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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 Komunës së Graçanicës, në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Naser Arllati, i 

cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Lavdim Maxhuni 

udhëheqës i ekipit, Ilir Abazi dhe Fetah Osmani anëtarë të ekipës, 

nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit të Auditimit 

Shkëlqim Xhema. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Komunës së Graçanicës 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 

Procesi i përgatitjes së Pasqyrave Financiare Vjetore është menaxhuar në pajtim me legjislacionin në 

fuqi, me përjashtim të keq klasifikimit të shpenzimeve të cilat kanë ndikuar në theksim të çështjes. 

Menaxhimi financiar dhe Kontrolli - edhe pse kontrollet e brendshme kanë operuar në mënyrë 

efektive, dobësi evidente janë vërejtur në fusha të rëndësishme financiare si: të hyrat, procedurat e 

prokurimit, pasuritë jo financiare, të arkëtueshmet si dhe obligimet e papaguara. 

Përgjigja ndaj rekomandimeve të vitit paraprak tregon që prej nëntë rekomandimeve të dhëna, katër 

(4) rekomandime ishin zbatuar, tri (3) rekomandime janë konsideruar të mbyllura, ndërsa (2) 

rekomandime nuk ishin zbatuar ende.  

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

 
Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes  

Më gjerësisht shih kapitullin 1 të këtij raporti. 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

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

të gjitha rekomandimet e dhëna. Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e 

menaxhmentit dhe personelit të Komunës gjatë procesit të auditimit. 

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

Pasqyrat Financiare 

Vjetore 

Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli 

Zbatimi i 

Rekomandimeve 
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Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

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

Auditimi është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Kemi analizuar veprimtarinë e Komunës, 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 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 PFV-ve të Komunës së Graçanicës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 

2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-së dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 

të Auditimit. 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-ja është 

e pavarur nga Komuna. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të 

duhura për sigurimin e bazës për opinionin. 

Theksimi i çështjes 

Ne dëshirojmë të tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se përmes planifikimit buxhetor Komuna ka 

paguar dhe regjistruar shpenzime në kategori ekonomike jo adekuate. Nga kategoria e investimeve 

kapitale kishte paguar për mallra e shërbime si dhe anasjelltas. Në këtë raport kjo çështje është 

trajtuar tek nënkapitulli 2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit. Opinioni ynë nuk është modifikuar 

në lidhje me këtë çështje. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Kryetari i Komunës së Graçanicës 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. Po ashtu, 

menaxhmenti është përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton 

si të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime materiale të 

shkaktuara, qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshin përmbushjen e kërkesave që burojnë nga 

Ligji nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe 

ndryshime) dhe Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore. 

Kryetari i Komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 

të Komunës. 
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Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV-të në bazë të auditimit të kryer, në 

përputhje me SNISA-t. Këto standarde kërkojnë që të marrim 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 ekzistojë. 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 përfshin 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 dizajnojë 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 përfshin 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 ueb faqen 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. 
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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  

Komuna e Graçanicës për vitin 2019 kishte shpenzuar 68% të buxhetit final, që nënkupton një 

realizim jo të kënaqshëm në nivel të përgjithshëm. Sfidë mbetet niveli i ulët i realizimit të 

investimeve kapitale në vetëm 52%. Fusha kryesore ku nevojitet më shumë përmirësime, është 

parandalimi i keq klasifikimit të shpenzimeve.  

Gjithashtu, rëndësi e veçantë duhet t’i kushtohet kontrolleve në këto fusha: faturimit të tatimit në 

prone sipas zonave reale, mangësive në specifikat teknike, menaxhimi i pasurive, shpalosjeve për 

llogaritë e arkëtueshme si dhe vonesave në kryerjen e pagesave. 

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:  12,554,286 13,265,470 9,065,733 68% 7,652,622 6,694,513 

Granti i Qeverisë  5,786,007 5,863,093 5,835,035 100% 5,898,108 5,346,845 

Të bartura nga viti 
paraprak3–  

- 630,665 584,483 93% 747,505 284,851 

Të hyrat vetjake4 1,627,551 1,627,551 1,157,393 71% 997,488 985,564 

Donacionet e jashtme  - 3,433 - - 9,521 77,253 

Klauzola e investimeve 5,115,108 5,115,108 1,488,822 29% - - 

Të hyrat nga huamarrja 25,620 25,620 0 - - - 

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
3 Të hyrat vetjake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
4 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e aktiviteteve vetiake. 
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Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 711,184€. Kjo rritje është rezultat i të 

hyrave të bartura nga vitit i kaluar me vlerë 630,665€, nga granti i qeverisë për mbulimin e deficitit 

në paga dhe mëditje 77,086€ si dhe nga donacionet e jashtme prej 3,433€. 

