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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 Kamenicës në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Naser Arllati, i 

cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Pleurat Isufi 

Udhëheqësi i ekipit, Milosh Petrovic dhe Gazmend Namani 

(anëtarë), nën menaxhimin e Drejtorit të Departamentit të 

Auditimit Astrit Bllaca.  
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Përmbledhje e përgjithshme 

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

Pasqyrat financiare vjetore ishin përgatitur në harmoni me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për 

Raportim Vjetor Financiar nga Organizatat Buxhetore. 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli kërkon përmirësime të mëtutjeshme duke përfshirë fushën e 

subvencioneve, investimeve kapitale, menaxhimin e pasurive, si dhe çështjet të cilat kanë të bëjnë 

me menaxhimin e llogarive të arkëtueshme.  

Zbatimi i rekomandimeve nga viti paraprak tregon që Komuna prej nëntë rekomandimeve të dhëna, 

pesë i kishte zbatuar, dy nuk i kishte zbatuar dhe dy janë konsideruar të mbyllura. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar 

Më gjerësisht shih kapitullin1 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 së 

Kamenicës, 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 së Komunës së Kamenicës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 

2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-se 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. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Kryetari i Komunës 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 përfshinë përmbushjen e kërkesave që burojnë nga Ligjit 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. 

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 keqdeklarime 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 zbulojë çdo keq-deklarim material që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet 

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 keqdeklarimet 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 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 sensitive 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  

Kontrollet mbi dhënien e subvencioneve nga ana e Komunës, mbi klasifikimin e shpenzimeve në 

kategorinë e duhur ekonomike, mbi menaxhimin e pasurisë dhe zvogëlimin e llogarive të 

arkëtueshme janë fusha ku kërkohet nga Komuna që të ndërmarrë veprime për përmirësimin e tyre.   

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:  9,359,447 9,814,011 9,050,689 92 8,735,010 7,674,953 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

8,040,173 8,040,173 7,979,945 99 8,008,232 6,848,247 

Të bartura nga viti 
paraprak3–  

 453,994 296,660 65 143,724 243,164 

Të hyrat vetjake4 1,229,125 1,229,125 696,648 57 568,584 549,170 

Donacionet e brendshme  0 82,029 71,401 87 11,320 3,973 

Donacionet e jashtme  0 2,484 0  495  

Financimi nga 
Huamarrja 

90,149 6,206 6,035 97 2,655 30,399 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 454,564€. Kjo rritje është rezultat i bartjes 

së të hyrave vetjake nga viti paraprak si dhe donacioneve të jashtme dhe të brendshme.  

                                                      
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 vetjake. 
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Në vitin 2019, Komuna ka shpenzuar 92% të buxhetit final ose 9,050,689€, me një përmirësim prej 

2% 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: 

9,359,447 9,814,011 9,050,689 92 8,735,010 7,674,953 

Pagat dhe Mëditjet 7,114,526 7,160,236 6,876,338 96 6,899,838 6,722,121 

Mallrat dhe Shërbimet  956,558 1,018,624 787,975 77 691,872 446,286 

Shërbimet komunale 184,000 198,362 185,833 94 162,921 233,519 

Subvencionet dhe 

Transferet 
200,000 210,230 200,813 96 112,765 31,600 

Investimet Kapitale  904,363 1,226,559 999,730 82 867,614 241,427 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

 Buxheti final për paga ishte rritur për 45,710€. Kjo rritje vjen nga të hyrat e bartura vetjake. 

 Buxheti final për mallra dhe shërbime ishte rritur për 62,066€. Buxheti ishte rritur nga të 

hyrat e bartura në vlerë 144,996€, ndërsa ishte zvogëluar në vlerë 83,943€, për mjetet e 

financimit nga huamarrja të cilat ishin transferuar në Ministrinë e Shëndetësisë. 

 Buxheti final për kategorinë e shërbimeve komunale ishte rritur për 14,362€. Kjo rritje vjen 

nga të hyrat e bartura.  

 Buxheti final për kategorinë e subvencioneve ishte rritur për 10,230€. Kjo rritje vjen nga të 

hyrat e bartura.  

