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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 Ranillugut në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Naser Arllati, i 

cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Udhëheqësi i ekipit 

Pleurat Isufi dhe 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 Ranillugut 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: 

  

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 të 

hyrave, emërimin e menaxherëve të kontratave, regjistrimin e pagesave nga palët e jashtme dhe 

paraqitjen e tyre në PFV, menaxhimin e llogarive të arkëtueshme dhe çështjet që kanë të bëjnë me 

menaxhim të pasurisë. 

Zbatimi i rekomandimeve nga viti paraprak tregon që Komuna prej gjashtë rekomandimeve të 

dhëna, dy kishte zbatuar, një është në proces, dy nuk kishte zbatuar dhe një është konsideruar i 

mbyllur. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar. 

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 së 

Ranillugut, 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 Ranillugut 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  

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

hyrave, emërimin e menaxherëve të kontratave, regjistrimin e pagesave nga palët e jashtme dhe 

paraqitjen e tyre në PFV, menaxhimin e llogarive të arkëtueshme dhe çështjet që kanë të bëjnë me 

menaxhim të pasurisë. 

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:  1,825,748 2,040,657 1,682,939 82 1,838,350 1,548,080 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

1,695,118 1,740,929 1,629,933 94 1,742,574 1,436,195 

Të bartura nga viti 
paraprak3–  

- 175,953 44,227 25 76,266 51,615 

Të hyrat vetjake4 121,352 121,352 8,779 7 5,415 23,423 

Donacionet e jashtme  - 2,423 - - 14,095  36,847 

Financimi nga 
Huamarrja  

9,278 - - - - - 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 214,909€. Kjo rritje është rezultat i bartjes 

së të hyrave vetjake nga viti paraprak në vlerë 175,953€ dhe bartjes së donacionit të pashpenzuar në 

                                                      
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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vlerë 2,423€, rritjes së buxhetit me vendim të Qeverisë për 45,811€ si dhe zvogëlimit të buxhetit nga 

financimi nga huamarrja për 9,278€.  

Në vitin 2019, Komuna ka shpenzuar 82% të buxhetit final ose 1,682,939€, me një zvogëlim prej 4% 

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: 

1,825,748 2,040,657 1,682,939 82 1,838,350 1,548,080 

Pagat dhe Mëditjet 1,040,966 1,086,777 1,086,777 100 1,039,960 975,774 

Mallrat dhe Shërbimet  228,612 279,068 167,009 60 105,066 132,683 

Shërbimet komunale 30,000 46,871 35,142 75 30,618 26,730 

Subvencionet dhe 

Transferet 
40,000 46,708 34,938 75 36,191 46,021 

Investimet Kapitale  486,170 581,233 359,073 62 626,515 366,872 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

 Buxheti final për paga ishte rritur për 45,811€. Kjo rritje është bërë bazuar në Vendimin e 

Qeverisë nr. 03/115 i datës 17.12.2019, për mbulimin e deficitit në paga dhe mëditje; 

 Buxheti final për mallra dhe shërbime ishte rritur për 50,456€. Buxheti ishte rritur nga të 

hyrat e bartura në vlerë 57,499€ dhe nga donacionet e bartura në vlerë 2,235€. Ndërsa buxheti 

ishte zvogëluar në vlerë 9,278€, për mjetet e financimit nga huamarrja të cilat ishin 

transferuar në Ministrinë e Shëndetësisë; 

 Buxheti final për shërbime komunale ishte rritur për 16,871€. Rritja vjen nga të hyrat e 

bartura nga viti i kaluar; 

 Buxheti final për kategorinë e subvencioneve ishte rritur për 6,708€. Kjo rritje vjen nga të 

hyrat e bartura; dhe  

 Buxheti për shpenzime kapitale ishte rritur për 95,063€ nga të hyrat e bartura. 
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2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga Komuna në 2019 ishin në vlerë 88,904€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga 

tatimi në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, të hyrat nga bartja e mbeturinave, të hyrat nga 

veprimtaritë biznesore. 

