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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar  dhe për 

punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

llogaridhënien e institucioneve publike, duke ofruar bazë të 

qëndrueshme për të kërkuar llogari nga menaxherët e çdo 

organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në 

shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në 

sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të 

interesit në rritjen e përgjegjësisë publike. 

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit , si dhe 

me praktikat e mira evropiane.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur për opinionin e auditimit 

për Pasqyrat Financiare Vjetore të Ministrisë për Komunitete dhe 

Kthim, në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm 

Qerkin Morina, i cili e ka mbikëqyrur auditimin.  

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Kreshnike Hazir i, 

udhëheqëse ekipi, dhe Valbona Tolaj e Lumturije Sopi anëtare 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 për Komunitete dhe Kthim 

(MKK) 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 të MKK-së për vitin 2019, që ndërlidhen me ekzekutimin e buxhetit dhe 

shpalosjet janë të plota dhe të sakta, si dhe procesi i përgatitjes së PFV-ve është në pajtim me 

legjislacionin në fuqi. Përjashtim bëjnë pagesat për punonjësit e komunitetit serb, pa vijueshmërinë 

e tyre në punë (e trajtuar tek opinioni i auditimit).  

Ne konsiderojmë që kontrollet e brendshme duhet të forcohen, në mënyrë fushat të cilat kërkojnë 

ende përmirësime të trajtohen me theks të veçantë, për t’u parandaluar parregullsitë e shpenzimeve 

të cilat në vazhdimësi po përsëriten.  

Është vërejtur që Ministria nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme për zbatimin e rekomandimeve 

nga viti i kaluar, vazhdojnë të përsëriten çështjet e njëjta, kryesisht me planifikimin e projekteve 

kapitale, menaxhimin e pasurisë, mangësitë rreth subvencionimeve. Deri në fund të auditimit, nga 

tetë (8)  rekomandimet e dhëna në raportin e vitit paraprak, vetëm një (1) rekomandim ishte zbatuar, 

dy (2) ishin zbatuar pjesërisht dhe pesë (5) rekomandime nuk ishin zbatuar. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes 

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, prezantojnë një pamje të 

drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. 

Theksim i çështjes 

Ne tërheqim vëmendjen tuaj se ministria kishte paguar 20 të punësuar në vlerë prej 98,362€, pa 

vijueshmëri në punë dhe ka realizuar pagesa nga kategoritë jo adekuate në vlerë prej 102,861€. 

 

Më gjerësisht, shih Pjesën 2.1 të këtij Raporti. 

                                                      
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 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 së Ministrisë për Komunitete dhe Kthim 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. 

1. 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, Zyra 

Kombëtare e Auditimit është e pavarur nga subjekti që auditohet. Besojmë se dëshmitë e auditimit 

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

Theksimi i çështjes  

Ne dëshirojmë të tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se:  

 Sipas vendimit nr. 06/39 të datës 22.07.2015, Qeveria e Kosovës ka aprovuar 

konkluzionet e dakorduara për Shpërbërjen e të ashtuquajturës “Mbrojta Civile” e 

cila ka funksionuar në komunat veriore të Kosovës, si dhe mbështet zotimet e 

përcaktuara me këto konkluzione. Përmes këtij vendimi, obligohen ministritë dhe 

agjencitë përkatëse që të bëjnë zbatimin e konkluzioneve sipas përgjegjësisë ligjore. 

MKK  ka qenë e obliguar t’i sistemoj 21 punëtorë të komunitetit serb, ndërsa në vitin 

2019 janë 20 të punësuar, sepse një zyrtar ka dhënë dorëheqje. Zyrtarët e lartcekur, 

në vitin 2019, nuk ishin paraqitur në vendin e punës, përderisa ministria në baza të 

rregullta kishte bërë pagesën e pagave të tyre për vitin 2019 në vlerë totale 98,362€.  

Shkaku i mos paraqitjes në punë të këtyre zyrtarëve ishte mos krijimi i kushteve të 

duhura për punë, kontrolli i dobët dhe mos monitorimi i tyre nga menaxhmenti i 

ministrisë. 