Në vitin 2019, Komuna e Graçanicës ka shpenzuar 68% të buxhetit final ose 9,065,733€, kurse në 

vitin 2018 komuna kishte shpenzuar 91% e buxhetit të saj. Megjithatë, se si është realizuar buxheti 

në nivel të kategorive, janë dhënë shpjegimet në tabelën më poshtë: 

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

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Realizimi 

% e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizim

i 

Shpenzimet e 
fondeve sipas 
kategorive 
ekonomike: 

12,554,286 13,265,470 9,065,733 68% 7,652,622 6,694,513 

Pagat dhe Mëditjet 2,882,484 2,959,570 2,959,570 100% 2,833,159 2,702,541 

Mallrat dhe Shërbimet  1,045,289 1,299,197 1,269,445 98% 729,506 774,503 

Shërbimet komunale 150,000 158,533 138,143 87% 137,764 139,702 

Subvencionet dhe 

Transferet 
180,859 195,318 190,660 98% 209,567 183,451 

Investimet Kapitale  8,295,654 8,652,852 4,507,915 52% 3,742,626 2,894,316 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

 Buxheti final për kategorinë e pagave dhe mëditjeve ishte rritur për 77,086€, me vendim të 

qeverisë për mbulimin e minusit në paga dhe mëditje; 

 Buxheti final në raport me atë fillestar për kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve është rritur 

për 253,908€ kjo është si rezultat i të hyrave të bartura nga viti i kaluar; 

 Po ashtu edhe te kategoria e Shërbimeve Komunale buxheti është rritur për 8,533€ nga të 

hyrat e bartura nga viti i kaluar; 

 Te kategoria e Subvencioneve është rritur gjithashtu buxheti nga te hyrat e bartura për 

14,459€; dhe 

 Ndërsa te kategoria e Investimeve Kapitale buxheti final në raport me atë fillestar është rritur 

nga të hyrat e bartura me vlerë prej 357,198€.  

Duhet të theksojmë se me Vendimin e Qeverisë numër 07/79 është aprovuar projektligji për 

Ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes Republikës se Kosovës dhe Unicredit bankës Austria 

si hua e lidhur për financimin e projektit të ndërtimit të sistemit të furnizimit me ujë për Komunën 

e Graçanicës vlera e projektit është 5,115,108€ përmes klauzolës së investimeve.  
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Më tutje, Komuna kishte buxhetuar 8,652,852€ për të investuar në projekte kapitale, nga të cilat 

kishte shpenzuar 4,507,915€ apo 52%.  

Arsyeja që ka ndikuar të shpenzohet në këtë nivel është se projekti me klauzolë është projekti dy 

vjeçar për ndërtimin e sistemit të furnizimit me ujë për Komunën e Graçanicës (2019-2020), dhe si 

tillë nuk ka mundur të shpenzohet gjatë vitit 2019. Nga vlera e projektit prej 5,115,108€ për vitin 

2019 janë shpenzuar 1,488,821€, ndërsa pjesa tjetër pritet të realizohet gjatë vitit 2020.  

Lidhur me klasifikimin e shpenzimeve ne kemi trajtuar çështjen si në vijim: 

Çështja B1 - Keq klasifikimi i shpenzimeve në kategori ekonomike 

Gjetja  Sipas Rregullës Financiare Nr. 01/2013/MF “Mbi shpenzimin e parasë publike” 

shpenzimet duhet të kenë kodet adekuate, të përcaktuara me Udhëzimin 

Administrativ për planin kontabël, po ashtu me planin kontabël të Thesarit janë 

përcaktuar kodet dhe kategoritë përkatëse te shpenzimeve që OB duhet të 

aplikojnë. 

Siç kemi paraqitur të theksimi i çështjes, komuna gjatë vitit 2019 ka paguar tetë 

(8) pagesa në vlerë 379,150€ nga kategoria e investimeve kapitale për shpenzime 

të cilat për nga natyra ishin mallra dhe shërbime (pastrimi, larja e rrugëve dhe 

trotuareve, mirëmbajtja dimërore e rrugëve, pastrimi i mbeturinave, 

dezinfektimi dhe deratizimin i objekteve në komunë, blerja e pajisjeve dhe 

veshjeve sportive). Vlen te theksohet se tri pagesa të përfshira më lartë, për 

pastrimin e mbeturinave ishin ekzekutuar sipas nenit 39.2 të LMFPP nga thesari, 

pasi që komuna nuk kishte pasur mjete buxhetore.  

Sipas komunës këto janë pasojë e buxhetit të kufizuar për mallra dhe shërbime, 

e të cilat ishin të domosdoshme andaj edhe janë aprovuar me ligjin e buxhetit.  

Ndikimi  Pagesat e bëra nga kategoria jo-adekuate, ndikojnë në keq klasifikimin e 

shpenzimeve në Pasqyrat Financiare të Komunës dhe si të tilla japin informata 

jo të sakta për shfrytëzuesit e PFV-ve.  

 Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet që shpenzimet të 

planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo ridestinim të mjeteve dhe që 

pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet sipas kodeve ekonomike adekuate. 
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2.1.1 Të hyrat 

Buxheti i planifikuar i të hyrave vetanake për vitin 2019 ishte 1,627,551€, kurse realizimi ishte në 

1,624,676€. Ato kanë të bëjnë me tatimin në pronë, të hyrat nga taksa për ndërrimin e tokës, të hyrat 

nga dhënia në shfrytëzim të pronës komunale, etj. Po ashtu, komuna këtë vit ka pranuar edhe të 

hyra nga gjobat nga trafiku në vlerë totale prej 118,423€, të cilat nuk janë të përfshira në tabelën e 

mëposhtme për arsye se këto i planifikojnë dhe realizojnë ministritë e linjës. 

Tabela 3. Të hyrat vetjake (në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

2018 

Pranimet 

2017 
Pranimet 

Tatimi në prone 531,751 531,751 603,415 582,638 501,776 

Taksat Komunale 1,095,800 1,095,800 1,021,261 948,704 1,142,778 

Totali 1,627,551 1,627,551 1,624,676 1,531,242 1,644,554 

Vlen të theksohet se në këtë vit krahasuar me vitin e kaluar komuna ka realizuar më shumë të hyra 

prej 93,434€ apo shprehur në përqindje 6%. Rritja më e theksuar është tek tatimi në pronë, lejet e 

ndërtimit, si dhe shfrytëzimi i hapësirës publike. Lidhur me testet tona, ne kemi vërejtur si në vijim: 
 

1 – Faturim jo sipas zonës reale të përcaktuar me rregullore  

Gjetja  Rregullorja për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2019 (e miratuar më 

29 Nëntor 2018) në Komunën e Graçanicës, Neni 1. bazat e tatimit dhe neni 2. 

zonat dhe nën zonat e tatimore, ka përcaktuar bazën e tatimit në katër zona të 

qytetit.  

Gjatë testimit në nëntë fatura të tatimit në pronë dhe në protax (databaza e 

tatimit në pronë) zonat komunale të vlerësimit të tatim paguesve nuk janë 

vendosur sipas zonave të përcaktuara në rregullore. Kjo ka ndikuar që në 8 

fatura tatim paguesit të ngarkohen me tatime më të larta dhe një faturë me tatime 

më të ulëta se sa është dashur. Pra kemi mbi faturim prej 6,475€ si dhe nën 

faturim prej 743€. Sipas zyrtarëve përgjegjës komunal për tatimin në pronë, kjo 

ka ndodhur pasi sistemi aktual ka tri Zona kadastrale dhe nuk e ofron zonën e 

IV (Magjistralen Prishtinë –Ferizaj) pasi sistemi nuk është azhurnuar me 

kërkesat e rregullores së re.  

Ndikimi  Mos azhurnimi i sistemit për tatimin në pronë në përputhje me zonat komunale 

sipas Rregullores së tatimit në pronë, ndikon në faturimin apo ndryshimin e 

bazës tatimore (vlerës së tatueshme) duke mbi apo nën faturuar tatimpaguesit. 

 Kryetari duhet të siguroj që zonat e aprovuara me rregulloren për tatimin në 

pronë e paluajtshme janë azhurnuar në sistemin e tatimit në pronë, para se të 

bëhet faturimi në mënyrë që mos të dëmtohet komuna, por edhe qytetarët si 

tatim pagues.  



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

 

12 

2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte 2,959,570€, aq sa edhe ishin shpenzuar. Numri i të 

punësuarve sipas buxhetit ishte 592 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 585. Gjatë vitit 2019 

kishte punësuar vetëm një punëtor të ri. 

Kemi testuar 21 mostra për teste substanciale në vlerë 10,137€, si dhe 6 mostra për teste të 

pajtueshmërisë.  

2.1.3 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime, përfshirë edhe shpenzimet komunale në vitin 2019 ishte 

1,457,730€, prej tyre ishin shpenzuar 1,407,588€. Këto shpenzime kanë të bëjnë kryesisht me 

shërbime kontraktuese tjera, mirëmbajtje të objekteve, shpenzime komunale, ngrohje qendrore, 

furnizime për zyre, etj.  

Për këto kategori, kemi testuar 29 mostra për teste substanciale në vlerë 477,197€ si dhe 5 mostra për 

teste të pajtueshmërisë. Lidhur me këto, ne kemi vërejtur si në vijim:  

 

2 - Mangësi në përgatitjen e specifikacionit teknik të mallrave dhe shërbime 

Gjetja  Sipas Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik neni 28, dhe Rregullës dhe 

Udhëzuesit të prokurimit publik neni 20, kërkohet që dosja e tenderit të 

përgatitet në atë mënyrë që nuk diskriminon ose vepron në favor të një ose më 

shumë operatoreve ekonomik (OE). Përcaktimi i specifikimeve teknike që 

referohen në një prodhim specifik ose burim, ose një proces të veçantë, ose 

marka tregtare, patenta, lloje ose origjina specifike ose prodhime, është si rregull 

i përgjithshëm i ndaluar. 