 Buxheti për shpenzime kapitale ishte rritur për 322,196€. Buxheti ishte rritur nga të hyrat e 

bartura në vlerë 238,696€ dhe nga donacionet në vlerë 83,500€. 
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1 - Keqklasifikimi i shpenzimeve në kategori ekonomike 

Gjetja  Sipas nenit 18, pika 3 e rregullores 01/2013/MF për Shpenzimin e Parasë 

Publike, shpenzimet duhet të kenë kodet adekuate, të përcaktuara me 

Udhëzimin Administrativ për planin kontabël. Në planin kontabël të Thesarit 

janë përcaktuar kodet dhe kategoritë përkatëse të shpenzimeve që OB duhet të 

aplikojnë.  

 Pagesat në vlerë 74,582€ për paga për punonjës të arsimit ishin paguar 

përmes vendimeve gjyqësore nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve 

dhe investimeve kapitale (54,823€ nga mallra dhe shërbime, 19,759€ nga 

investimet kapitale). Kjo kishte ndodhur pasi që pagesat janë kryer nga 

Thesari-Ministria e Financave. 

 Pagesa në vlerë 8,000€, ishte bërë nga kategoria e subvencioneve për një 

Organizatë jo Qeveritare, për të kryer analizë mbi potencialin investues 

(mundësitë investuese) në Komunën e Kamenicës. Kjo pagesë i takon 

kategorisë së mallrave dhe shërbimeve. Zyrtarët komunal kishin 

menduar se pagesa i takon kategorisë se mallrave dhe shërbimeve. 

Ndikimi  Pagesat e bëra nga kategoria jo-adekuate, shpien në paraqitjen e shënimeve të 

gabuara në Pasqyrat Financiare të Komunës, ku të dhënat për kategori të 

shpenzimeve nuk janë të sakta dhe si të tilla japin informata çorientuese për 

shfrytëzuesit e PFV-e. 

 Kryetari i duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që 

të shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet 

ridestinim të mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet  sipas 

kodeve ekonomike adekuate 

2.1.1  Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga Komuna në 2019 ishin në vlerë 745,860€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga 

tatimi në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, taksat administrative, të hyrat nga veprimtaritë 

biznesore, të hyrat nga qiraja etj.  

Tabela 3. Të hyrat(në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

% e 
pranimeve 

2019 

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Totali i të hyrave 1,229,125 1,229,125 745,860 61 764,437 635,564 

Të hyrat tatimore 359,258 359,258 368,999 103 320,970 260,370 
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Të hyrat jo tatimore 869,867 869,867 376,861 43 443,467 375,194 

Komuna kishte edhe të hyra indirekte në vlerë prej 124,352€. Të hyrat indirekte përbëhen prej të 

hyrave nga gjobat e policisë 93,249€, të hyrat nga gjobat e gjykatës 915€ dhe të hyrat nga Agjencia e 

Pyjeve 30,188€. Ne kemi testuar 14 mostra për teste substanciale në vlerë prej 15,380€ si dhe 10 

mostra për teste të pajtueshmërisë.  

2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për vitin 2019 është 7,160,236€ ndërsa ishin shpenzuar 6,876,338€. Numri i të 

punësuarve sipas buxhetit ishte 1,186 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 1,148. Gjatë vitit 2019 

ishin punësuar 39 të rinj. Kemi testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë 343,701€, si dhe 

nëntë mostra për teste të pajtueshmërisë. 

2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për Mallra dhe Shërbime në vitin 2019 ishte 1,216,986€, përfshirë edhe buxhetin për 

komunali, prej tyre ishin shpenzuar 973,808€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me blerje të materialeve, 

furnizim për zyre, qira, lëndë djegëse, riparime dhe mirëmbajtje etj. Kemi testuar 20 mostra për teste 

substanciale në vlerë 165,850€ si dhe pesë mostra për teste të pajtueshmërisë. 