 Sipas Ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës Nr. 06-L-133 përcaktohet që 

shpenzimet duhet të ndodhin nga kategoritë adekuate ekonomike.  
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Përmes planifikimit buxhetor Ministria ka paguar dhe regjistruar shpenzime në 

kategori ekonomike jo adekuate. Nga kategoria e investimeve kapitale, kishte paguar 

për mallra e shërbime. Në 11 raste shpenzimet kapitale në vlerë prej 91,442€ janë 

paguar si transfer kapital në llogari të organizatës jo qeveritare Këshilli Danez për 

Refugjatët (DRC) për pagesë të qirasë së të kthyerve të komunitetit rom, ashkali dhe 

egjiptas.  

Sipas ministrisë, kjo ka ndodhë për shkak të buxhetit të pamjaftueshëm në kategoritë 

adekuate. 

 Nga kategoria e subvencioneve janë realizuar pagesa direkte që janë bazuar në 

urdhrin përmbarimor CP.nr 1285/17 për ekzekutim sipas aktvendimit për pagat e 

pa realizuara në vlerë prej 6,572€. Po ashtu, vlera prej 4,847€ është realizuar nga 

kategoria e subvencioneve, për rimbursimin e kredit kartelës e cila i takon kategorisë 

mallra dhe shërbime. Sipas ministrisë, për këtë çështje, nuk ka qenë e informuar nga 

Thesari paraprakisht.   

Opinioni ynë nuk është i kualifikuar në lidhje me këto çështje. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim 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 

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 
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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. 

Rekomandimi lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore 

Rekomandimi B1 2Ministri  duhet që të shqyrtoj arsyet e mos vijimit në punë të punëtorëve, të 

zgjidhë problemin e angazhimit të tyre të rregullt në punë, ose në të kundërtën, 

të ndërpres pagesat e pagave të tyre të parregullta. Për shkak të kompleksitetit 

të këtij problemi, ministri rekomandohet çështjen e mëtejme të këtyre pagesave 

ta adresoj edhe në Qeveri.  

Rekomandimi A1 Ministri duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet që shpenzimet të  

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

pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet në mënyrë strikte sipas kodeve 

ekonomike adekuate. 

 

                                                      
2 Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja  
   Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura  
   Çështja C dhe Rekomandimi C - nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura   
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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  

Ministria për Komunitete dhe Kthim bën përpjekje që t’i eliminoj dobësitë me të cilat ballafaqohet 

vazhdimisht për zbatimin me konsistencë të rregullave dhe obligimeve statutore, mirëpo përkundër 

kësaj kontrollet e brendshme të ministrisë nuk funksionojnë në nivel të kënaqshëm dhe përcillen me 

mangësi në shpenzimin e mjeteve nga kategoria e investimeve kapitale, subvencione dhe transfere, 

si dhe në menaxhimin e 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 
Final3 

2019 
Realizimi 

 % e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  7,543,153  7,564,215 7,306,316 97% 8,223,450 4,566,688 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

6,543,153 6,564,215 6,351,680 97% 8,233,450 4,566,688 

Të hyrat AKP 1,000,000 1,000,000 954,636 95% - - 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 21,062€. Kjo rritje është rezultat i 

vendimit të Qeverisë Nr. 03/155, të datës 17.12.2019. 

Në vitin 2019, MKK ka shpenzuar 97% të buxhetit final ose 7,306,316€, njëjtë si në vitin 2018 (97%). 

 

                                                      
3 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: 

7,543,153 7,564,215 7,306,316 97% 8,223,450 4,566,688 

Pagat dhe Mëditjet 849,501 870,563 870,563 100%      878,955  772,801 

Mallrat dhe 
Shërbimet  

376,652 376,652 364,825 97% 378,695 344,740 

Shërbimet komunale 17,000 17,000 10,838 64%         8,378  9,745 

Subvencionet dhe 

Transferet 
300,000 300,000 288,325 96%      299,925  290,000 

Investimet Kapitale  6,000,000 6,000,000 5,771,765 96%   6,657,497  3,149,402 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

Ndryshimi ndërmjet buxhetit fillestar dhe buxhetit final për paga dhe mëditje ishte 21,062€ dhe ishte 

rritur me vendim të Qeverisë Nr. 03/155, të datës 17.12.2019 pas rritjes së numrit të 

zëvendësministrave dhe stafit të tyre përcjellës në Kabinetin e Ministrit. 

