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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 Ministria e Integrimit 

Evropian, në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm 

Qerkin Morina, i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Mjellma Dibra 

Morina - udhëheqëse e ekipit, Fanol Hodolli  dhe Antigona Çitaku 

anëtarë të ekipit, nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit 

të Auditimit Zukë Zuka. 

 

 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa:Rr. Ahmet Krasniqi nr. 210, Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011 

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

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Ministrisë së Integrimit Evropian 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 

Në draft PVF-të e Ministrisë për Integrime Evropiane (MIE) ishin të nevojshme disa korrigjime 

financiare. Ne kemi dhënë disa sugjerime për të rishikuar shpalosjet përshkruese dhe për të siguruar 

plotësinë e shpalosjeve si në vijim: 

 Neni 14, tek daljet e parasë së gatshme tek kategoria Paga dhe mëditje si dhe Mallra dhe 

shërbime, Buxheti fillestar dhe final nuk ishte prezantuar drejtë; si dhe 

 Tabelat e shpalosjeve nuk përputhen me tabelat burimore nga Nenet 13 dhe 14.  

Si rezultat i rekomandimeve të dhëna në fazën e rishikimeve analitike, janë bërë rregullimet në draft 

PVF të paraqitura për auditim, përveç, tabelat e shpalosjeve që janë përcjellë me mangësi në 

prezantimin e të dhënave të cilat nuk janë prezantuar sipas kërkesave raportuese. 

Nga aspekti i aplikimit të parimeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, ekzistojnë fusha ku 

nevojiten përmirësime në mënyrë që të arrihet ngritja e përgjegjësisë dhe llogaridhënies. 

Përmirësimet dhe zbatimi i menaxhimit të mirëfilltë financiar është i nevojshëm sa i përket 

menaxhimit dhe ekzekutimit të buxhetit në funksion të nevojave dhe detyrimeve që ka kjo ministri.  

Sa i përket zbatimit të rekomandimeve për vitin 2018, rezulton se një (1) nga katër rekomandime 

ende nuk është adresuar.  

 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar 

Pasqyrat Financiare Vjetore të Ministrisë së Integrimeve Evropiane për vitin e përfunduar më 31 

dhjetor 2019 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. 

Më gjerësisht, shih kapitullin 1 të këtij raporti. 

                                                      
1 Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve sipas Standardeve Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit.  

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. Ne kemi analizuar veprimtarinë e Ministrisë, nivelin 

e mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e testeve të hollësishme, që janë 

të nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin e Auditorit të Përgjithshëm 

(AP). 

Procedurat kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të kontabilitetit, teste 

të ndërlidhura substanciale, si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes deri në masën që i kemi 

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

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

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

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

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

Ne kemi kryer auditimin e PFV-ve të Ministrisë së Integrimit Evropian (MIE) 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 (PFV) 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 (SNKSP), 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, Zyra 

Kombëtare e Auditimit është e pavarur nga subjekti nën auditim. 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 

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Integrimit Evropian është përgjegjës për përgatitjen dhe 

prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në 

Sektorin Publik - Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme. 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. 

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

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV-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. 

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

legjislacionin në fuqi. 

Falënderojmë menaxhmentin dhe stafin e ministrisë për bashkëpunimin korrekt dhe ndihmën e 

ofruar gjatë procesit të auditimit. 
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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 dhe 

detyrimet, si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Megjithëse respektimi dhe zbatimi i kontrolleve ishte i kënaqshëm, procesi auditimit ka identifikuar 

disa çështje të cilat duhet të adresohen sidomos sa i përket zbatimit dhe respektimit të kërkesave në 

dobi të një menaxhimi të nevojave dhe kapaciteteve buxhetore. Në kuptimin e sistemeve financiare, 

duhet të forcohen kontrollet mbi ekzekutimin e shpenzimeve, realizimit të buxhetit ndërkohë që 

duhet pasur parasysh edhe rritjen e obligimeve të papaguara.  