Në kontratën publike kornizë: “Furnizim me rekuizita sportive dhe pajisje”, në 

vlerë prej 25,909€, në dosjen e tenderit, përkatësisht në paramasë/specifikacion 

teknik është përcaktuar marka tregtare apo lloji i mallrave, pikërisht ato që i 

posedonte fituesi i kontratës.  

Shkaku përse ka ardhur deri tek kjo është mungesë adekuate e kontrolleve të 

brendshme në procesin e prokurimit si dhe arsyetimi nga ana e Komunës që të 

pranojnë mallra më cilësore ngase OE po ofertojnë me mallra të cilësisë së dobët. 

Ndikimi  Përcaktimi i markës tregtare apo modelit në specifikimet e dosjes së tenderit 

ndikon në favorizimin e operatorit/ve të caktuar për llojin e caktuar të produktit 

duke kufizuar konkurrencën. 

 Kryetari duhet të sigurojë që specifikimet teknike të përgatiten në pajtueshmëri 

të plotë me legjislacionin specifik që është në fuqi, duke mos përdorur emrin e 

markës tregtare apo modelit që favorizon apo diskriminon ndonjë OE. 
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2.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 195,318€, prej tyre ishin shpenzuar 190,660€. Ato 

kanë të bëjnë kryesisht me financimin përfituesve individualë dhe OJQ-ve për projekte kulturore. 

Për këto shpenzime, ne kemi testuar 8 mostra për teste substanciale në vlerë prej 69,238€ si dhe 5 

mostra për teste të pajtueshmërisë. 

2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 8,652,852€, prej tyre për vitin 2019 ishin shpenzuar 

4,507,915€, me një nivel të ulët të shpenzimeve sikurse në vitet e kaluara. Investimet kapitale kanë 

të bëjnë kryesisht me rregullim të infrastrukturës, qendrave sociale, si dhe përmirësime të ndryshme 

tek objektet dhe inventari etj.  

Për këtë kategori, ne kemi testuar 53 mostra për teste substanciale në vlerë prej 3,638,531€ si dhe 5 

mostra për teste të pajtueshmërisë. 

2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 15,936,689€, pasurive jokapitale është 156,300€, 

si dhe e stoqeve 7,050€. Për pasuritë, ne kemi testuar 87 mostra për teste substanciale në vlerë prej 

1,428,533€, si dhe nëntë mostra për teste të pajtueshmërisë. Lidhur me menaxhimin e pasurive, ne 

kemi vërejtur si në vijim: 

 

3 - Mos përgatitja e raportit të inventarizimit para finalizimit të PFV-ve  

Gjetja  Sipas Rregullores me Nr. 02/2013 – “Për menaxhimin e pasurisë jo financiare në 

organizatat buxhetore”, te neni 19 paragrafi 4.6 dhe 4.7, kërkon që komisioni i 

inventarizimit të përgatitë raportin për kryerjen e inventarizimit si dhe hartimi i 

raportit të përgjithshëm në bazë të raporteve individuale të komisionit për 

inventarizimin e pasurive jo financiare në kohën e përshtatshme para përgatitjes 

se pasqyrave financiare vjetore. Ky proces duhet ti paraprij përgatitjes së PFV. 

Gjatë vitit 2019 komisioni për inventarizim të pasurive ishte formuar me vendim 

të kryetarit të komunës më datën 20.01.2020, mirëpo nuk kishte përgatitur 

ndonjë raport që tregon se është përfunduar ky proces si dhe njëherit mos 

përgatitja e këtij raporti reflekton tek prezantimi i pasurive tek PVF-të e 

komunës.  

Shkaku përse ka ndodhur kjo është se komisioni nuk ishte në gjendje të ofroj 

dëshmi se ka përfunduar punën sipas kërkesave ligjore. 
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Ndikimi  Mos inventarizimi i pasurisë ndikon dhe rrit rrezikun për informata të mangëta 

rreth pasurisë së komunës që ka në menaxhim, përfshirë këtu ekzistencën dhe 

gjendjen fizike të pasurisë jo financiare. Mos përfundimi si proces, mund të 

ndikon që informatat e shpalosura për pasuri të mos jenë të plota dhe të sakta. 

 Kryetari duhet të siguroj që komisioni për inventarizim të pasurisë ka 

përfunduar punën duke hartuar raportin për inventarizimin e pasurive si dhe 

pastaj këtë ta harmonizoj me PFV e komunës. 