 

2.1.1 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për paga dhe mëditje në MKK është 870,563€. Numri i të punësuarve sipas buxhetit 

ishte 120, ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 118. Gjatë vitit 2019 nuk kishte të punësuar të rinj. 

Ne kemi testuar 17 mostra për teste substanciale në vlerë 9,917, si dhe 8 (tetë) mostra për teste të 

pajtueshmërisë. 

Çështja që ka të bëjë me pagesat e zyrtarëve pa vijueshmëri në punë, është paraqitur si theksim i 

çështjes tek kapitulli 1. Opinioni i auditimit. 

 

2.1.2 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për Mallra dhe Shërbime, dhe Shërbime komunale në vitin 2019 ishte 393,652€, prej 

tyre ishin shpenzuar 375,663€. Ato kanë të bëjnë kryesisht shpenzimet për derivate, mirëmbajtje të 

objektit, udhëtime zyrtare, shpenzime komunale, si dhe shpenzime për furnizime të ndryshme. Në 

këtë kategori kemi testuar 10 mostra për teste substanciale në vlerë 59,631 si dhe pesë (5) mostra për 

qëllime të pajtueshmërisë. 
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2 – Gabim i mbylljes së avansit nga kredit kartela 

Gjetja  Në Udhëzimin Administrativ nr. 04/2009 neni 1, specifikohet që në rastin e 

udhëtimeve zyrtare të reduktohet kërkesa për para të gatshme–avance në 

mënyrë që të bëhet menaxhimi i parasë së gatshme dhe përforcimi i kontrollit të 

brendshëm të financave publike. Prandaj, për shpenzimet e udhëtimeve zyrtare 

përdoret kredit kartela, sipas Udhëzimit Administrativ për udhëtime jashtë 

vendit Nr.2004/7. Për udhëtimin zyrtar në Amerikë të datës 02.08.2019, përmes 

kartelës zyrtare, janë bërë shpenzime në vlerë 580€ që nuk janë për aktivitete 

zyrtare.  Shpenzime jashtë qëllimeve zyrtare janë bërë edhe në udhëtimin zyrtar 

në Austri në shumën prej 296€.  

Sipas shfrytëzuesit të kredit kartelës, kjo ka ndodhë si pasojë e gabimit 

procedural. Ministria ka ndërmarrë masat dhe vlera prej 258€ është kthyer dhe 

pjesa tjetër është në proces të korrigjimit. Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës 

së kontrollit të përmbajtjes së faturave dhe identifikimit të shpenzimeve. 

Ndikimi  Gabimet e identifikuara të mbylljes së avansit kanë rezultuar me shpenzime të 

parregullta..   

Rekomandimi A2 Ministri duhet të sigurohet që me rastin e mbylljes së avansit të ketë arsyetime 

me dëshmi të pranuara për aktivitete zyrtare. Gjithashtu, të shtohen kontrollet 

me rastin e pranimit të faturave dhe realizimit të pagesave, në mënyrë që 

praktikat e tilla të mos përsëriten në të ardhmen. 

2.1.3 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 300,000€, prej tyre në 2019 ishin shpenzuar 

288,325€. Ato kanë të bëjnë me subvencionimin e personave fizik dhe juridik për zhvillim dhe 

stabilizim të komuniteteve. Ne kemi testuar tetë (8) mostra për teste substanciale në vlerë 35,048€ si 

dhe pesë (5) mostra për teste të pajtueshmërisë. 
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Çështja C1 – Dobësitë në menaxhimin dhe raportimin e përfituesve 

 Udhëzuesi për subvencionimin e projekteve i MKK-së nr. 2431, pika 7.1 si 

bazë  ligjore për  dhënien e subvencioneve nuk përmban kritere te 

specifikuara dhe të qarta me rastin e aplikimit të personave fizik në  sektorin 

e bujqësisë. Në  katër  raste të testuara në vlerë prej 15,859€ tek projektet të 

kësaj natyre, ministria nuk kishte bërë vendosjen e kritereve dhe procedurave 

të qarta për subvencionimin e projekteve, duke mos kërkuar dëshmi dhe 

dokumentacionin përcjellës, përveç  plotësimit të formularit për aplikim. Në 

tri nga këto raste për projektet e subvencionuara,  përfituesit  e përzgjedhur 

për financim, me rastin e arsyetimit të projektit,  nuk kishin ofruar dëshmi me 

fatura tatimore dhe paragon blloka të cilat nuk i përmbajnë elementin kryesor 

të dokumentit, siç është numri fiskal i shitësit që kërkohet nga ligjet në fuqi. 