2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore dhe shpenzimet e fondeve sipas kategorive 

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final2 

2019 
Realizimi 

 % e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  2,589,082 3,127,649 2,606,451 83.3% 2,045,560 1,337,782 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

2,589,082 2,504,634 2,450,985 97.9% 2,045,560 1,337,782 

Donacionet e jashtme  0 623,015 155,466 25% 0 0 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar kishte pësuar një rritje për 538,567€ e cila ndikohet 

kryesisht nga donacionet e jashtme, nga e të cilat 293,015€ ishin bartur nga viti 2018 si të 

pashpenzuara. Sa i përket Grantit Qeveritar, buxheti final kishte pësuar zvogëlim si rezultat i 

vendimeve të Qeverisë apo ndryshimeve të reflektuara për plotësimin e kërkesave buxhetore. 

Megjithatë, buxheti në fund të vitit kishte rezultuar me një tepricë buxhetore prej 521,198€. 

Në vitin 2019, Ministria ka shpenzuar 83% të buxhetit final ose 2,606,451€. Më poshtë jepen 

shpjegimet për pozitën aktuale. 

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
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Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Realizimi 

% e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Shpenzimet e fondeve 
sipas kategorive 
ekonomike: 

2,589,082 3,127,649 2,606,452 83% 2,045,560 1,337,782 

Pagat dhe Mëditjet 733,120 784,832 756,679 96% 682,958 584,749 

Mallrat dhe Shërbimet  1,330,962 1,790,617 1,309,061 73% 820,421 693,413 

Shërbimet komunale 10,000 30,000 18,512 62% 7,181 5,442 

Subvencionet / Transferet  515,000 522,200 522,200 100% 535,000 49,988 

Investimet Kapitale  0 0 0 0 0 4,190 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

MIE kishte deklaruar kursime nga kategoria e paga dhe mëditje si dhe shpenzimeve komunale. 

Përderisa, nëpërmjet transfereve buxhetore ishin aplikuar lëvizje tek kategoria e shpenzimeve 

komunale si dhe subvencione dhe transfere për plotësimin e nevojave buxhetore të ministrisë. 

2.1.1 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për paga ishte 784,832€ nga të cilat janë shpenzuar 756,679€. Numri i të punësuarve 

sipas buxhetit ishte 106 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 86. Gjatë vitit 2019 ishin punësuar 

pesë zyrtarë të rinj.  

Ne kemi ekzaminuar 29 mostra për teste substanciale në vlerë 30,534€, si dhe nëntë (9) mostra për 

teste të pajtueshmërisë. 

Nuk kemi identifikuar parregullsi në këtë fushë. 

2.1.2 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra dhe shërbime dhe shërbime komunale në vitin 2019 ishte 1,820,617€, prej 

tyre ishin shpenzuar 1,327,573€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me shërbime të konsulencës 

ndërkombëtare, qiraja, shërbime kontraktuese, shpenzime për udhëtime jashtë vendit dhe të tjera. 

Në këtë kategori kemi testuar 70 mostra për teste substanciale në vlerë 296,673€ si dhe nëntë (9) 

mostra për qëllime të pajtueshmërisë. 
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1 – Shërbimet e konsulencës ndërkombëtare 

Gjetja  Në kontratën për shërbime të konsulencës ndërkombëtare për nevojat e MIE-së 

të nënshkruar më 28.03.2019, sipas nenit 1.2 të kësaj kontrate, në dhjetë pika janë 

specifikuar shërbimet që do të kryej OE për nevojat e ministrisë. 

Ne kemi testuar gjithsej gjashtë pagesa në totalin prej 172,000€ lidhur me 

shërbimet e konsulencës ndërkombëtare. Dy nga këto pagesa ishin obligim nga 

kontrata e datës 17.08.2018 në vlerë prej 180,000€ dhe katër të tjera kanë të bëjnë 

me kontratën e datës 28.03.2019 në vlerë prej 168,000€ ndaj të njëjtit operator. 