2 – Mos funksionimi i modulit e-Pasuria  

Gjetja  Sipas Rregullores Nr 02/2013 - “Për menaxhimin e pasurisë jo financiare në 

organizatat buxhetore”, neni 6, pasuria kapitale duhet të regjistrohet në SIMFK 

ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohet në sistemin “e-

pasuria”.  

Përkundër rekomandimit nga vitit i kaluar, moduli e-Pasuria ende është jo 

funksional. Të dhënat për pasuritë nën 1,000€ mbahen në data bazë të 

brendshme në formatin Excel, i cili nuk kalkulon amortizimi e pasurive dhe si e 

tillë mbivlerëson vlerën e tyre në PFV. Për ta rregulluar këtë çështje, komuna 

kishte bërë kërkesë në MAP mirëpo nuk ishte bërë asgjë në lidhje me këtë. 

Sipas menaxhmentit, pritet që gjatë vitit 2020 të përcjellin tabelën e migrimit me 

të dhënat e plotësuara dhe të fillojnë me regjistrimin e pasurive jo kapitale për 

vitin 2019 në sistemin e-Pasuria.  

Ndikimi  Mos vënia në funksion e sistemit e-pasuria dhe raportimi i pasurive nën 1,000€ 

nga formati Excel i cili nuk kalkulon amortizimi ndikon në mbivlerësimin e 

vlerës së pasurive në PFV. Njëherit pamundëson një menaxhim dhe kontroll 

efektiv mbi pasuritë e saj. 

 Kryetari, duhet të marrë veprimit e nevojshme për ta aplikuar sistemin e 

menaxhimit të pasurisë (e-pasuria), në mënyrë që të ketë një menaxhimin dhe 

raportim të pasurisë në përputhje me kërkesat e rregullores për menaxhimin e 

pasurisë jo financiare. Kjo çështje duhet të trajtohet edhe nga MAP, në mënyrë 

që ti mundësohet komunës që të funksionalizoj sistemin e-pasuria.  
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2.3 Të arkëtueshmet 

Komuna në PFV e vitit 2019 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 3,168,252 €. Kjo vlerë 

përbëhet nga tatimi në pronë në vlerë prej 2,179,756 €, taksat në biznes prej 268,105 € dhe nga të 

hyrat e tjera në vlerë prej 720,391 € (borxhi i vjetër i shpronësimit të tokës, të hyrat nga qiraja dhe 

dënimet e inspekcionit). Lidhur me menaxhimin e të arkëtueshmeve, ne kemi vërejtur si në vijim: 
 

4 –Shpalosje jo e saktë e vlerës së llogarive të arkëtueshme në PFV 

Gjetja  Sipas Rregullores së MF Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga 

Organizatat Buxhetore, neni 16, citon që OB që mbledhin të hyra, janë të 

detyruara të mbajnë regjistra të të hyrave të mbledhura dhe shumat e faturuara 

e të pa arkëtuara. Të arkëtueshmet shpalosen në raportin vjetor financiar në 

tabelën përkatëse sipas llojit të hyrave. 

Bazuar në PFV dhe shënimet për të arkëtueshmet ne kemi vërejtur se: 

 Komuna nuk ka harmonizuar saldon përfundimtare të llogarive të 

arkëtueshme për tatimin në pronë me saldot fillestare, andaj në PFV kjo 

llogari ishte e mbivlerësuar për 77,399€; dhe 

 Në PFV nuk ishin prezantuar fare llogaritë e arkëtueshme nga inkasimi i 

mbeturinave në shumën prej 25,793€, duke nënvlerësuar vlerën e tyre;  

Arsyet sipas menaxherit të tatimit në pronë që shkaktojnë mospërputhjen e 

saldove të llogarive të arkëtueshme nga tatimi në pronë pagesat e kryera për 

vitin 2019 e të cilat mund të jenë bartur në vitet paraprake dhe të shpërndara në 

emër të kamatave dhe ndëshkimeve.  

Mos prezantimi i të arkëtueshmeve nga mbledhja e mbeturinave sipas zyrtarëve 

përgjegjës ka ndodh për arsye se ende nuk kanë një bazë të dhënash të saktë me 

fatura për secilën familje apo amvisëri, dhe se për këto të hyra lëshohen dëftesa. 

Ndikimi  Dobësitë e identifikuara në shpalosjet e llogarive të arkëtueshme, ndikojnë në 

shpalosjen apo prezantimin e informatave jo të sakta për vlerën e tyre në PFV. 

Njëherit, diferencat e tilla ndikojnë edhe në planifikimet e projekteve të cilat do 

të mund të planifikoheshin në bazë të efikasitetit të mbledhjes së tyre nga 

komuna. 