Tabela 3. Të hyrat(në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

% e 
pranimeve 

2019 

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Totali i të 
hyrave  

121,352 121,352 88,904 73% 83,338 100,634 

Të hyrat 
tatimore 

31,352 31,152 26,085 84% 23,809 25,389 

Të hyrat jo 
tatimore 

90,000 90,000 62,819 70% 59,529 75,245 

Komuna kishte edhe të hyra indirekte në vlerë prej 6,762€. Të hyrat indirekte përbëhen prej të 

hyrave nga gjobat e Policisë 3,130€, dhe të hyrat nga Agjencia e Pyjeve 3,632€. Kemi testuar 17 

mostra për teste substanciale dhe 12 mostra të pajtueshmërisë. 

 

1 - Mos verifikimi i gjendjes aktuale të pronave 

Gjetja  Sipas nenit 15.2 të Ligjit nr. 06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme 

parashihet që veprimtaritë inspektuese kryhen çdo vit për të paktën 20% të gjitha 

objekteve brenda territorit të komunës. 

Komuna në vitin 2019, prej 1,353 pronave të regjistruara kishte arritur të kryej 

verifikimin e vetëm 12 objekteve apo më pakë se 1% të pronave të paluajtshme.  

 Sipas zyrtareve komunal kjo ka ndodhur për shkak se në njësinë e tatimit në 

pronë është i punësuar vetëm një zyrtar, i cili për shkak të vëllimit të punëve, 

nuk kishte mundësi të përmbush këtë kërkesë ligjore. 

Ndikimi  Inspektimi i ulët i pronave, mund të rezultojë me informata jo të plota të pronës 

së tatueshme aktuale si dhe të ndikoj në vlerësim jo të saktë të të hyrave për 

tatimin në pronë.  

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të marrë në konsideratë plotësimin e vendeve të punës në këtë 

departament, dhe të marrë të gjitha masat e nevojshme për të kryer verifikimin 

e objekteve sipas dispozitave ligjore. 
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2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për vitin 2019 ishte 1,086,777€ dhe ishte shpenzuar i tëri. Numri i të punësuarve sipas 

buxhetit ishte 189 ndërsa në fund të vitit poashtu ishte 189. Gjatë vitit 2019 ishin punësuar 11 të rinj. 

Kemi testuar 31 mostra për teste substanciale në vlerë 108,484€, si dhe 15 mostra për teste të 

pajtueshmërisë.  

 

2 – Mangësi në udhëheqjen e procedurave të rekrutimit  

Gjetja  Sipas Udhëzimit Administrativ 07/2017, mbi rregullimin e procedurave të 

konkursit në sektorin publik, nenet 7,9,11,12 mes tjerash përcaktojnë se tetë ditë 

pas shpalljes së konkursit, përpilohet lista me kandidatët të cilët i plotësojnë 

kriteret e vendosura në konkurs. Kandidatët të cilët plotësojnë kriteret ftohën në 

test me shkrim, shpallën rezultatet me pikët e fituara nga testi, dhe ata të cilët 

kalojnë testin ftohën në intervistë. Më pastaj komisioni shpallë listën 

përfundimtare e të gjithë pjesëmarrësve në intervistë në të cilën është këshilla 

juridike për kandidatët e pakënaqur, ku ata kanë të drejtë ankese, në komisionin 

e ankesave i cilit formohet tri ditë pas shpalljes së konkursit. 

Tri mostra të audituara në drejtorinë e Arsimit, dosja e konkursit nuk përmbante 

listën e kandidatëve që kanë aplikuar; Komisioni i përzgjedhës nuk kishte 

përpiluar listën e kandidatëve të cilët kanë plotësuar kriteret e konkursit; 

Mungonin formularët e vlerësimit për pikët me shkrim dhe në intervistë; Në 

vendimin mbi përzgjedhjen përfundimtare, nuk është cekur numri i poenëve të 

fituar; si dhe as këshilla juridike në bazë të cilës kandidatët e pakënaqur kanë të 

drejtë ankese, pasi që komisioni i ankesave as nuk ishte formuar. Ne nuk kemi 

marrë ndonjë përgjigje nga zyrtarët përkatës për mos zbatim të kërkesave të 

rregullores. 