2.1.4 Subvencionet dhe Transferet 

Buxheti final për Subvencione dhe Transfere ishte 210,230€, prej tyre në 2019 ishin shpenzuar 

200,813€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me pagesa për përfitues individual, subvencione për entitete 

publike etj. Kemi testuar pesë mostra për teste substanciale në vlerë 15,550€ si dhe pesë mostra për 

teste të pajtueshmërisë. 
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2 - Vlerësimi i aplikacioneve për bursa jo në pajtim me Thirrjen Publike 

Gjetja  Thirrja Publike e cila kishte qëllim dhënien e bursave për studentët (Sh.02 

Nr.30747) përcakton se dokumentet e nevojshme për aplikim janë: Dokumenti i 

identifikimit; Certifikata e notave (përveç për studentët e regjistruar në vitin 

akademik 2019/20); Certifikata e vitit kalendarik të studimeve; Certifikata e 

vendbanimit; Vërtetimi nga fakulteti se nuk është përfitues i bursës; dhe 

Konfirmimi  nga banka për xhirollogarinë e aplikuesit. 

Gjatë testimit të kësaj lënde, në vlerë 15,000€ kemi gjetur se vlerësimi i 

aplikacioneve të kandidatëve ishte bërë duke përdorur kritere shtesë të cilat nuk 

ishin të shpallura në thirrjen publike, të tilla si; Nota mesatare, Drejtimi deficitar 

dhe Fakulteti publik, ku në bazë të këtyre kritereve shtesë të pashpallura, 127 

studentë ishin eliminuar padrejtësisht nga përfitimi i bursës. Nuk kemi marrë 

ndonjë sqarim nga zyrtarët komunal për përdorimin e kritereve shtesë. 

Ndikimi  Përdorimi i kritereve të cilat nuk kanë qenë të përcaktuara në Thirrjen Publike, 

dekurajon studentët që të aplikojnë për subvencione në të ardhmen, gjithashtu 

paraqet rrezik që kriteret e përdorura të jenë të përshtatura për një grup të 

caktuar të aplikantëve.      

 Kryetari duhet të sigurojë se vlerësimi i aplikacioneve të kandidatëve të behët 

sipas kritereve të vendosura në Thirrjen Publike, ndërsa përfitues të bursës të 

jenë të gjithë ata të cilët i plotësojnë këto kritere. 

3 - Mos përgatitja planit vjetor për mbështetje financiare për OJQ 

Gjetja  Rregullorja e MF – Nr. – 04/2017 mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e 

Financimit Publik Të OJQ-ve, Neni 6.1 përcakton se “Ofruesit e mbështetjes 

financiare përgatisin pjesën e planit vjetor të mbështetjes financiare për OJQ-të 

më së largu 30 ditë pas miratimit të buxhetit vjetor të Republikës së Kosovës dhe 

i dërgojnë atë zyrës përkatëse për qeverisje të mirë pranë Zyrës së Kryeministrit 

të Republikës së Kosovës”.  

Komuna nuk e kishte përgatitur Planin Vjetor për mbështetje financiare të OJQ-

ve. Zyrtarët komunal nuk kishin njohuri se do duhej përgatitur një plan i tillë. 

Ndikimi  Mos përgatitja e planit vjetor për mbështetje financiare të OJQ-ve, paraqet 

mungesë të informatave së cilat fusha do përkrahën nga Komuna, si dhe qëllimet 

se për çfarë janë të parapara këto mjete. 

 Kryetari duhet të sigurojë se përgatitet Plani Vjetor për Mbështetje Financiare 

për OJQ-të dhe të sigurojë se i njëjti përmban të gjitha kërkesat e përcaktuara me 

rregullore për Mbështetje Financiare. 
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2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 1,226,559€, prej tyre në 2019 ishin shpenzuar 999,730€. Ato 

kanë të bëjnë me projekte për ndërtimin e rrugëve, ndërtesave, projekte të ndryshme për 

meremetim, blerjen e pajisjeve etj. Kemi testuar 21 mostra për teste substanciale në vlerë 463,687€, 

si dhe pesë mostra për teste të pajtueshmërisë.  