Shërbimet janë pranuar nga komisioni përkatës i pranimit. Bazuar në raportet 

përmbledhëse nga Operatori ekonomik të cilat i bashkëngjiten faturës, ne nuk 

kemi hasur në specifika që dëshmojnë se janë pranuar shërbimet e kontraktuara 

mbi bazën e së cilës ishin ekzekutuar pagesat mujore. Bazuar në raportet 

përmbledhëse, aktivitetet kryesore ishin monitorimi i mediave për trajtimin e 

çështjeve që kanë të bëjnë me Kosovën, ndërkohë që ky nuk ishte shërbimi i 

vetëm sipas specifikave të kontratës. Nga pagesat e testuara lidhur me shërbimet 

e konsulencës, kemi vërejtur se këto janë regjistruar me kodin 14320 si 

shpenzime për informim publik dhe jo me kodin përkatës 13440 shërbime të 

ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse. 

Sipas zyrtarëve kompetent informacionet detaje lidhur me shërbimet mund të 

jenë konfidenciale, edhe pse kishin mohuar se kjo kontratë ishte e klasifikuar. 

Ndikimi  Mungesa e specifikave të qarta dhe të mjaftueshme rreth pranimit të shërbimeve 

sipas kontratës, rritë rrezikun e pagesave për shërbimet që nuk janë pranuar.  

Rekomandimi A1 Ministri duhet të rishikoj në hollësi rregullsinë e këtyre pagesave dhe të siguroj 

se janë pranuar shërbimet e paguara sipas specifikave të përcaktuara, në mënyrë 

që të arrihen objektivat e kontraktuara.  
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2 - Shpenzime jo përmes procedurave të rregullta 

Gjetja  Sipas nenit 5 të Aneks kontratës për qira e nënshkruar më 28.03.2019 me numër 

550-1-2019 për objektin e marrë në shfrytëzim për nevojat e MIE, ministria 

obligohet që të kryej obligimet e harxhimeve të rrymës, ujit, mbeturinave dhe 

telefonisë, si dhe harxhimet e ngrohjes. Mirëpo, nuk ka një dakordim mes palëve 

për kalkulimin dhe formën e shpenzimit. Rregulla e Thesarit 01/2013 neni 21 

thekson se për shkak të natyrës së tyre, disa blerje nuk kërkojnë proces 

prokurimi. Në mesin e këtyre shpenzimeve hyjnë shpenzimet komunale.  

Nga testimet, kemi identifikuar dy pagesa: (a) Pagesa e energjisë elektrike për 

muajin janar 314€, dhe pagesa në emër të pastrimit 310€, si dhe (b) Pagesa për 

energji elektrike për muajin gusht 600€, për pastrim 200€ dhe klimatizim 1,500€ 

për shpenzimet lidhur me objektin e marrë në shfrytëzim. Pagesa e energjisë 

elektrike nga MIE ishte shpenzuar nga operatori i cili është qiradhënësi i objektit. 

Faturimi ishte bazuar në totalin e shpenzimeve të energjisë sipas faturës së 

rregullt nga KEDS për tërë objektin; në njërin rast duke e përpjesëtuar sipas 

hapësirës që shfrytëzon MIE – 1/3, ndërsa në rastin e dytë pagesa ishte bërë në 

baza ‘paushall’. Njëjtë ishte vepruar edhe me shpenzimet e pastrimit të objektit 

dhe klimatizimit, edhe pse nuk ka dëshmi të rrjedhjes së obligimit (kontratë apo 

faturë për shërbimin) nga palët e treta, ndërkohë që ministria kishte një kontratë 

për pastrimin në hapësirat e brendshme të saj. Të gjitha këto shpenzime, lidhen 

me shfrytëzimin e objektit nëpërmjet qiramarrjes për nevojat e ministrisë. 

Obligimet e tilla nuk ishin paraparë në marrëveshjen ligjore mes OE qiradhënës 

dhe Ministrisë.  

Sipas zyrtarëve mos respektimi i kërkesave ligjore duke aplikuar procedura jo 

të rregullta të ndarjes së obligimeve ishte si zgjidhje e vetme për këto shpenzime 

të cilat nuk kishin mundur të parashihen në kohën që objekti ishte marrë në 

shfrytëzim. 