Për këtë çështje, ministria ka marrë vendim që tani e tutje 20% e vlerës totale 

të paguhet pas arsyetimit të plotë. Mirëpo, kjo mbetet të verifikohet në 

auditimin e vitit pasues.  Ndërkaq,  në dy nga  rastet e sipërme të testuara,  

përfituesit e projekteve  nuk kishin siguruar kontrata të notorizuara për 

blerjet e realizuara. 

Të gjitha këto ishin si pasojë e mungesës së përgjegjësisë nga përfituesit dhe mos 

monitorimit nga ana e MKK-së. Subvencionimi ne sektorin e bujqësisë, nuk ishte 

i rregulluar me udhëzim administrativ dhe si pasojë kishin rezultuar çështjet e 

lartpërmendura (mungesë e dëshmive dhe dokumentacionit përcjellës). 

Ndikimi  Mos vendosja e kritereve specifike për secilën fushë të subvencionuar, faturat 

tatimore të parregullta, lidhja e kontratave jo të noterizuara, pagesat e pa 

dokumentuara shtojnë rrezikun që ministria të paguaj për aktivitete që nuk 

përkojnë me objektivat e ministrisë dhe fondet publike të shpenzohen në mënyrë 

jo racionale. Monitorimi i pa mjaftueshëm i projekteve mund të ndikoj në 

shfrytëzimin e tyre për qëllime tjera nga ato të synuara. 

Rekomandimi C1 Ministri duhet të marrë veprimet e nevojshme për identifikimin e kritereve dhe 

vendosjen e kontrolleve kyçe të cilat do ta lehtësonin procesin e monitorimit të 

subvencioneve.  

2.1.4 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 6,000,000€, prej tyre në 2019 ishin shpenzuar 5,771,764€. 

Ato kanë të bëjnë kryesisht me ndërtimin e shtëpive për të kthyerit dhe furnizimin me material 

ndërtimor, ndërtimin e rrugëve lokale për komunitete, mobile për shtëpitë e ndërtuara, ndërtimin 

e objekteve arsimore dhe transfere kapitale për përmirësimin e mirëqenies së të kthyerve, kryesisht 

të komunitetit serb. Kemi testuar 99 mostra për teste substanciale në vlerë 4,755,817€, si dhe 5 mostra 

për teste të pajtueshmërisë.  
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Çështja B2-Dobësitë në planifikimin e projekteve kapitale  

Gjetja  Udhëzuesi për procesin dhe planifikimin e buxhetit, i nxjerrë nga Ministria e 

Financave, kërkon që të gjitha organizatat buxhetore të bëjnë analizë të 

hollësishme të projekteve kapitale që propozohen. 

MKK nuk kishte bërë planifikim të mirë të projekteve kapitale. Në tabelën 3.2 të 

Ligjit të Buxhetit të projekteve kapitale për nivelin qendror ishin planifikuar tri 

projekte. Këto projekte nuk ishin specifikuar dhe detajuar, por kishin vetëm një 

përshkrim të përgjithshëm dhe vlerën financiare. Projektet e planifikuara ishin: 

Projekti Rikthimi, Riintegrimi i Komuniteteve (RRK-IV-), faza 4 në vlerë 

1,000,000€; Projekti për Kthim (Ndërtimi i shtëpive për të kthyer) në vlerë 

2,150,000€; dhe Projekti për Komunitete në vlerë 2,850,000€. Projektet nuk 

përshkruajnë aktivitetet e sakta, shumat e ndara komunave, numrin e personave 

përfitues, dhe hollësitë tjera. 

Gjatë vitit 2019 ministria ka lidhur 18 kontrata jashtë planit vjetor të prokurimit. 

Shpjegimet e menaxhmentit janë se është e vështirë të definohen hollësitë dhe 

kërkesat lidhur me këto projekte, për shkak se me rastin e planifikimeve 

buxhetore, shumë nga informatat nuk janë të njohura. Megjithëse pjesa 

përmbajtësore e aktiviteteve lidhur me këto projekte janë të njohura, duket se 

me rastin e planifikimit të buxhetit vërehet neglizhenca në analizë të hollësishme 

para se këto projekte të propozohen. 