 

4 – Mungesa e projektit ekzekutiv             

Gjetja  Sipas Ligjit për Prokurimit Publik, neni 28.10, Autoriteti Kontraktues është 

përgjegjës për hartimin e Projektit Ekzekutiv, dhe i cili në mënyrë mandatore 

duhet ti bashkëngjitet Specifikave Teknike, të cilat janë pjesë të dosjes se tenderit. 

Asnjë Autoriteti Kontraktues nuk i lejohet që të lëshojë dokumentacionin e 

tenderit pa bashkëngjitur përshkrimin e hollësishëm të projektit.  

Gjatë testimit të dosjes së tenderit Asfaltimi i Rrugëve lokale në Qytet dhe 

Fshatra në vlerë 161,804€, komuna nuk kishte projekt ekzekutiv në dosje të 

tenderit. Kjo kishte ndodhur për shkak se zyrtarët nuk kishin pasur njohuri se 

një gjë e tillë duhet bërë. 

Ndikimi  Fillimi i procedurës së prokurimit në mungesë të projektit ekzekutiv përveç që 

është anashkalim i kërkesës ligjore, paraqet rrezik për realizim të dobët të 

punëve si dhe mund të rezultojë në shpenzime të paparashikuara gjatë kryerjes 

së punëve.  

 Kryetari duhet të sigurojë se me rastin e kontraktimit të punëve duhet të 

sigurohen paraprakisht se nivelet kompetente kanë hartuar projektin në 

përputhje me nevojat dhe kërkesat e parashikuara.  
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2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 63,440,207€, pasurive jokapitale është 162,500€, 

si dhe e stoqeve 712€. Kemi testuar 31 mostra për teste substanciale në vlerë 460,264€, si dhe kemi 

bërë teste të pajtueshmërisë. 

 

4 – Dobësi në menaxhimin e pasurisë 

Gjetja  Rregulla MF-02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë Jo financiare në Organizata 

Buxhetore, Neni 6, pika 3 përcakton se pasuria kapitale duhet të regjistrohet në 

SIMFK, ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohen në sistemin 

“e-pasuria”. Gjithashtu neni 22 pika 3 përcakton se “Të gjitha pasuritë jo 

financiare kapitale dhe jo kapitale do t’i nënshtrohen normave të zhvlerësimit”. 

Tre artikuj në vlerë prej 47,371€, nuk ishin regjistruar në regjistrin e pasurisë mbi 

1,000€. Sipas vendimit Gjyqësor ishte kryer pagesa për shpronësim të pronës në 

vlerë 18,014€ dhe për renovimin e qendrës së mjekësisë familjare në vlerë 15,957€ 

si dhe një për hartimin e projekteve ekzekutive 13,400€. Sipas zyrtarit përgjegjës 

kjo kishte ndodhur në mungesë të informatave për shkak se pagesat janë kryer 

përmes vendimeve gjyqësore. 

Vlera neto e pasurive nën 1,000€ e paraqitur në PFV është 162,500€, mirëpo 

pasuria nuk është e zhvlerësuar në sistemin e-pasuria andaj ne nuk mund të 

konfirmojmë gjendjen e saj. Gjithashtu katër artikuj në vlerë prej 1,378€ nuk ishin 

regjistruar në sistemin e-pasuria. Sipas zyrtarëve komunal zhvlerësimi nuk është 

bërë sepse sistemi e-pasuria nuk ka qenë funksional që nga dhjetori i vitit 2019. 

Ndikimi  Mos regjistrimi i pasurisë dhe mungesa e zhvlerësimit të saj ndikon në 

mbivlerësim/nënvlerësimin e regjistrit të pasurive, dhe nga kjo rrjedhimisht 

ndikon që informatat e paraqitura në PFV të mos jenë të sakta. 

 Kryetari duhet të sigurojë që artikujt e blerë të regjistrohen në regjistrat përkatës 

të pasurisë sipas kërkesave të rregullores për menaxhimin e pasurisë si dhe në 

bashkëpunim më zyrtarët përgjegjës të cilët menaxhojnë sistemin e-pasuria të 

behët zhvlerësimi i saj.  
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Çështja B1- Inventarizimi i pasurive 

Gjetja  Sipas Rregullores 02/2013 mbi Pasurinë Jo-financiare, Neni 18 përcakton se 

inventarizimi i pasurisë bëhet me qëllim të vërtetimit të saktësisë, cilësisë dhe 

gjendjes fizike të pasurisë jo-financiare dhe sipas nenit 19.4.3 Komisioni është 

përgjegjës për krahasimin e gjendjes të inventarizuar me gjendjen në regjistrat e 

pasurive jo financiare. 