Ndikimi  Ekziston rreziku që obligimet të mos jenë vlerësuar saktë dhe konkretisht të 

bëhen shpenzime jo racionale sipas shërbimeve të pranuara. 

Rekomandimi A2 Ministri duhet të sigurohet se po respektohen kërkesat ligjore si për shpenzimet 

komunale ashtu edhe për ato që kërkohet një marrëveshje ligjore me operatorin, 

duke siguruar vlerën e pranuar për para. Në raste të tilla duhet të përcaktohen 

kritere të qarta lidhur me vlerësimin dhe kalkulimin e shpenzimeve. 
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3 – Kompensimi i pagës nga kategoria e mallra dhe shërbimeve 

Gjetja  Sipas Ligjit për shërbimin civil 03/L-149 neni 44 ‘E drejta për pagë’ - Puna e 

nëpunësit civil kompensohet përmes sistemit të pagave, i cili rregullohet me ligj 

të veçantë3. Sipas UA 2005/08 për klasifikimin e shpenzimeve ekonomike 

kategoria e Pagave dhe Mëditjeve përbëhet nga pagesat që u bëhen të 

punësuarve si kompensim për shërbimet që ata i japin, duke përfshirë tatimet 

dhe fondin e kontributeve personale. 

Duke u bazuar në vendimin për pensionim të parakohshëm të zyrtarit duke 

filluar nga data 03.08.2019, neni 3, ishte përcaktuar që ekzekutimi i pagës për 

pensionim të parakohshëm të jetë 70% të pagës bazë (shuma prej 505€, dhe 

pagesat të bëhen nga kategoria e mallra dhe shërbimeve. Pagesat e ekzekutuara 

nga kjo kategori për kompensim të pagës gjatë 2019 arrijnë shumën 1,808€. 

Krahas kësaj, testimet tregojnë që ekzekutimi i pagesave nga kjo kategori ishte 

përcjellë me mangësi duke pasur parasysh që për tre muaj nuk i ishte kalkuluar 

përvoja e punës4 çka kishte ndikuar që për secilin nga këta tre muaj t’i paguhen 

nga 100€ më pak. Korrigjimi i shumës ishte bërë në muajin janar të 2020. 

Largimi i zyrtarit nga lista e pagave ishte bërë me arsyetimin se plani i personelit 

për vitin 2019 nuk mundësonte emërimin e një zyrtari tjetër për të njëjtën pozitë. 

Ndikimi  Largimi i të punësuarit nga lista e pagave mund të ndikoj në cenimin e të 

drejtave të punësuarit në kompensimin e pagës si dhe mundësinë e hapjes së 

kontesteve gjyqësore. 

Rekomandimi A3 Ministri duhet të sigurohet se është bërë një vlerësim i kontrolleve të brendshme 

për të siguruar se ekziston kompetenca e mjaftueshme e stafit në trajtimin dhe 

zbatimin e rregulloreve për kompensimin e nëpunësve civil, dhe se raste të tilla 

nuk do të përsëriten në të ardhmen.  

                                                      
3 03/L-147 Ligji për pagat e nëpunësve civil 
4 Duke iu referuar nenit 5 të Ligjit 03/L-147 Paga bazë, sipas këtij ligji është rezultat i çmimit të punës, përkatësisht 

vlerës për punën e thjeshtë dhe koeficientet e caktuar për çdo grup e nëngrup, si dhe shumat e rritura të përvojës së 
punës, për çdo vit të plotë, në përqindje të caktuar. 
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4 - Komisionet e pranimit pa vendime 

Gjetja  Sipas UA 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare të organizatës 

buxhetore neni 8 pika 4, ZKA me vendim formon Komisionin për Pranimin e 

Pasurisë jo Financiare që ka përgjegjësitë të bëjë verifikimin e sasisë, cilësisë, 

llojin dhe vlerën e pasurisë jo financiare të pranuar dhe të dokumentuar me 

procesverbal që janë në përputhshmëri me kontratën apo urdhërblerjen. Po 

ashtu, sipas Udhëzuesit për Prokurim Publik pika 61.15 ZKA do ta emërojë një 

anëtar të personelit nga Njësia Kërkuese, me shkathtësi dhe përvojë të duhur, si 

Menaxher të Projektit. 