 Kryetari, duhet të ndërmerr masa për të siguruar se llogaritë e arkëtueshme janë 

të evidentuara në bazë të faturimeve dhe që vlera e tyre shpaloset saktë në PFV 

pas harmonizimit të regjistrave nga drejtoritë përkatëse me ZKF-në. 
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2.4 Detyrimet  

2.4.1 Detyrimet e papaguara 

Vlera e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019, ishte 154,219€5. Këto 

detyrime janë bartur për t’u paguar në vitin 2020. Për këto, ne kemi vërejtur si në vijim: 

 

5 – Vonesa në pagesën e faturave 

Gjetja  Me nenin 39 të Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë, kërkohet që çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë për pagesë për 

mallrat dhe shërbimet e realizuara të paguhet brenda 30 ditëve kalendarike pas 

pranimit të faturës.  

Gjatë testimit kemi vërejtur se në 17 pagesa me vlerë 139,526€, faturat nuk janë 

paguar brenda afatit ligjor prej 30 ditësh. Vonesat në pagesa janë nga 30 ditë e 

deri në 3 muaj.  

Shkaku i mos pagesave me kohë ishin kontrollet e dobëta në zyrën e financave 

për të siguruar se ato kryhen me kohë. 

Ndikimi  Vonesa e pagesa ndaj furnitorëve, mund të rezultojë me padi gjyqësore që 

njëkohësisht reflektohet me kosto shtesë dhe ndikojnë në mos realizim të 

projekteve të planifikuara.  

 Kryetari duhet të sigurojë që të gjitha faturat paguhen brenda afateve të 

parapara ligjore prej 30 ditësh.  

2.4.2 Detyrimet kontigjente 

Pasqyra e detyrimeve kontigjente në fund të vitit 2019, ishte 5,280,422€. Prej kësaj vlere, shumica e 

lëndëve kanë të bëjnë me pagesën e pagave, kurse lëndët tjera kanë të bëjnë me çështjet 

pronësore, administrative, penale. Ne për ketë llogari kemi testuar 5 mostra dhe nuk kemi ndonjë 

çështje për të ngritur në raport. 

2.4.3 Detyrimet kontraktuale 

Detyrimet kontraktuale të raportuara nga ana e Komunës në fund të vitit 2019 janë në vlerë prej 

3,593,797€.6  

                                                      
5 Kjo shumë e obligimeve i përfshin: mallra dhe shërbime prej 143,477€, shpenzime komunale prej 10,339€, dhe investime kapitale 

403€€, vlerë kjo e shpalosur nga komuna e Graçanicës. 
6 Kjo vlerë është ofruar nga komuna e Graçanicës, është vlerë të cilën ne nuk kemi arritur të auditojmë.  
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2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit tё Brendshëm (NjAB) funksionon me staf prej dy anëtarëve – Udhëheqësi i NjAB 

dhe një auditor. Ajo në Planin Vjetor të Auditimit për vitin 2019, kishte planifikuar nëntë (9) 

auditime të rregullta në bazë të vlerësimit të rreziqeve dhe prioriteteve.  

NJAB kishte arrit që ti finalizoj pesë auditime, të cilat kishin të bënin me aktivitetet e vitit 2018/2019. 

Arsyeja përse nuk është mbuluar plani i auditimit është se dy zyrtarët e auditimit në muajin korrik 

të vitit 2019 kishin shkuar në pushime të lehonisë. 

Fushat e mbuluara në pesë auditime të përfunduara ishin: drejtoria e buxhetit dhe financave, 

prokurimi, pasuria, personeli si dhe zyra e ofiqarisë. 

Komiteti i Auditimit (KA), ka mbajtur gjashte takime gjatë vitit 2019 ku janë shqyrtuar gjetjet dhe 

rekomandimet e NjAB-së dhe është diskutuar për raportet e ZKA-së. 

3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 kishte rezultuar me 9 rekomandime. Komuna kishte 

përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj rekomandimet e dhëna.  

Ajo ka dorëzuar Raportin e Progresit mbi zbatimin e rekomandimeve (30 shtator 2019 dhe 15 mars 

2020) sipas kërkesave të dalura nga Rregullorja e Punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të 

veprimit.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, katër (4) rekomandime ishin zbatuar, tri (3) 

rekomandime janë konsideruar të mbyllura, ndërsa dy (2) rekomandime nuk ishin zbatuar ende. 

Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në 

Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve). 
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

Nr. Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 Rekomandimet 
lidhur me 
Pasqyrat 
Financiare Vjetor 

Kryetari duhet të siguroj se është 
bërë një analizë për t’i përcaktuar 
shkaqet e theksuara në opinionin e 
auditimit dhe te çështjet kyçe. 
Veprime specifike duhet të 
ndërmerren për t’i adresuar shkaqet 
në mënyrë sistematike për t’i 
eliminuar gabimet në shpalosjen e 
saktë të vlerës së pasurive, 
detyrimeve kontingjente dhe 
llogarive të arkëtueshme në PFV.  