Komisioni mbi inventarizimin e pasurisë kishte përgatitur një raport të 

inventarizimit, por ky raport nuk përmbante informata mbi gjendjen e pasurisë 

në tërësi. Raporti kishte evidentuar pasuritë të cilat ishin jashtë përdorimit apo 

të cilat ishin me defekte, ndërsa për pasuritë të cilat janë në përdorim nuk ka të 

cekur diçka në raport. Gjithashtu pasuritë nuk janë harmonizuar/krahasuar me 

regjistrin e përgjithshëm të pasurisë dhe me regjistrin nga e-pasuria. Zyrtarët 

komunal nuk kanë ofruar sqarime për mos zbatim të kërkesave të rregullores. 

Ndikimi  Mungesa e shpalosjes së gjendjes së saktë të pasurisë në raportin e inventarizimit 

dhe mos krahasimi i raporteve të inventarizimit me regjistrat pasurisë  pasqyron 

dobësi në menaxhimin e pasurive dhe rrjedhimisht ndikon në mos prezantimin 

e drejtë të vlerës së pasurisë. 

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë se inventarizimi i pasurisë të kryhet sipas rregullores 

në fuqi. Gjithashtu të sigurohet se bëhen krahasimet e raporteve të 

inventarizimit me regjistrat pasurisë dhe të azhurnohen regjistrat e pasurisë 

sipas të dhënave të regjistrimeve të fundit. 
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2.3 Të arkëtueshmet 

OB-ja në PFV e vitit 2019 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 1,978,271€. Kjo vlerë 

përbehet nga Tatimi në Pronë 1,402,804€, Taksa Komunale për Regjistrim Biznesi 423,612€, Qiraja 

8,620€, Taksa për Leje Ndërtimi 87,748 dhe Taksa për shfrytëzimin e hapësirave publike 85,487€.  

 

Çështja B2 - Menaxhimi i llogarive të arkëtueshme 

Gjetja  Sipas nenin 26 të ligjit për Tatimin në Pronën e Paluajtshme 06-L 005, Komuna, 

Ministria e Financave dhe organet kompetente përmbaruese kanë autoritetin 

dhe kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara që kalojnë 

shumën e dhjetë (10) Eurove dhe neni 27 Nëse një tatimpagues apo debitor nuk 

ka paguar plotësisht tatimin dhe gjobën nëse ka të këtillë, ose detyrimet tatimore 

të papaguara, në përputhje me afatet e përcaktuara, komuna nxjerr njoftimin 

përfundimtar me shkrim brenda dhjetë (10) ditëve pune pas ditës së fundit për 

pagesë, ku kërkon pagesën e plotë të detyrimeve tatimore të papaguara, jo më 

vonë se dhjetë (10) ditë kalendarike pas ditës që njoftimi përfundimtar 

konsiderohet të jetë pranuar nga debitori.  

Komuna për të arkëtueshmet nga tatimi në pronë në vlerë 1,402,804€, nuk kishte 

ndërmarr ndonjë aktivitet për mbledhjen e tyre siç parashihet me ligjin për 

tatimin në pronë. 

Sipas rregullores 01/2016 për ngarkesa, taksa tarifa dhe gjoba komunale, neni 8 

pika 8 parasheh se tarifat janë vjetore dhe paguhen në dy këste (kësti i parë deri 

me 15 qershor dhe kësti i dytë deri me 15 dhjetor). 

Të arkëtueshmet nga Taksa Komunale për Regjistrim Biznesi ishin në vlerë 

423,612€, dhe nga Taksa për shfrytëzimin e hapësirave publike 85,487€, për të 

këto të arkëtueshme Komuna nuk kishte ndërmarr veprime për mbledhjen e tyre 

siç parashihet me rregullore. 

