  implementimin e  

projekteve. 

 Nga shtatë (7) raste, pesë (5) projektet e financuara sipas kontratës ishin 

paraparë të përfundonin në periudhën qershor-shtator, ndërsa në dy raste 

projektet do të përfundonin në muajin nëntor 2019. 

Shkaku i mos raportimit nga përfituesit e subvencioneve, ishte  mos emërimi i 

zyrtarëve për monitorim dhe angazhimi i pa mjaftueshëm i sektorit  përgjegjës 

për adresimin e kësaj kërkese te OJQ-të 

Ndikimi  Mos  emërimi i zyrtarëve për monitorim dhe përcaktimi jo i saktë i afatit për 

dorëzimin e raporteve nga përfituesit për shfrytëzimin e fondeve, rritë rrezikun 

që shfrytëzimi  i mjeteve të jetë bërë për qëllime tjera. Kjo mund të ndikojë në 

keq menaxhimin e parasë publike dhe dëmtimin potencial të  fondeve publike.  

Rekomandimi A3 Ministri duhet të emëroj zyrtarët përgjegjës për monitorimin dhe 

implementimin e projekteve, dhe me rastin e lidhjes së marrëveshjeve me 

përfituesit e subvencioneve, të përcaktohen qartë kushtet dhe afatet e raportimit. 

Në të kundërtën, të mos alokoj pjesën e mbetur të subvencioneve derisa të 

dorëzohen raportet për shpenzimet e lejuara më herët.  
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4-Mos respektimi i kritereve për subvencionim 

Gjetja  Sipas thirrjeve publike  kriteret e përgjithshme për mbështetje financiare të OJQ-

ve dhe personave fizik,  një aplikant për t’u kualifikuar për mbështetje financiare 

publike, duhet të plotësojnë këto kritere; vërtetimin që këta të fundit nuk kanë 

obligime tatimore ndaj ATK-së, dëshminë nga Gjykata Themelore se aplikuesit 

nuk janë  nën hetime, dëshminë së janë të themeluara si OJQ dhe të pajisura me 

nr. fiskal.  

Mbështetja financiare për  OJQ kemi testuar katër (4) mostra, dy (2) për OJQ të 

huaja (që ushtrojnë aktivitetin jashtë vendit) dhe dy për OJQ vendore. Nga  

mostrat e testuara,  kemi  identifikuar mangësitë si në vijim: 

Mbështetja financiare   në vlerë prej 4,000€ për  projektin “Historia e popullit 

shqiptarë ndër vite”, përfituesi nuk kishte ofruar si dëshmi  nr. Fiskal, përkatësisht 

dokumentacionin ekuivalent sipas legjislacionit të shtetit përkatës për OJQ-të e 

huaja. 

Mbështetja  financiare  në vlerë prej 2,100€  për projektin “Organizimi i garave të 

kupës në Vjenë”  përfituesi nuk kishte ofruar dëshmi   se është i regjistruar si OJQ 

sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për lirinë e asociimit në organizata  jo 

qeveritare në shtetin ku ushtron aktivitetin e saj  dhe nuk kishte ofruar dëshminë 

se posedon  nr. fiskal. 

Mbështetja  financiare  në vlerë prej 2,100€  për projektin “Kampi rinor për 

diasporën”  dhe mbështetja financiare në vlerë   prej 2,000€  për projektin                         

“Diaspora 2019 - Skënderaj”, në të dy rastet OJQ–të vendore, para nënshkrimit të 

kontratës, nuk kishin ofruar vërtetimin e lëshuar nga Gjykata Themelore  se 

menaxherët përgjegjës nuk janë nën hetime për vepër penale, dhe njëra   OJQ   

nuk kishte  ofruar dëshmi apo vërtetimin  për të dëshmuar se nuk ka borxhe 

ndaj ATK-së. 