Nga pagesat e testuara kemi vërejtur se në asnjë rast nuk është praktikuar 

nxjerrja e vendimeve për caktimin e komisioneve për pranimin e mallrave. 

Komisionet janë caktuar me postë elektronike pas drejtimit të kërkesës nga ana 

e Menaxherit të Kontratës tek Sekretari i Përgjithshëm. Nga komunikimet ishte 

e vështirë të identifikohet për cilën kontratë bëhet fjalë apo detaje tjera rreth 

kompetencës dhe përgjegjësisë së komisionit, e në disa raste këto komunikime 

nuk janë gjetur fare. Ndërsa, kemi vërejtur se për procedurën për Furnizim me 

lule, nuk ishte caktuar menaxheri i kontratës. 

Sipas zyrtarëve kjo praktikë e përdorur është pranuar si një praktikë e mirë që 

ju ofron fleksibilitet në komunikim. 

Ndikimi  Caktimi i komisioneve duke mos ndjekur procedurën formale, rrit rrezikun që 

mallrat të mos jenë pranuar nga zyrtarët kompetent dhe në përputhje me 

kontratën. 

Rekomandimi A4 Ministri duhet të siguroj se për caktimin e Komisioneve të Pranimit janë nxjerrë 

vendime të shkruara si dhe janë ndjekur procedurat e duhura duke theksuar 

qartë përgjegjësitë që ka komisioni. 

2.1.3 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 522,200€, prej tyre në 2019 ishin shpenzuar 

522,200€. Ato kishin të bëjnë me transferin e mjeteve në vlerë prej 500,000€ për “Programin e Bursave 

– Skema e profesionistëve të rinj” (Young Cell Scheme Scholarship Programme) në përputhje me 

Memorandumin e bashkëpunimit ndërmjet MIE dhe Këshillit Britanik, dhe të bazuar në 

Marrëveshjen financiare ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ndërsa, shuma prej 15,000€ 

janë ekzekutuar lidhur me pjesëmarrjen në projektin ”Evropa për Qytetarët”. Po ashtu, janë 

transferuar 7,200 euro për mbështetje te Filarmonisë se Kosovës ne Koncertin për paqe në Parisë.  

Nga pesë (5) mostrat e testuara për qëllime substanciale në vlerë 522,200€, dhe pesë (5) mostra për 

teste të pajtueshmërisë, nuk kemi identifikuar ndonjë parregullsi për ta raportuar. 
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2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera neto e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 2,389€, pasurive jokapitale është 110,774€, 

si dhe e stoqeve 36,112€. Kemi testuar shtatë (7) mostra për teste substanciale në vlerë 67,911€, si 

dhe 5 mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

5 - Mos Inventarizimi i pasurisë jo financiare 

Gjetja  Rregullorja MF – nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo financiare në 

organizatat buxhetore, neni 13 paragrafi 4 përcakton përgjegjësitë e komisionit 

për inventarizimin e pasurive jo financiare. 

Komisioni për inventarizimin e pasurive në fund të vitit i propozuar me datë 

19.12.2019 ishte themeluar me vendimin e datës 15.02.2020, ndërkohë ishte 

plotësuar me datë 23.01.2020. Komisioni nuk kishte përfunduar punën dhe nuk 

ka bërë inventarizimin e pasurisë për 2019 sipas kërkesave ligjore. 

Procesi ishte shtyrë fillimisht për shkak se një anëtar i komisionit në koordinim 

me udhëheqësin e departamentit nuk kishte pranuar të jetë anëtarë i komisionit. 

Ndërkohë edhe pas plotësimit të vendimit me një anëtar te ri, sipas ministrisë, 

komisioni nuk ka vazhduar punën për shkak të angazhimeve tjera të kryetares 

së komisionit. 