Ndikimi  Mos aplikimi i mekanizmave të përcaktuar me ligj ndikon në rritje të 

vazhdueshme të këtyre llogarive, që rezulton me fonde të pakta për arritjen e 

synimeve dhe inkurajon debitorët e tjerë që të mos paguajnë detyrimet e tyre. 

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të sigurojë zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve për arkëtimin e 

borxheve nga tatimi në pronë, shitja e shërbimeve, nga taksat e biznesit dhe të 

forcojë kontrollin e brendshëm për mënjanimin e rritjes së vazhdueshme të tyre.  
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2.4 Detyrimet  

2.4.1 Detyrimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve në fund të vitit 2019, ishte 96,065€. Këto detyrime janë bartur për t’u paguar 

në vitin 2020.  
 

6 – Vonesa në pagimin e faturave 

Gjetja  Neni 37.1 i Rregullës Financiare 01/2013 MF, përcakton se të gjitha faturat që i 

pranon organizata buxhetore duhet të paguhen brenda 30 ditëve në qoftë se nuk 

është paraparë ndryshe me kontratë. 

Katër fatura në vlerë 19,209€, ishin paguar pas skadimit të afatit prej 30 ditë. 

Arsyet e vonesës për pagimin e faturave ishin mungesa e buxhetit. 

Ndikimi  Vonesat në realizimin e pagesave mund të ndikojnë që komuna të ketë 

shpenzime shtesë gjyqësore/përmbarimore për shërbimet/mallrat e blera. 

 Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor dhe 

porositja e mallrave, punëve apo shërbimeve të bëhet vetëm atëherë kur 

Komuna paraprakisht i siguron fondet apo ndan mjetet buxhetore të 

mjaftueshme për pagesë. 

2.4.2 Detyrimet kontigjente 

Pasqyra e detyrimeve kontigjente në fund të vitit 2019, ishte 157,871€. Ato përbëhen nga pagat 

jubilare në Arsim 66,660€ dhe kontestet civile 91,211€.  
 

7 – Mbivlerësimi i detyrimeve kontingjente 

Sipas Rregullores së MF-Nr.01/2017 Për Pasqyrat Financiare të Organizatave 

Buxhetore, neni 18 përcakton se: Organizatat Buxhetore në harmoni me Ligjin 

për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP) raportojnë të 

gjitha detyrimet kontingjente.  

Komuna kishte paraqitur gabimisht në PFV, vlerën prej 24,000€ si detyrim 

kontingjent, e në fakt kjo vlerë do duhej të ishte 2,400€, pra detyrimet 

kontingjente janë mbivlerësuar për 21,600€. Sipas zyrtarëve komunal ky ishte një 

gabim teknik. 

Ndikimi  Mbivlerësimi i detyrimeve kontingjente në PFV ndikon në dhënien e 

informatave jo të sakta për shfrytëzuesit e të PFV-ve. 

 Kryetari duhet të sigurojë se prezantimi i detyrimeve bëhet në vlerën saktë sipas 

kërkesave të Ligjit për menaxhimin e financave publike. 
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2.4.3 Detyrimet kontraktuale 

Vlera e detyrimeve kontraktuale e cila na është ofruar nga Komuna ishte 112,578€5. 

2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me dy anëtarë të stafit - Drejtori i NjAB dhe një 

auditor. Njësia e auditimit të brendshëm në Komunë kishte hartuar planin strategjik 2019-2021 si 

dhe planin vjetor për vitin 2019. Sipas planit vjetor ishin planifikuar dhjetë auditime, dhe të gjitha 

ishin realizuar. Këto auditime kishin rezultuar me 18 rekomandime, ku 11 ishin zbatuar, gjashtë 

ishin në proces dhe vetëm një nuk ishte zbatuar. 

3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2018 të Komunës së Kamenicës ka rezultuar në nëntë 

rekomandime kryesore. Komuna kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i 

zbatojë rekomandimet e dhëna.  