Ndikimi  Planifikimi jo i mirë i projekteve kapitale, pamundëson realizimin e tyre në të 

gjitha komponentët ekonomike adekuate. Rrjedhimisht, kjo rritë rrezikun që 

ministria të mos shpenzoj fondet në mënyrë efikase dhe objektivat e ministrisë 

te mos arrihen. 

Rekomandimi B2 Ministri duhet të siguroj se gjatë procesit të planifikimit të projekteve kapitale, 

paraprakisht bëhet një vlerësim i hollësishëm duke planifikuar dhe specifikuar 

saktë të gjitha komponentat e projektit me të gjitha detajet e duhura dhe më pas 

të përfshihen në planin buxhetor. 
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Çështja B3-Dobësi në procesin e menaxhimit të projekteve 

Gjetja  Bazuar në rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik, pika 61.20 

përcakton se menaxherët e projektit duhet të sigurojnë që operatori ekonomik i 

përmbushë të gjitha obligimet e përformancës apo dërgesës në përputhje me 

termat dhe kushtet e kontratës.  

Gjatë vitit 2019 janë ndërtuar 62 shtëpi dhe 732 familje janë furnizuar me material 

ndërtimor në vlerë totale prej 4,537,828€. 

Në kuadër të projektit “Ndërtimi i shtëpive për të kthyerit” më datë 28.05.2020, 

kemi ekzaminuar fizikisht pesë objekte (shtëpi) të ndërtuara nga MKK për 

kthimin e të zhvendosurve të komuniteteve. 

Si rezultat i kësaj kemi identifikuar çështjet në vijim:  

Ndërtimi i shtëpisë prej 95 m2 në fshatin Uglarë, Graçanicë, nuk ishte e gatshme 

për banim, edhe pse pranimi teknik ishte bërë më 31.10.2019. Sipas pronarëve të 

shtëpisë, punimet e gëlqerosjes ishin kryer gjatë vitit 2020, prandaj nuk ishte e 

mundur vendosja në të. Shtëpia nuk ishte e gatshme për banim edhe për faktin 

që nuk ishte funksionale kyçja për furnizim me rrymë. 

Në anën tjetër nga pesë shtëpitë e ekzaminuara, vetëm një shtëpi ishte e banuar 

nga përfituesi, ndërsa, shtëpitë tjera ndonëse të përfunduara nuk ishin të 

banuara. Rrethanat e tilla, shpien në pasiguri që përfituesit e tillë të jenë jashtë 

kategorisë së personave për asistencë nga MKK. 

Arsyet për mos banimin në shtëpitë e përfunduara, nga ana e ministrisë nuk janë 

të njohura, derisa pranimi teknik i shtëpisë ende jo funksionale, janë si pasojë e 

pranimit të punëve të pa përfunduara nga menaxherët e kontratës.  

Ndikimi  Nënshkrimi i raporteve nga menaxherët e kontratës para se punimet e 

kontraktuara të jenë kryer, rritë rrezikun që investimet e parapara për objektiva 

të caktuara të mos arrihen, njëkohësisht edhe në mos përfitimin e vlerës për 

paranë e shpenzuar. 

Rekomandimi B3  Ministri duhet të analizoj situatën e krijuar për ndërtimin e shtëpive dhe mos 

banimin e tyre duke vlerësuar në mënyrë më strikte nevojat e përfituesve të cilët 

i plotësojnë të gjitha kriteret e rregullores për asistencë nga ministria. Në anën 

tjetër, të siguroj që mbikëqyrja e projekteve të jetë më efektive për t’u siguruar 

që ekzekutimi i punimeve të kryhet në pajtim me kushtet e kontratës. 
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Çështja B4 - Mangësi në zhvillimin e procedurave të prokurimit 

Gjetja  Neni 28 i Ligjit të Prokurimit Publik përcakton se “specifikat teknike për 

kontrata pune, duhet të përfshijnë si pjesë të saj substanciale projektin  e hartuar 

ekzekutiv”. 