Ndikimi  Mos respektimi i kërkesave që dalin nga rregullat përkatëse lidhur me shpalljen 

dhe themelimit e marrëdhënies së punës mundësojnë ndërhyrje të parregullta 

në proceset rekrutuese dhe kontrolle jo adekuate me rastin e pranimit të 

punonjësve të ri. 

Rekomandimi A2 Kryetari duhet të sigurojë se gjatë punësimit të punonjësve të rinj, të zbatohen të 

gjitha kërkesat e Udhëzimit Administrativ në fuqi. 
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2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra dhe shërbime (përfshirë komunalit) në vitin 2019 ishte 325,939 €, prej tyre 

ishin shpenzuar 202,152€. Buxheti për mallra dhe shërbime kryesisht ka të bëjë me blerje të 

materialeve, furnizim për zyre, lëndë djegëse, riparime dhe mirëmbajtje etj. 

 

3 – Mos emërimi i menaxherëve të kontratave 

Gjetja  Pika 61.4 e RRUOPP përcakton se pasi të jetë nënshkruar kontrata nga të dy 

palët, Zyrtari përgjegjës i Prokurimit do ta informojë Zyrtarin Kryesor 

Administrativ “ZKA” dhe ZKA me shkrim do ta emërojë një Menaxher të 

kontratës/projektit përgjegjës për menaxhimin (mbikëqyrjen) e kontratës 

specifike dhe për ta informuar Zyrtarin përgjegjës te Prokurimit. 

Për kontratën “Furnizim me material për Zyrë” me vlerë 3,154€ dhe “Sigurimi i 

Automjeteve” me vlerë 4,579€ nuk është caktuar Menaxheri i Kontratës. Sipas 

zyrtarëve të prokurimit, menaxheret e këtyre kontratave nuk janë caktuar sepse 

nuk kanë qenë të informuar se duhet të caktojnë menaxher për secilën kontratë 

të nënshkruar. 

Ndikimi  Mos caktimi i menaxherit të kontratës paraqet rrezik pasi që mallrat apo 

shërbimet që do të duhej të furnizohen nga Operatori Ekonomik mund të mos 

jenë sipas sasisë dhe cilësisë apo edhe te dërgohen në kohën e përcaktuar në 

kontratë. 

Rekomandimi A3 Kryetari duhet të sigurojë se për çdo kontratë të nënshkruar të emërojë edhe 

menaxherin e kontratës. 
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2.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 46,708€, prej tyre në 2019 ishin shpenzuar 34,938€. 

Ato kanë të bëjnë me përkrahje financiare entiteteve publike dhe jo-publike. Kemi testuar pesë 

mostra për teste substanciale në vlerë 4,250€ si dhe gjashtë mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

4 – Mungesa e 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”.  

Ne kemi gjetur se Komuna nuk kishte përgatitur planin vjetor të subvencioneve, 

i cili kërkohet sipas kësaj rregullore. Arsyetimi nga zyrtarët e Komunës ka qenë 

që ne nuk e përgatisim një plan të tillë. 

Ndikimi  Mungesa e planit vjetor për mbështetje financiare të OJQ-ve, paraqet mungesë 

te informatave së cilat fusha do përkrahën nga Komuna, si dhe qëllimet se për 

çfarë janë të parapara këto mjete. 

Rekomandimi A4 Kryetari duhet të sigurojë se përgatitet plani vjetor për mbështetje financiare të 

OJQ-ve, në bazë të fushave dhe qëllimeve të caktuara.  
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2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 581,233€, prej tyre në 2019 ishin shpenzuar 359,073€. Ato 

kanë të bëjnë me ndërtimin e rrugëve, ndërtimin e sallave sportive etj. Kemi testuar 25 mostra për 

teste substanciale në vlerë 320,426€, si dhe pesë mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

Çështja C1 – Mungesa e projektit ekzekutiv të ndërtimit 

Gjetja  Sipas nenit 28.10 të Ligjit të Prokurimit Publik LPP -së, definohet qartë se 

autoriteti kontraktues duhet të posedojë një projekt ekzekutiv të ndërtimit para 

fillimit të proceduarve të kontraktimit të punëve. 