Komuna ka dorëzuar  Raportin e Progresit mbi zbatimin e rekomandimeve (30 shtator dhe 15 mars) 

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

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, pesë rekomandime janë zbatuar, dy nuk janë zbatuar 

ende dhe dy konsiderohen të mbyllura. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe 

mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve). 

  

                                                      
5 Kjo shumë është prezantuar nga entiteti i audituar 
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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 PFV (Kryetari duhet të siguroj se është bërë një 
analizë për ti përcaktuar shkaqet për 
Theksim të Çështjes së opinionit të 
auditimit. Veprime specifike duhet të 
ndërmerren për t’i adresuar shkaqet në 
mënyrë sistematike për të eliminuar 
gabimet në shpalosjen e pasurive dhe 
pasurive kapitale dhe për ta konfirmuar 
vlerësimin e saktë të tyre. 

Gjithashtu Kryetari duhet të siguroj se janë 
vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që plani i hartimit të PFV 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 ose fushat ku janë 
identifikuar gabime në vitet e mëparshme. 
Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor 
Administrativ dhe ai Financiar, nuk duhet 
të nënshkruhet përveç nëse ndaj PFV-ve 
janë aplikuar të gjitha kontrollet e 
nevojshme. 

Pasuritë Ishin 
regjistruar në 
regjistra. 

Rekomandi
mi i zbatuar. 

2 Planifikimi 
dhe 

realizimi i 
buxhetit 

Kryetari duhet të bëj një vlerësim 
gjithëpërfshirës të shkaqeve të mos 
realizimit të buxhetit në disa kategori të 
caktuara , si dhe të siguroj një planifikim 
të drejtë buxhetor krahas projekteve të 
synuara dhe monitorim të performancës 
buxhetore në baza të rregullta me qëllim të 
realizimit të buxhetit. 

Realizimi i 
buxhetit nuk 
është trajtuar në 
këtë vit nga ZKA. 

Rekomandi
m i mbyllur. 

3 Të hyrat Kryetari duhet të siguroj që të ndërmerren 
masat e nevojshme në mënyrë që të bëhet 
verifikimi i pronave ashtu si është 
paraparë me ligj, në mënyrë që rritet niveli 
i të hyrave nga kjo kategori. 

Këtë vit ishte bërë 
verifikim i 
pronave sipas 
kërkesave të ligjit. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

4 Paga dhe 
Mëditje 

Kryetari duhet të siguroj se marrëveshjet 
për shërbime të veçanta lidhen pas 
zhvillimit të procedurave të thjeshtësuara 
të rekrutimit, përmes konkursit publik, 
duke respektuar të gjitha kërkesat ligjore 
lidhur me të punësuarit të rregullt dhe për 
të punësuar për shërbime të veçanta. 

Janë zhvilluar 
procedura për 
shërbime të 
veçanta. 

Rekomandi
m i zbatuar. 
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5 Investime 
Kapitale 

Kryetari duhet të siguroj se janë marrë 
masa konkrete lidhur me klasifikimin e 
shpenzimeve. 

Nuk ka pasur 
raste të tilla këtë 
vit. 

Rekomandi
mi zbatuar. 

6 Pasuritë Kryetari duhet të siguroj se do të formoj 
një komision i ri dhe të bëjë inventarizimin 
e gjithë pasurisë komunale dhe pas 
kryerjes së këtij procesi, gjendja e 
inventarizuar të krahasohet me regjistrin e 
përgjithshëm të pasurive, në mënyrë që 
diferencat e mundshme të identifikohen 
dhe më pas të pasqyrohen në regjistrat e 
pasurive. 

Gjendja është e 
njëjtë. Shih 
Çështjen B1 

Rekomandi
m i 
pazbatuar. 