Ndikimi  Mos inventarizimi i pasurisë ndikon në mos harmonizim me regjistrin e pasurisë 

dhe rritë rrezikun që pasuritë të keqpërdorën, humben apo të tjetërsohen si dhe 

vlera e pasurisë së organizatës e pasqyruar në PFV të mos jetë e saktë. 

Rekomandimi A5 Ministri duhet të siguroj se janë adresuar shkaqet që ndikojnë në vonesa në 

procesin e inventarizimit të pasurive që do të mundësonin raportimin e drejtë të 

vlerës financiare të pasurive sipas kërkesave ligjore.  
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2.3 Detyrimet  

2.3.1 Detyrimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve në fund të vitit 2019, ishte 80,452€5. Këto detyrime janë bartur për t’u paguar 

në vitin 2020.  

Çështja A6 - Rritje e obligimeve të papaguara 

Gjetja  Sipas nenit 39 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, 

organizata buxhetore duhet çdo faturë të vlefshme ta paguaj brenda afatit kohor 

prej 30 ditësh kalendarike nga data e pranimit të faturës.  

Obligimet e papaguara në PVF 2019 ishin në vlerë 80,452€, që ka një rritje të 

dukshme nga viti paraprak (21,894€). Në anën tjetër, 63% e obligimeve të 

raportuara për vitin 2019 kishin kaluar afatin për pagesë prej 30 ditë. Nga 

testimet rezulton se ministria kishte hyrë në obligime kontraktuale përtej 

kapaciteteve buxhetore.  

Në një rast ministria kishe nënshkruar kontratën6 kornizë (3 vjecare) në vlerë 

881,389€ duke zotuar mjetet prej vetëm 10,000€ lidhur me nënshkrimin e 

kontratës. Përderisa kontrata nuk specifikon kërkesat e përafërta në vite, sipas 

deklaratës së nevojave dhe disponueshmërisë së mjeteve. Nga kjo kontratë, vlera 

e parashikuar për 2019 ishte 300,000€, ndërsa ishin ekzekutuar pagesa në vlerë 

127,560€. Përderisa në mungesë të mjeteve një pjesë e obligimeve nga fatura e 

pranuar më 20.11.2019 (15,888€), nga ky OE, kishte mbetur si obligim i papaguar. 

Ministria kishte hyrë në obligime kontraktuale pa siguruar zotimin e fondeve 

sipas shumave të planfikuara dhe progresit të planifikuar kontraktual. Kjo 

situatë është krijuar nga mos zbatimi i procedurave të kontrollit të brendshëm 

me ç’rast ka rezultuar me hyrje në obligime pa mjete të mjaftueshme në planet 

buxhetore.  

Ndikimi  Rritja e obligimeve në këtë mënyrë mund të ndikoj ekuilibrin buxhetor të 

ministrisë. Ministria mund të jetë subjekt i ekzekutimeve direkte të pagesave nga 

MF dhe vendimeve gjyqësore. 

Rekomandimi A6 Ministri duhet të siguroj se organizata e tij nuk hyn në obligime përtej 

kapaciteteve buxhetore, si dhe të gjitha faturat të procedohen me kohë për 

pagesë në mënyrë që vlera e obligimeve të papaguara në fund të vitit të (përveç 

atyre që janë në afat) të evitohet.  

                                                      
5 Kjo shumë është prezantuar nga entiteti i audituar 
6 Shërbimet e informimit publik për nevojat e MIE 
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2.4 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Funksioni i auditimit të brendshëm është i themeluar me Statutin e Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm (NjAB). NjAB operon me një auditor, përderisa i njëjti ishte transferuar në një organizatë 

tjetër në muajin qershor. Ndërsa, në muajin tetor pozita ishte plotësuar me një konkurs të 

brendshëm me ç’rast Zyrtari Çertifikues ishte transferuar në pozitën e Drejtorit të Auditimit. 