Gjatë auditimit të kontratës ”Asfaltimi i rrugëve në komunë” me vlerë 119,198€, 

nuk kishte projekt ekzekutiv të ndërtimit. Sipas zyrtarëve kjo ka ndodhur sepse 

nuk kanë ditur se duhet të ketë projekt ekzekutiv edhe për rrugët ekzistuese. 

Ndikimi  Inicimi i procedurës së prokurimit në mungesë të projektit ekzekutiv rezulton 

me anashkalim të kërkesë ligjore dhe mundëson realizim të dobët të kontratave 

për punë të pa projektuara, studiuara dhe mund të rezultojë me shpenzime të 

paparashikuara. 

Rekomandimi C1 Kryetari të sigurojë se me rastin e kontraktimit të punëve/ndërtimit duhet të 

sigurohet paraprakisht se nivelet kompetente kanë hartuar projektin në 

përputhje me nevojat dhe kërkesat e parashikuara në të kundërtën procedurat e 

tilla nuk duhet të fillojnë. 

5 – Mos paraqitja e pagesave nga palët e jashtme në Pasqyra Financiare 

Gjetja  Sipas rregullores mf-nr. 01/2017 për raportim vjetor financiar nga organizatat 

buxhetore, neni 9.6 përcakton se të gjitha pagesat nga palët e treta duhet të 

regjistrohen në SIMFK në harmoni me procedurën përkatëse dhe të prezantohen 

në pasqyrat financiare. 

Komuna nuk kishte regjistruar dhe paraqitur në Pasqyrat Financiare vlerën prej 

6,000€, të pranuar si pagesë nga palët e jashtme e cila ishte bashkëfinancim me 

komunën për furnizim me pajisje sportive për sallën e sportit. Kjo ka ndodhur 

pasi ishte bërë një lëshim nga ana e zyrtarëve komunal. 

Ndikimi  Mos paraqitja e pagesave nga palët e jashtme të cilat janë bërë për të përkrahur 

komunën, shpie në paraqitjen e shënimeve të gabuara në PFV. 

Rekomandimi A5 Kryetari duhet të sigurojë se paraqitja e pagesave nga palët e jashtme të bëhet 

sipas kërkesave të rregullores për raportim financiar. 
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2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 8,788,199€, pasurive jokapitale është 80,325€, si 

dhe e stoqeve zero. Kemi testuar 30 mostra për teste substanciale në vlerë 321,671€, si dhe kemi bërë 

teste të pajtueshmërisë. 
 

6 – Dobësi në menaxhimin e pasurisë 

Gjetja  Rregullorja 02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë Jo Financiare në Organizatat 

Buxhetore, neni 19, ndër të tjera thotë përgjegjësitë e komisionit për inventarizim 

janë: inventarizimi i pasurisë që është në pronësi dhe kontroll të organizatës, e 

cila duhet të verifikohet fizikisht dhe të krahasohet me regjistrat e pasurisë jo-

financiare.  

Gjatë auditimit neve na është dhënë vetëm një dokument i nxjerrë nga komisioni 

i inventarizimit i emëruar nga Kryetari i Komunës, në të cilin thuhet se të gjitha 

pasuritë janë evidentuar, por mungojnë dëshmitë të cilat vërtetojnë një gjë të 

tillë. Pra mungojnë të dhënat mbi pasuritë e verifikuara, gjendjen e tyre dhe 

krahasimet me regjistrat e pasurisë. Për këtë nuk kemi marrë ndonjë sqarim nga 

zyrtarët përgjegjës. 

Sipas rregullores 02/2013 për menaxhimin e pasurisë neni 6, pika 3 pasuria nën 

1,000€, duhet të regjistrohet në sistemin e–pasuria.  

Komuna nuk përdorë programin E-pasuria për evidentimin dhe menaxhimin e 

pasurisë nën 1,000€. Sipas zyrtarëve komunal ka pasur probleme teknike në 

përdorimin e sistemit e-pasuria dhe për atë arsye nuk është përdorur. 

Sipas nenit 4 të rregullores 02/2013, Zyrtari Kryesor Administrativ është 

përgjegjës për aprovimin e rregullave dhe procedurave të brendshme për 

evidencën, ruajtën dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Komuna nuk ka 

aprovuar rregulla dhe procedura të brendshme për evidencën ruajtjen dhe 

tjetërsimin e pasurisë të komunës.  