Në tri  (3) rastet e ekzaminuara të mbështetjes financiare për projekte për 

përfituesit individual, kemi identifikuar  mangësitë si në vijim: 

Mbështetja e financiare  në vlerë prej 2,100€ për projektin “Turniri memorial i 

futbollit 9 nëntori’ vendi i realizimit Roneby-Suedi; 

Mbështetja e financiare  në vlerë prej 2,000€ për projektin “ Nxitja dhe informimi i 

bashkatdhetarëve  për investime ne Kosovë” vendi i realizimit Gjermani dhe Çeki; 

dhe 
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Mbështetja e financiare  në vlerë prej 2,100€per projektin “Çiklizmi malor për t’i 

njohur vlerat e Kosovës” vendi i realizmit në rajonin  e Shalës së Bajgores. 

Përfituesit  në të tri rastet nuk kanë ofruar vërtetimin apo deklaratën  nga 

Gjykata Themelore se nuk janë nën hetime, ku pas përzgjedhjes se përfituesve, 

kërkohet origjinali jo më i vjetër se 6 muaj. 

Kjo kishte ndodhur si arsye e neglizhencës dhe pa përgjegjësisë nga ana               

Komisionit vlerësues për tu siguruar se procesi i përzgjedhjes se aplikantëve 

ishte zhvilluar në pajtueshmëri me kërkesat e thirrjes publike. 

Ndikimi  Mos përfillja e kërkesave të thirrjes publike nga komisioni vlerësues  mund të 

rezultojë me përzgjedhje jo të drejtë dhe të bazuar në kërkesa ligjore, shkelje të 

parimit për trajtim të barabartë të aplikuesve dhe vlerë të dobët për para në 

praktikat e mbështetjes financiare për OJQ-të dhe përfituesit individual. 

Rekomandimi A4 Ministri duhet të siguroj se komisioni për vlerësim ka parasysh të gjitha kriteret 

e përcaktuara në thirrje publike dhe në asnjë rast nuk do të subvencionoj OJQ-të 

apo personat fizik pa i plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas thirrjes 

publike. 

2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera neto e pasurive kapitale (mbi 1,000€)  të MDIS-së e shpalosur në PVF ishte 5,177€, pasuri 

jokapitale (nën 1,000€) ishin 94,128€, ndërsa vlera e stoqeve ishte 18,383€.  

Ne kemi testuar dy (2) mostra për teste substanciale (blerjet e vitit) në vlerë 4,194€, dhe pesë  (5) 

mostra për teste të pajtueshmërisë. Lidhur me stoqet,  kemi testuar pesë (5) mostra ku kemi 

vlerësuar  regjistrimin e stoqeve në depo  dhe kemi verifikuar sistemin e hyrjeve dhe daljes së 

mallrave  nga depoja.  Si pjesë e stoqeve janë të regjistruar: librat për mësimin plotësues në Diasporë 

të cilat më vonë pritet të shpërndahen sipas kërkesave të shkollave shqipe në diasporë, tonerët, HP 

laserët, rregulluesit spiral, etj.  

Po ashtu, kemi shqyrtuar edhe mirëmbajtjen e regjistrave të pasurive dhe procesin e inventarizimit. 

Të gjitha këto procese ishin menaxhuar në pajtim me kërkesat e Rregullores MF–nr.02/2013, për 

menaxhimin e pasurisë jo financiare të organizatave buxhetore.  

 Testet tona në ketë kategori nuk kanë rezultuar me ndonjë mangësi që duhet raportuar. 
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2.3 Detyrimet e papaguara  

Pasqyra e obligimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019 ishte 24,507€. Prej tyre 

22,507€ ishin obligime të papaguara nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve, ndërsa 2,000€ nga 

Subvencionet dhe Transferet.  

Për qëllime të testimit substancial, ne kemi testuar pesë (5) mostra në vlerë totale prej 1,799€, si dhe  

raportimin  mujor të obligimeve  në Ministrin e Financave (MF). 

Obligimet e papaguara për kategorinë mallra dhe shërbime kanë të bëjnë me dreka zyrtare, 

shpenzime për informim të publikut, shpenzime kontraktuese tjera dhe blerja e kompjuterëve në 

vlerë më të vogël se 1000€. Të gjitha këto fatura janë pranuar në fund të muajit dhjetor dhe pas 

përmbylljes së Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiare të Kosovës (SIMFK), si dhe dy pagesa 

ndërkombëtare në vlerë prej 6,368€ janë kthyer për shkak të numrit të pasaktë të llogarisë. Këto ishin 

arsyet pse këto fatura nuk janë proceduar për pagesë në vitin 2019. MDIS kishte raportuar në 

Ministrinë e Financave në baza të rregullta mujore për obligimet e papaguara.  