Pozicionimi i NjAB në strukturën organizative i shërben misionit të saj të përcaktuar me statut. Plani 

i Auditimit të Brendshëm parashihte pesë auditime. Gjatë vitit 2019 kanë arritur të realizohen një 

auditim sipas kërkesës dhe një auditim sipas planit të auditimeve.  

NjAB ka hartuar raportin vjetor për aktivitetet e saj. 

 

Çështja B1 – Sfidat në sistemin e auditimit të brendshëm  

Gjetja  Sipas rregullave për funksionimin e Komitetit të Auditimit (KA) për sektorin 

publik, theksohet se komiteti i auditimit duhet të mbajë takime së paku katër (4) 

herë në vit. Në anën tjetër, sipas Ligjit për kontrollin e brendshëm të financave 

publike 06/L-021, neni 26, shprehë kufizimet në punën e auditorëve të 

brendshëm, ndërsa sipas paragrafit 1.3, nuk kryejnë angazhime auditimi për 

dhënien e sigurisë lidhur me funksionet, veprimtaritë dhe strukturat për të cilat 

ata kanë dhënë shërbime këshilluese ose në të cilat kanë qenë të punësuar gjatë 

periudhës së kaluar dy (2) vjeçare. 

Në auditimin për vitin 2018 ishte dhënë një rekomandim lidhur me 

mosfunksionimin e këtij komiteti nga korriku i vitit 2018. Edhe për 2019 figuron 

gjendje e njëjtë. 

Mos funksionalizimi i komitetit të auditimit gjatë vitit 2019, është ndikuar edhe 

nga lëvizjet e personelit Drejtorit të Auditimit të Brendshëm (DAB) dhe 

funksionalizimi i NjAB. Në këtë situatë, Zyrtari Çertifikues kishte kaluar në 

pozitën e drejtorit të (DAB) përmes konkursit të brendshëm. Duke patur 

parasysh kufizimet në zbatimin e detyrës si dhe konfliktin e interesit, testimi dhe 

vlerësimi i zbatimit të veprimtarive financiare do të mbetet jashtë planit të 

auditimit sipas kritereve të përcaktuara me dispozita ligjore. 

Ndikimi  Mungesa e komitetit funksional të auditimit dobëson monitorimin e punës së 

auditimit të brendshëm dhe marrëdhënies së tij me menaxhmentin në drejtim të 

përmirësimit të kontrollit të brendshëm. Po ashtu, kalimi i zyrtarit çertifikues në 

DAB, pamundëson zbatimin objektiv të detyrave të auditimit, duke mos 

përjashtuar sistemet financiare të ministrisë. 

Rekomandimi B1 Ministri duhet të sigurojë që në afat sa më të shpejtë kohor të funksionalizohet 

komiteti i auditimit në përputhje me kërkesat ligjore në mënyrë që të rritet dhe 

monitorohet roli dhe efektiviteti auditimit të brendshëm. Po ashtu, të 

ndërmerren veprime të cilat sigurojnë përfshirjen e kontrolleve financiare në 

planin e auditimit. Kjo mund të arrihet në konsultim me NjQHAB duke siguruar 

shmangien e kufizimeve dhe konfliktit të interesit.  
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2018 të Ministrisë së Integrimit Evropian ka rezultuar në 

katër rekomandime kryesore. Ministria kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se 

si do t’i zbatojë rekomandimet e dhëna.  

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

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

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

një nuk është adresuar ende. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si 

janë trajtuar ato, shihni në Tabelën e rekomandimeve.  

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 

Ministrja duhet të sigurojë se me rastin e 
paraqitjes së shënimeve në PFV, të 
prezantohen shënimet e plota për të gjithë 
zërat, përfshirë shumat e avanceve të pa 
arsyetuara dhe sqarimet shtesë në lidhje me 
to. Përveç kësaj, duhet të ndërmerren të 
gjitha masat e nevojshme për arsyetimet e 
avanceve të cilat kanë mbetur të hapura. 

Megjithëse 
auditimi i vitit 
2019 nuk ka 
identifikuar raste 
të tilla, rasti i 
identifikuar në 
2018 mbetet ende 
avanc i 
paarsyetuar. 