Ndikimi  Mos ofrimi të një raporti të detajuar të inventarizimit dhe mos përdorimi i 

programit E-pasuria për evidentimin dhe menaxhimin e pasurisë pasqyrojnë 

dobësi në menaxhimin e pasurive dhe rrjedhimisht ndikon në mos prezantim të 

drejtë të vlerës së pasurisë në PFV. Mos aprovimi i rregullave dhe procedurave 

të brendshme mund të ndikojë që pasuria të keqpërdoret apo të humbet.  

Rekomandimi A6 Kryetari duhet të sigurojë se inventarizimi i pasurisë të kryhet sipas rregulloreve 

në fuqi, ku pjesë e raportit përfundimtar të jetë edhe lista e pasurive të 

verifikuara dhe të krahasuara me regjistrin e pasurive. Gjithashtu duhet të 

sigurojë se pasuria nën 1,000€ të regjistrohet në sistemin e-pasuria siç e kërkojnë 

rregulloret në fuqi si dhe të hartojë rregulla dhe procedura të brendshme rreth 

pasurisë. 
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2.3 Të arkëtueshmet 

Komuna në PFV e vitit 2019 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 392,279€. Kjo vlerë 

përbehet nga tatimi në pronë 195,302€, taksë për ushtrimin e veprimtarisë afariste 54,063€, shitja e 

shërbimeve 131,149€ dhe shfrytëzimi i hapësirave publike 11,765€. 

 

Çështja B1- 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 195,302€ të cilat 

krahasuar me vitin e kaluar ishin rritur për 27,412€, nuk kishte ndërmarr ndonjë 

aktivitet për mbledhjen e tyre siç parashihet me ligjin për tatimin në pronë. 

Sipas nenit 56 të rregullores për taksa tarifa dhe gjoba komunale, ndër të tjera si 

mekanizëm për mbledhje të borxhit parashihen edhe veprimet si: borxhliut i 

dërgohet urdhër për pagesë të taksës me vërejtjen për përmbarim, kamata do të 

fillojë të llogaritet nga data e vendosur në vendim për arkëtimin e borxhit; 

ndërprerja e veprimtarisë afariste (mbyllja për tri ditë); malli do të regjistrohet 

dhe do të merret (konfiskimi i pasurisë) dhe shitja e pasurisë përmes ankandit. 

Të arkëtueshmet nga shitja e shërbimeve (mbledhja e mbeturinave) në fundi të 

vitit 2019 ishin 131,149€, që i bie nga viti i kaluar janë rritur për 20,889€. Të 

arkëtueshmet nga taksat në biznes kishin arritur vlerën 54,063€, krahasuar më 

vitin paraprak ishin rritur për 6,383€. Komuna nuk kishte ndërmarr veprime për 

mbledhjen e tyre siç parashihet me rregullore. 

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

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

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

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të siguroj 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 31,782€. Këto detyrime janë bartur për t’u paguar 

në vitin 2020.  

 

7 - Vonesa në pagimin e faturave 

Gjetja  Sipas Rregullës Financiare 01/2013 MF, neni 37.1 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. 

Gjatë testimit, shtatë mostra vlerë prej 5,474€ janë paguar me vonesë, duke 

tejkaluar afatin për pagesë prej 30 dite . Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së 

mjeteve financiare, si dhe me rastin e korrigjimit të faturave të cilat nuk ishin në 

rregull gjatë pranimit. 

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

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

Rekomandimi A7 Kryetari duhet të siguroj që faturat e pranuara të paguhen brenda afatit ligjor si 

dhe të siguroj që kthimi i faturave të parregullta bëhet përmes protokollit. 

2.4.2 Detyrimet kontigjente 

Pasqyra e detyrimeve kontigjente në fund të vitit 2019, ishte 9,170€, për të cilat komuna ishte në 

procese gjyqësore. 

2.4.3 Detyrimet kontraktuale 

Komuna në fund të vitit 2019 nuk kishte detyrime kontraktuale ndaj furnitorëve. 
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2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një anëtarë të stafit – që njëkohësisht është edhe 

Drejtor i NjAB. NJAB ka hartuar planin strategjik për periudhën 2019-2021 dhe planin vjetor për 

vitin 2019.  