2.4 Detyrimet kontraktuese 

Shuma e detyrimeve kontraktuale në fund të vitit 2019 ishte 23,218€, të cilat i përkasin kategorisë 

mallra dhe shërbime. 

2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një anëtar të stafit, i cili njëherit është edhe 

Drejtor i NjAB. NjAB kishte hartuar Planin Strategjik 2019-2021 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 2019 janë planifikuar dhe realizuar katër auditime. Auditimet kanë mbuluar 

fushën e administratës, burimeve njerëzore, njësinë e prokurimit dhe njësinë e financave.  

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 

12 rekomandime, prej të cilave katër (4) janë adresuar, shtatë (7) janë në proces të adresimit dhe një 

(1) është i pa adresuar. Në kuadër të MDIS-së është i themeluar Komiteti i Auditimit, ku mbahen 

takime të rregullta tre mujore si dhe regjistrohen minutat e këtyre takimeve. Në këto takime 

diskutohen në detaje gjendja e rekomandimeve dhe hapat që duhet ndërmarrë për implementimin 

e tyre.  
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e MDIS-sё për vitin 2018, ka rezultuar me katër rekomandime 

kryesore. MDIS kishte përgatitur planin e veprimit  ku ka paraqitur mënyrën se si do zbatoj 

rekomandimet e dhëna. 

MDIS ka dorëzuar Raportin e Progresit mbi zbatimin e rekomandimeve më 30 shtator të  vitit 2019 

sipas kërkesave të dala nga Rregullorja e Punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit. 

 Menaxhmenti i MDIS-së ka ndërmarrë veprime për t’i adresuar çështjet e ngritura, megjithëse ende 

mbetet sfidë zbatimi i plotë i tyre.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019,  një rekomandim është zbatuar, një është në proces të 

zbatimit,  një i mbyllur i pazbatuar dhe një ende  nuk është zbatuar. Për një  përshkrim më të plotë 

të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shih Tabelën 4 (Tabela e rekomandimeve). 

  



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

 

18 

Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

N
r 

Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018  Veprimet e ndërmarra  Statusi 

1 Realizimi i 
Buxhetit 

Ministri duhet të siguroj që 
planifikimit të buxhetit t’i paraprij një 
analizë e mirëfilltë e nevojave dhe 
mundësive për realizim të buxhetit. 
Po ashtu, performanca buxhetore 
duhet të monitorohet në baza të 
rregullta mujore, dhe të ndërmerren 
veprime korrigjuese për të adresuar 
shkaqet dhe barrierat që ndikojnë në 
nivelin e ulët të realizimit të buxhetit. 

Menaxhmenti  nuk kishte 
ndërmarrë masa për t’a 
adresuar këtë çështje. Kjo 
situatë mbetet e njëjtë 
edhe në vitin 2019. 

Rekomandim i 
mbyllur i pa 
zbatuar. Kjo për 
shkak se 
performanca 
buxhetore ende 
nuk ka shënuar 
përmirësime të 
dukshme, por 
me politikat e 
ZKA, kjo pjesë 
nuk do të 
pasohet me 
rekomandime 
të reja. 

2 Mallrat dhe 
Shërbimet, si 
dhe 
Shërbimet 
Komunale 

Ministri duhet të siguroj se në të 
gjitha rastet kur zyrtarët nuk i kanë 
arsyetuar shpenzimet e udhëtimit në 
pajtim me rregullat, shumat e pa 
arsyetara t’u ndalen nga pagat. Kjo 
do të ndikoj në rritjen e përgjegjësisë 
së stafit në kryerjen e obligimeve 
ligjore për arsyetimin e shpenzimeve 
dhe mbylljen e avanceve, në pajtim 
me rregullat në fuqi. 