MKK kishte zhvilluar procedura të prokurimit për projektet:  “Asfaltimi i rrugës 

ne fshatin Jasenovik-Novobërdë”, “Furnizimi dhe instalimi i sistemit të video 

mbikëqyrjeve”, “Ndërtimi i këndit të lojërave Crkolzez, Istog”,  “Ndërtimi i 

rrugës në Shillovë” për të cilat nuk kishte hartuar projekte ekzekutive.     

Shkaqet e zhvillimit të procedurave të prokurimit janë se Komunat përkatëse për 

realizim të projekteve kishin ofruar vetëm projektet ideore dhe jo projektin 

ekzekutiv, me ç ‘rast zyra e prokurimit kishte zhvilluar procesin e prokurimit. 

Ndikimi  Zhvillimi i procedurave të prokurimit pa projekte ekzekutive, rritë rrezikun që 

projekti të mos realizohet sipas standardeve të pranuara të ndërtimit, dhe 

rrjedhimisht edhe mos marrjen e vlerës për paranë e shpenzuar. 

Rekomandimi B4 Ministri duhet të shtoj kontrollet për të siguruar se zyra e prokurimit nuk do të 

bëj inicimin e procedurave të prokurimit për kontratat e punës pa posedimin e 

projektit ekzekutiv.  

2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 15,597,739€, pasurive jokapitale 97,239€ dhe e 

stoqeve 18,828€. Në këtë fushë kemi testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë 2,200,812€, si 

dhe tri (3)  mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

Çështja C2 – Mangësi në menaxhimin e pasurisë 

Gjetja  Rregullorja Nr. 02/2013 neni 4.7 parasheh hartimin e raportit të përgjithshëm në 

bazë të raporteve individuale të komisionit për inventarizimin e pasurisë jo 

financiare në kohën përshtatshme para përgatitjes së pasqyrave financiare 

vjetore. Raporti i inventarizimit duhet të përmbajë gjendjen fizike të pasurisë jo 

financiare, kushtet e ruajtjes së tyre dhe shqyrtimin e diferencave në mes 

gjendjes kontabël dhe dëmtimeve të konstatuara. Sipas Nenit 19 , Komisioni për 

Inventarizimin e Pasurive jo Financiare do të jetë organ i përkohshëm i formuar 

nga Zyrtari Kryesor Administrativ i organizatës buxhetore. 
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Komisioni për inventarizim të pasurisë të MKK-së ishte caktuar në fillim të vitit 

2016 (nuk është rizgjedhur) dhe bazuar në këtë vendim komisioni për 

inventarizim  në nëntor të vitit 2019 ka kryer inventarizimin e pasurive jo 

financiare, mirëpo nuk ka përgatitur raport për inventarizimin e pasurisë, ashtu 

siç kërkohet me Rregullorja Nr. 02/2013 neni 4. Ekziston mos konsistenca në mes 

formularëve të inventarizimit dhe regjistrit të pasurive, pasi çdo pagesë që 

kryhet nga kategoria e Investimeve kapitale regjistrohet si pasuri, përkundër që 

nuk plotësojnë kriterin e pasurisë p.sh transfer për ( IOM) Organizatën 

Ndërkombëtare për Migrim. 

Në regjistrat e pasurisë mbi 1,000€, ende ekzistojnë projekte të cilat janë 

përfunduar (ndërtimi i shtëpive) dhe nuk i takojnë MKK-së, dhe që janë të 

përfshira në regjistrin e pasurisë. Sipas raportit të Ministrisë, gjatë vitit 2019  janë 

gjithsej 54 objekte në vlerë prej 2,911,729€ të përfshira në regjistrin e pasurive. 

Sipas rregullave financiare organizata buxhetore financuese duhet të regjistroj 

transaksionin në kategorinë e investimeve në vijim deri në momentin e 

përfundimit të pasurisë, e pastaj të transferohet te përfituesit/pronarët. Vlera e 

këtyre investimeve në total është 15,547,703€.  

MKK ka bërë furnizim me klima në vlerë prej 980€, të cilat nuk ishin regjistruar 

në sistemin e-pasuria.                  

Kjo ka ndodhë si rezultat i neglizhencës së për regjistrim të pasurisë si dhe mos  

krahasimit të gjendjes së regjistrit të pasurive dhe gjendjes faktike të pasurisë së 

Ministrisë nga ana e komisionit të inventarizimit. 