NJAB ka përmbushur planin vjetor duke kryer pesë auditimet e planifikuara. Auditimet e kryera 

kishin rezultuar me 15 rekomandime te dhëna, ku shtatë janë zbatuar, shtatë rekomandime janë në 

proces të zbatimit dhe vetëm një rekomandim nuk është zbatuar. 

 

Çështja B2 – Mungesa e komitetit të auditimit 

Gjetja  Udhëzimi administrativ MF–nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e 

komitetit të auditimit në subjektin e sektorit publik, neni 4.1 themelimi i 

komitetit të auditimit: Çdo subjekt i sektorit publik që ka të themeluar Njësinë e 

auditimit të brendshëm në nivel të organit kryesor sipas legjislacionit në fuqi, 

themelon Komitetin e Auditimit.  

Komuna e Ranillugut ende nuk ka themeluar Komitetin e Auditimit. Sipas 

auditorit të brendshëm, “Përkundër vullnetit të menaxhmentit për të themeluar 

Komitetin e Auditimit (KA), mungesa e buxhetit për kompensimin e mëditjeve 

për anëtarët e tij ka ndikuar në mos-themelimin e tij”. 

Ndikimi  Mungesa e komitetit të auditimit mund të ndikojë në pavarësinë e Njësisë së 

Auditimit nga ndërhyrjet e menaxherëve, si dhe mos-adresimin e duhur të 

rekomandimeve të dhëna nga NJAB 

Rekomandimi B2 Kryetari duhet ta themeloj Komitetin e Auditimit nё mёnyrё qё puna e NjAB-së 

tё monitorohet dhe të jetë e pavarur dhe efektive përmes zbatimit të 

rekomandimeve. 

3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2018 të Komunës së Ranillugut ka rezultuar në gjashtë 

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

zbatojë rekomandimet e dhëna.  

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

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

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, dy rekomandime janë zbatuar, një ishte në proces, dy 

nuk janë zbatuar ende dhe një është i mbyllur. 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 Procesi i 
Buxhetit 

Kryetari duhet të sigurojë që përformanca 
buxhetore është monitoruar në mënyrë 
sistematike në baza mujore dhe që ky rishikim 
i identifikon dhe adreson barrierat për 
realizim të buxhetit në nivel të planifikuar. 
Aty ku supozimet e buxhetit fillestar janë të 
pasakta, kjo duhet të reflektohet plotësisht në 
pozitën e buxhetit final 

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

Rekomandim 
i mbyllur 

2 Të Hyrat Kryetari duhet të siguroj se të hyrat 
klasifikohen dhe regjistrohen ne kode 
adekuate me rastin e regjistrimit të tyre, sipas 
planit kontabël të vitit aktual të aprovuar nga 
thesari. 

Komuna në 
vitin aktual i 
ka regjistruar 
të hyrat në 
kodet e 
duhura. 

Rekomandim 
i zbatuar 

3 Paga  Kryetari duhet të sigurojë se kontrollet janë 
shqyrtuar, dizajnuar dhe vendosur në të gjitha 
nivelet drejtuese lidhur me fushat e pagave, 
dhe të sigurojë që të pastrohen listë pagat e 
shkollave nga stafi që nuk janë të punësuar në 
shkolla ,si dhe të shqyrtojë mundësinë e mos 
ndarjes së normave në sistemin arsimor. 
Kryetari duhet të sigurojë se kontrollet janë 
shqyrtuar, dizajnuar dhe vendosur. 

Është 
rregulluar, 
stafi është 
vendosur në 
vendet ku 
janë të 
punësuar. 

Rekomandim 
i zbatuar 

4 Investime 
Kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha zotimet 
e kontraktuara janë duke u realizuar në 
përpikëri dhe në pajtim me kushtet e 
parashtruara, duke eliminuar pengesën para 
hyrjes në marrëveshje kontraktuese. Nëse 
përjashtimisht paraqitet nevoja për ndërprerje 
të kontratës duhet të ndiqen procedurat e 
nevojshme sikurse është paraparë me Ligjet 
dhe Udhëzimet në fuqi. Gjithashtu duhet të 
siguroj se hartimi i projekteve ekzekutive i 
paraprinë inicimit të aktiviteteve të 
prokurimit te kontratat për punë sipas 
kërkesave të UA nr.1/2014. 