Më tutje, Kryetari duhet të siguroj se 
janë vendosur procese efektive për 
të konfirmuar që plani i hartimit të 
PFV-ve 2019, i adreson të gjitha 
çështjet që kanë të bëjnë me 
pajtueshmërinë. Kjo, gjithashtu 
duhet të përfshijë rishikimin e PFV-
ve nga menaxhmenti, me fokus të 
veçantë në fushat me rrezik të lartë 
dhe/ose fushat ku janë identifikuar 
gabime në vitet e mëparshme. 

Komuna nuk 
kishte marrë masa 
për ta adresuar 
këtë rekomandim. 
Për këto çështje 
kemi dhënë 
rekomandime në 
nën kapitujt 2.1 
dhe 2.2. 

I mbyllur. 

2 Planifikimi dhe 
realizimi i 
buxhetit 

Kryetari duhet të sigurojë që gjatë 
përgatitjes së kërkesave buxhetore 
t’i paraprijë një analizë e mirëfilltë të 
gjithë faktorëve që kanë ndikim në 
realizimin e buxhetit. Përveç kësaj, 
duhet të përmirësohet menaxhimi i 
shpenzimeve për tu siguruar se ato 
kryhen sipas afateve ligjore për të 
evituar shpenzimet shtesë përmes 
procedurave gjyqësore.  

Komuna kishte 
marrë masa për 
këtë rekomandim 
dhe në këtë vit nuk 
do trajtohet në 
raport, do 
konsiderohet si 
çështje e mbyllur  

I mbyllur. 

3 Klasifikimi i 
gabuar i 
shpenzimeve 

Kryetari, duhet të sigurojë që gjatë 
përgatitjes së kërkesave buxhetore 
t’i paraprijë një analizë e mirëfilltë të 
gjithë faktorëve që kanë ndikim në 
realizimin e buxhetit. Përveç kësaj, 
planifikimi dhe buxhetimi i 
shpenzimeve të caktuara duhet të 
bëhet bazuar në planin kontabël të 
aprovuar nga Thesari për të evituar 
një raportim dezorientues për 
shfrytëzuesit e PFV-ve.  

Komuna nuk 
kishte marrë masa 
për ta adresuar 
këtë rekomandim 
edhe në këtë vit 
kishte raste të tilla. 

I përsëritur. 
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4 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari, duhet të siguroj një plan të 
arsyeshëm për punët që ndërlidhen 
me shërbimet me marrëveshje të 
veçanta. Po ashtu, nevojat shtesë 
për punëtorë me pozita të rregullta, 
t’i trajtoj me organet përkatëse dhe 
të gjendet zgjidhja e pranuar. Në 
ketë mënyrë do të mënjanohen 
kërkesat për kontrata për shërbime 
të veçanta që mund të kalojnë 
periudhën e përcaktuar.  

Komuna kishte 
marrë masa për ta 
adresuar këtë 
rekomandim. 

I zbatuar. 

5 Mallrat dhe 
Shërbimet 

 

 

Kryetari, duhet të sigurojë 
monitorimin dhe zbatimin e 
marrëveshjes, ashtu që të ketë një 
raport të detajuar mbi shërbimet e 
kryera në mënyrë që të shtojë 
sigurinë tek menaxhmenti se 
marrëveshjet po realizohen në 
pajtim me kushtet e kontraktuara. 
Në anën tjetër, kryetari duhet të 
siguroj doemos, që për zbatimin e 
marrëveshjes të siguroj mjetet e 
mjaftueshme buxhetore me rastin e 
planifikimit të buxhetit, në të 
kundërtën marrëveshja si e tillë nuk 
mund të jetë e zbatueshme sipas 
rregullave të përcaktuara 
buxhetore.  

Komuna kishte 
ndërmarr veprime 
për këtë 
rekomandim, 
kishte lidhur 
marrëveshje të re 
me pastrimin. 

I zbatuar. 

6 Pasuritë kapitale 
dhe jo kapitale 

Kryetari, duhet të sigurojë që të 
marrë veprimit e nevojshme për ta 
aplikuar sistemin e menaxhimit të 
pasurisë (e-pasuria), në mënyrë që 
të ketë një menaxhimin dhe 
raportim të pasurisë në përputhje 
me kërkesat e rregullores për 
menaxhimin e pasurisë jo 
financiare. Kjo çështje duhet të 
trajtohet edhe nga MAP, në mënyrë 
që ti mundësohet komunës që të 
funksionalizoj sistemin e-pasuria.  

Nuk kishte marrë 
masa për ta 
adresuar këtë 
rekomandim 
gjendja mbetet e 
njëjte si në vitin e 
kaluar. 