Edhe pse menaxhmenti  
kishte ndërmarrë disa 
masa për t’a adresuar këtë 
çështje, ende mbeten tri 
raste  të pa mbyllura. Po 
ashtu, kjo situatë për 
vonesë në mbyllje të 
avanseve mbetet e njëjtë 
edhe në vitin 2019. 

Rekomandim i 
pa zbatuar. Ref 
Çështja B-1. 

3 Sistemi i 
Auditimit të 
Brendshëm 

Ministri duhet të rrisë përgjegjësinë e 
të gjitha njësive administrative në 
adresimin e të gjitha rekomandimeve 
të NjAB.  

 

Nga 10 rekomandime të 
vitit 2018 nga AB, të cilat 
kanë qenë të pazbatuara, 
vetëm një është në proces 
dhe një i pazbatuar. Kurse 
nga 12 rekomandimet e 
vitit 2019, 4 ishin zbatuar, 
7 janë në proces dhe një 
ende mbetet i pazbatuar. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar. 

4 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut. 

Ministri duhet të siguroj që lista e 
rreziqeve të monitorohet në 
vazhdimësi për të reduktuar 
ndikimin e rreziqeve në nivele të 
pranueshme, si dhe të merren 
masat/veprimet e duhura për të 
vendosur nën kontroll kërcënimet e 
ekspozuara. 

Janë marrë masa, duke 
bërë monitorim të listës së 
rreziqeve në baza tre 
mujore. 

Rekomandim i 
mbyllur i 
zbatuar. Kjo për 
shkak se  me 
politikat e ZKA, 
kjo pjesë nuk 
do të pasohet 
me 
rekomandime 
të reja. 
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N
r 

Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 Paga dhe 

Mëditje 

Ministri duhet të sigurojë se në të gjitha proceset ku nevojiten formimet e 

Komisioneve, Kryesues të atyre Komisioneve të mos caktohet zyrtari cili përfshihet 

në procedurë administrative, dhe në të njëjtën kohë, merr pjesë në shqyrtimin e 

ankesave si organ epror për një vendim  të marrë prej vet atij. 

2 Mallra dhe 

Shërbime 

Ministri  duhet të siguroj se të gjitha avanset e mësipërme do të arsyetohen brenda 

periudhës së përcaktuar me rregulloret financiare. Në të kundërtën, shumat e pa 

arsyetuara t’u ndalen nga paga personave që kanë pranuar avanse. Gjithashtu, 

menaxhmenti duhet të forcoj kontrollet që barazimet/arsyetimi i shpenzimeve të 

avanseve të bëhet brenda afateve të përcaktuara ligjore pa asnjë vonesë. 

3 Mallra dhe 

Shërbime 

Ministri duhet të aplikoj masa përgjegjësie për mos zbatimin e kërkesave ligjore dhe 

të siguroj se para nënshkrimit të kontratave me OE-të, zyra e prokurimit ka 

kompletuar dosjen e prokurimit me gjithë dokumentacionin e kërkuar, përfshirë 

edhe sigurimin e ekzekutimit sipas kushteve të përcaktuara në Dosjen e Tenderit. 

4 Subvencione 
dhe Transfere 

 Ministri duhet të emëroj zyrtarët përgjegjës për monitorimin dhe 
implementimin e projekteve, dhe me rastin e lidhjes së marrëveshjeve me 
përfituesit e subvencioneve, të përcaktohen qartë kushtet dhe afatet e 
raportimit. Në të kundërtën, të mos alokoj pjesën e mbetur të subvencioneve 
derisa të dorëzohen raportet për shpenzimet e lejuara më herët. 

 Ministri duhet të siguroj se komisioni për vlerësim ka parasysh të gjitha 
kriteret e përcaktuara në thirrje publike dhe në asnjë rast nuk do të 
subvencionoj OJQ-të apo personat fizik pa i plotësuar të gjitha kriteret e 
kërkuara sipas thirrjes publike. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA-ja 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pamodifikuar 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 keqdeklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

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

keqdeklarime 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 

keqdeklarime 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 

keqdeklarime 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 duhen 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 

 