Rekoman
dim 
pjesërisht 
i zbatuar 

 

  

 

2 
Subvencion

e dhe 
Transfere 

Ministrja duhet të shmang ndërhyrjet në 
dhënien e subvencioneve, pa respektimin e 
kritereve dhe kërkesave të rregullores, dhe 
të siguroj që mjetet e parapara për 
subvencionim, të jepen në pajtim me 
objektivat dhe veprimtarinë e MIE. 

Gjatë vitit 2019 
nuk janë dhënë 
subvencione për 
OJQ. 

Rekoman
dim i 
zbatuar 

3 
Obligimet e 
papaguara 

Ministrja duhet të sigurojë kontrolle shtesë 
në raportimin e obligimeve, në mënyrë që 
vlerat e sakta të raportohen për muajt në të 
cilët kanë ndodhur obligimet dhe të njëjtat të 
paraqitën në PFV. 

Procesi i auditimit 
nuk ka 
identifikuar raste 
të tilla. 

Rekoman
dim i 
zbatuar 

4 
Sistemi i 

Auditimit të 
Brendshëm 

Ministrja duhet të sigurojë që në afat sa më 
të shpejtë kohor të funksionalizohet komiteti 
i auditimit në përputhje me kërkesat ligjore 
në mënyrë që të rritet dhe monitorohet roli 
dhe efektiviteti auditimit të brendshëm. 

Gjatë vitit kishte 
patur lëvizje të 
personelit në DAB 
dhe rekomandimi 
ende nuk është 
adresuar. 

Rekoman
dim i 
pazbatua
r 
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Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

1 
Mallrat dhe 

shërbimet 

Ministri duhet të siguroj se do të aplikohen rishikimet e nevojshme për të 

siguruar se janë pranuar shërbimet e paguara. 

2 
Mallrat dhe 

shërbimet 

Të respektohen kërkesat ligjore si për shpenzimet komunale ashtu edhe për 

ato që kërkohet një marrëveshje ligjore me operatorin duke siguruar vlerën e 

pranuar për para. 

3 
Mallrat dhe 

shërbimet 

Ministri duhet të sigurohet se është bërë një vlerësim i kontrolleve të 

brendshme për të siguruar se ekziston kompetenca e mjaftueshme dhe se raste 

të tilla nuk do të përsëriten në të ardhmen. Të sigurohet mbarëvajtja e 

kompensimit të pagave të të punësuarit. 

4 
Mallrat dhe 
shërbimet 

Ministri duhet të siguroj se për caktimin e Komisioneve të Pranimit janë 
nxjerrë vendime të shkruara si dhe janë ndjekur procedurat e shkruara duke 
theksuar përgjegjësitë që ka komisioni. 

5 
Pasuritë 
kapitale dhe 
jokapitale 

Ministri duhet të siguroj se janë adresuar shkaqet që ndikojnë në vonesa në 
procesin e inventarizimit të pasurive që do të mundësonin raportimin e drejtë 
të vlerës financiare të pasurive sipas kërkesave ligjore. 

6 
Detyrimet e 
papaguara 

Ministri duhet të siguroj se organizata e tij nuk hyn në obligime përtej 
kapaciteteve buxhetore, si dhe të gjitha faturat të procedohen me kohë për 
pagesë në mënyrë që vlera e obligimeve të papaguara në fund të vitit të 
(përveç atyre që janë në afat) të evitohet.  

7 
Funksioni i 
Auditimit i 
brendshëm 

Ministri duhet të sigurojë që në afat sa më të shpejtë kohor të funksionalizohet 
komiteti i auditimit në përputhje me kërkesat ligjore në mënyrë që të rritet dhe 
monitorohet roli dhe efektiviteti auditimit të brendshëm. Po ashtu, të 
ndërmerren veprime të cilat sigurojnë përfshirjen e kontrolleve financiare në 
planin e auditimit. Kjo mund të arrihet në konsultim me NjQHAB duke 
siguruar shmangien e kufizimeve dhe konfliktit të interesit.  
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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 konfirmimi  

 