I përsëritur. 

7 Llogarite 
arkëtueshme 

Kryetari duhet të analizojë arsyet 
për trendin në rritje të 
arkëtueshmeve të tatimit në pronë 
dhe për të forcuar kontrollet për të 
parandaluar rritjen e tyre të 
mëtejshme. Është e nevojshme të 
krijohet një strategji dhe 
mekanizma për të mundësuar 
identifikimin dhe mbledhjen e 
borxheve të akumuluara përmes 

Komuna kishte 
marrë masa për ta 
adresuar këtë 
rekomandim. 

I zbatuar. 
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futjes së kushtëzimit të disa 
shërbimeve komunale bazuar në 
evidencën e tatimit në pronë të 
paguar. Gjithashtu, është e 
nevojshme që Komuna të 
menaxhojë llogaritë e arkëtueshme 
të taksës së biznesit, në mënyrë 
adekuate.  

8 Sistemi i 
auditimit të 
brendshëm 

 

Kryetari duhet të ndërmarr veprime 
konkrete për përpilimin e planit të 
veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve dhe të marr të 
gjitha veprimet ndaj njësive 
administrative që u adresohen 
rekomandimet, që të kenë një 
përkushtim maksimal në marrjen e 
masave përmirësuese në fushat ku 
dobësitë janë identifikuar.  

Komuna kishte 
marrë masa për ta 
adresuar këtë 
rekomandim. 

I zbatuar. 

9 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe menaxhimi i 
rrezikut 

Kryetari duhet të siguroj se është 
kryer një rishikim për të përcaktuar 
formën e raportimit financiar dhe 
operativ tek menaxhmenti i lartë. 
Ecuritë buxhetore, duke përfshirë të 
hyrat dhe shpenzimet, dhe zbatimi i 
planit për projekte kapitale, duhet 
të jenë subjekt i raportimeve dhe 
rishikimeve të rregullta nga ana e 
menaxhmentit. Gjithashtu, për të 
reduktuar ndikimin e rreziqeve në 
nivele të pranueshme, organizata 
duhet të hartoj regjistrin e rreziqeve 
me të gjitha masat/veprimet e 
duhura për të vendosur nën 
kontroll kërcënimet e ekspozuara.  

Kjo çështje nuk do 
të trajtohet në 
raportin e 
auditimit për vitin 
2019.  

 

I mbyllur. 

Nr. Fusha e 
auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 Planifikimi dhe 
realizimi i 
buxhetit 

Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet që 
shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo 
ridestinim të mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet 
sipas kodeve ekonomike adekuate. 

2 Të hyrat Kryetari duhet të siguroj që zonat e aprovuara me rregulloren për 
tatimin në pronë e paluajtshme janë azhurnuar në sistemin e tatimit në 
pronë, para se të bëhet faturimi në mënyrë që mos të dëmtohet komuna, 
por edhe qytetarët si tatim pagues. 

3 Mallrat dhe 
Shërbimet  

Kryetari duhet të sigurojë që specifikimet teknike të përgatiten në 
pajtueshmëri të plotë me legjislacionin specifik që është në fuqi, duke 
mos përdorur emrin e markës tregtare apo modelit që favorizon apo 
diskriminon ndonjë OE. 
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4 Pasuritë kapitale 
dhe jo kapitale 

Kryetari duhet të siguroj që komisioni për inventarizim të pasurisë ka 
përfunduar punën duke hartuar raportin për inventarizimin e pasurive 
si dhe pastaj këtë ta harmonizoj me PFV e komunës. 

5 Pasuritë kapitale 
dhe jo kapitale 

Kryetari, duhet të marrë veprimit e nevojshme për ta aplikuar sistemin 
e menaxhimit të pasurisë (e-pasuria), në mënyrë që të ketë një 
menaxhimin dhe raportim të pasurisë në përputhje me kërkesat e 
rregullores për menaxhimin e pasurisë jo financiare. Kjo çështje duhet të 
trajtohet edhe nga MAP, në mënyrë që ti mundësohet komunës që të 
funksionalizoj sistemin e-pasuria. 

6 Të arkëtueshmet Kryetari, duhet të ndërmerr masa për të siguruar se llogaritë e 
arkëtueshme janë të evidentuara në bazë të faturimeve dhe që vlera e 
tyre shpaloset saktë në PFV pas harmonizimit të regjistrave nga 
drejtoritë përkatëse me ZKF-në. 

7 Detyrimet e 
papaguara 

Kryetari duhet të sigurojë që të gjitha faturat paguhen brenda afateve të 
parapara ligjore prej 30 ditësh. 
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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 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 

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

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit. 

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 keq deklarime 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 keq deklarimet, 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. 
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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 keq deklarimet, 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 keq deklarime 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. 

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 e Konfirmimit  

 