Në këtë vit 
janë zbatuar 
kontratat 
sipas 
specifikave, 
por për një 
projekt 
mungon 
projekti 
ekzekutiv. 

Në proces 

5 Llogaritë e 
Arkëtuesh
me 

Kryetari duhet të siguroje forcimin e 
mekanizmave për arkëtimin e të hyrave të saj, 
përfshirë edhe të arkëtueshmet e mbetura nga 
vitet paraprake. Fillimisht duhen të 
shfrytëzohen të gjitha veprimet e nevojshme 
në kuadër të komunës, me pas të shfrytëzoj 
edhe masat tjera ligjore për të siguruar 
arkëtimin e tyre. 

Gjendja 
vazhdon të 
jetë e njëjtë. 

Rekomandim 
i pazbatuar. 



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

 

20 

6 Auditimi i 
Brendshëm 

Kryetari duhet marrë të gjitha veprimet ndaj 
njësive administrative që u adresohen 
rekomandimet, që të kenë një përkushtim 
maksimal në marrjen e masave përmirësuese. 
Përveç kësaj ne sugjerojmë edhe themelimin 
funksionimin e KA-së, që t’i rishikoj rezultatet 
e auditimit të brendshëm dhe veprimet e 
ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me 
rekomandimet e dhëna. 

Gjendja 
vazhdon të 
jetë e njëjtë. 

Rekomandim 
i pazbatuar. 

Nr
. 

Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 Të hyrat Kryetari duhet të marrë në konsideratë plotësimin e vendeve të punës në këtë 
departament, dhe të marrë të gjitha masat e nevojshme për të kryer 
verifikimin e objekteve sipas dispozitave ligjore. 

2 Paga dhe 

mëditje 

Kryetari duhet të sigurojë se gjatë punësimit të punonjësve të rinj, të zbatohen 

të gjitha kërkesat e Udhëzimit Administrativ në fuqi. 

3 Mallra dhe 

shërbime 

Kryetari duhet të sigurojë se për çdo kontratë të nënshkruar të emërojë edhe 

menaxherin e kontratës. 

4 Subvencio

ne 

Kryetari duhet të sigurojë se përgatitet plani vjetor për mbështetje financiare 

të OJQ-ve, në bazë të fushave dhe qëllimeve të caktuara. 

5 Investime 
Kapitale 

Kryetari të sigurojë se me rastin e kontraktimit të punëve/ndërtimit duhet të 
sigurohet paraprakisht se nivelet kompetente kanë hartuar projektin në 
përputhje me nevojat dhe kërkesat e parashikuara në të kundërtën 
procedurat e tilla nuk duhet të fillojnë. 

6 Investime 
Kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se paraqitja e pagesave nga palët e jashtme të bëhet 
sipas kërkesave të rregullores për raportim financiar. 

7 Pasuria Kryetari duhet të sigurojë se inventarizimi i pasurisë të kryhet sipas 
rregulloreve në fuqi, ku pjesë e raportit përfundimtar të jetë edhe lista e 
pasurive të verifikuara dhe të krahasuara me regjistrin e pasurive. Gjithashtu 
duhet të sigurojë se pasuria nën 1,000€ të regjistrohet në sistemin e-pasuria siç 
e kërkojnë rregulloret në fuqi si dhe të hartojë rregulla dhe procedura të 
brendshme rreth pasurisë. 

8 Llogaritë e 
arkëtuesh
me 

Kryetari duhet të siguroj 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. 

9 Detyrimet 
e 
papaguara 

Kryetari duhet të siguroj që faturat e pranuara të paguhen brenda afatit ligjor 
si dhe të siguroj që kthimi i faturave të parregullta bëhet përmes protokollit. 

10 Auditimi i 
brendshëm 

Kryetari duhet të themeloj dhe ta bëjë funksional komitetin e auditimit, që t’i 
rishikoj rezultatet e auditimit të brendshëm dhe veprimet e ndërmarra nga 
menaxhmenti në lidhje me rekomandimet e dhëna. 
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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 

 