7 Të 
arkëtueshm
et 

Kryetari duhet të ndërmerr masa për të 
shqyrtuar shkaqet për dështim të 
inkasimeve të llogarive të arkëtueshme 
dhe të siguroj mekanizma efektiv për 
mbledhjen e tyre. Po ashtu, Kryetari duhet 
të sigurojë se është bërë një rishikim i 
dosjeve të qiramarrësve,  kryesisht me 
qiramarrësit me të cilëve ju kanë vazhduar 
kontratat pa i kryer obligimet paraprake, 
dhe të vendos masat e duhura që brenda 
një periudhë të arsyeshme të inkasoj të 
gjitha obligimet e prapambetura dhe të 
iniciojë proces të rivlerësimit të llogarive të 
arkëtueshme, ku të gjitha llogarite do të 
analizohen në kuptimin e vjetërsisë, 
shumave domethënëse dhe mundësive 
reale për inkasimin e tyre, e në raste të 
caktuara të bëhet provizionimi apo 
shlyerja e tyre në rast të  kategorizimit si 
borxhe të këqija. 

Gjendja është e 
njëjtë. Shih 
Çështjen B2 

Rekomandi
m i 
pazbatuar. 

8 Auditimi i 
brendshëm 

Kryetari të siguroj se, plani i NjAB-së të 
zbatojë një qasje ndaj fushave me rrezik 
duke ndihmuar aktivitetet operative në 
vazhdim, si dhe një fokus më të lartë të 
menaxhmentit në adresimin e 
rekomandimeve, në mënyrë që përfitimet 
nga auditimi i brendshëm të jenë sa më të 
larta. 

Menaxhmenti 
kishte ndërmarrë 
veprime për 
zbatim të 
rekomandimeve. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

9 Raportimi 
Menaxherial 

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 plani i prokurimit duhet të jenë 
subjekt i raportimeve dhe rishikimeve të 
rregullta nga ana e menaxhmentit. 

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

Rekomandi
m i mbyllur. 
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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. 

Nr Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 PFV Kryetari i duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme 

që të shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet 

ridestinim të mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet  

sipas kodeve ekonomike adekuate 

2 Subvencion

e 

Kryetari duhet të sigurojë se vlerësimi i aplikacioneve të kandidatëve të behët 

sipas kritereve të vendosura në Thirrjen Publike, ndërsa përfitues të bursës të 

jenë të gjithë ata të cilët i plotësojnë këto kritere. 

3 Subvencion

e 

Kryetari duhet të sigurojë se përgatitet Plani Vjetor për Mbështetje Financiare 

për OJQ-të dhe të sigurojë se i njëjti përmban të gjitha kërkesat e përcaktuara 

me rregullore për Mbështetje Financiare. 

4 Investime 

Kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se me rastin e kontraktimit të punëve duhet të 

sigurohen paraprakisht se nivelet kompetente kanë hartuar projektin në 

përputhje me nevojat dhe kërkesat e parashikuara. 

5 Pasuri Kryetari duhet të sigurojë që artikujt e blerë të regjistrohen në regjistrat 
përkatës të pasurisë sipas kërkesave të rregullores për menaxhimin e pasurisë 
si dhe në bashkëpunim më zyrtarët përgjegjës të cilët menaxhojnë sistemin e-
pasuria të behët zhvlerësimi i saj. 

6 Pasuri Kryetari duhet të sigurojë se inventarizimi i pasurisë të kryhet sipas 
rregullores në fuqi. Gjithashtu të sigurohet se bëhen krahasimet e raporteve të 
inventarizimit me regjistrat pasurisë dhe të azhurnohen regjistrat e pasurisë 
sipas të dhënave të regjistrimeve të fundit. 

7 Llogaritë  e 
arkëtueshm
e 

Kryetari duhet të sigurojë zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve për arkëtimin e 
borxheve nga tatimi në pronë, shitja e shërbimeve, nga taksat e biznesit dhe të 
forcojë kontrollin e brendshëm për mënjanimin e rritjes së vazhdueshme të 
tyre. 

8 Detyrimet e 
papaguara 

Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor dhe 
porositja e mallrave, punëve apo shërbimeve të bëhet vetëm atëherë kur 
Komuna paraprakisht i siguron fondet apo ndan mjetet buxhetore të 
mjaftueshme për pagesë. 

9 Detyrimet 
Kontigjente 

Kryetari duhet të sigurojë se prezantimi i detyrimeve bëhet në vlerën saktë 
sipas kërkesave të ligjit për menaxhimin e financave 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. 

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. 
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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 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. 

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 

 