Ndikimi  Mungesa e raportit përfundimtar për inventarizimin e pasurisë, pamundëson 

konfirmimin e ekzistencës së pasurive. Regjistrimi i shpenzimeve si investime 

në vijim për projektet e përfunduara në regjistrin e pasurisë, e mbivlerëson 

vlerën e pasurive të MKK-së. 

Rekomandimi C2 Ministri duhet të siguroj që anëtarët e komisioni për inventarizim dhe vlerësim 

të pasurisë të emërohen nëpunës kompetent dhe profesional që do të 

mundësonin inventarizimin e plotë, në pajtim me kërkesat ligjore. Po ashtu,  

investimet e kryera të regjistruara në regjistrin e pasurisë si investime në vijim  

në momentin që projekti kapital përfundon, duhet të bëhet transferi tek 

përfituesit dhe të largohen nga regjistri i pasurisë.  
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2.3 Detyrimet  

2.3.1 Detyrimet e papaguara 

Ministria në fund të vitit 2019 nuk kishte asnjë obligim të bartur për t’u paguar në vitin 2020. 

 

2.3.2 Detyrimet kontigjente 

Ministria për Komunitete dhe Kthim nuk ka të prezantuara në PVF kontigjente. 

 

2.3.3 Detyrimet kontraktuale 

Vlera e detyrimeve kontraktuale në fund të vitit 2019 në MKK ishte  42,871€. Kjo kontratë kishte të 

bëjë me ndërtimin e sallës për edukatë fizike në shkollën fillore “Trajko Peric” në komunën e 

Ranillugut. 

 

2.4 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) funksionon me dy anëtarë të stafit; drejtori dhe një auditor. 
Sipas drejtorit të auditimit, kjo strukturë me këtë përbërje konsiderohet e pamjaftueshme për 
përmbushjen e objektivave dhe planifikimit të auditimit për vitin pasues. 
  
NJAB ka përgatitur planin vjetor të auditimit dhe planin strategjik 2019-2021. Fokus i auditimit ishin 
aktivitetet e ministrisë gjatë vitit 2019. Për vitin 2019 janë planifikuar dhe realizuar shtatë (7) raporte 
të auditimit. Në këto raporte janë dhënë 26 rekomandime, nga të cilat 22 janë zbatuar dhe katër (4) 
janë në proces të implementimit.  
 
Fushat kryesore të mbuluara për auditim gjatë këtij viti ishin: menaxhimi i pasurisë, menaxhimi dhe 

monitorimi i projekteve, financa, dhe prokurimi. 

MKK ka të themeluar komitetin e auditimit  dhe janë mbajtur 4 takime pune gjatë vitit 2019..  

Nuk kemi të gjetura në këtë fushë.
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PVF-të të vitit 2018 kishte rezultuar me 8 rekomandime. MKK kishte 

përgatitur planin e veprimit të rekomandimeve ku paraqitet mënyra se si do t’i adresoj 

rekomandimet e dhëna.  

Ministria nuk ka dorëzuar Raportin e Progresit mbi zbatimin e rekomandimeve, sipas kërkesave të 

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

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, një rekomandim është zbatuar, dy rekomandime janë 

zbatuar pjesërisht dhe pesë të tjera nuk janë adresuar fare.  

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 Ministri duhet të ndërmerr të 
gjitha veprimet për të siguruar 
vijueshmërinë e rregullt në punë 
të këtyre punonjësve duke bërë 
monitorimin e vazhdueshëm 
ashtu siç parashihet me aktet 
ligjore.  
 

Ministri, gjithashtu, duhet të 
ndërmerr të gjitha veprimet e 
duhura për të siguruar bartjen e 
pronësisë së pasurisë kapitale tek 
komunat për projektet e 
përfunduara, si dhe të siguroj 
prezantimin e plotë të pasurive jo 
kapitale në PFV.  

Nuk është bërë 
monitorimi i 
vazhdueshëm ashtu siç 
parashihet me aktet 
ligjore, është konstatuar 
që situata vazhdon të 
jetë e njëjtë. 

 

Vazhdojnë të figurojnë 
investimet në vijim edhe 
për shtëpitë e 
përfunduara gjatë këtij 
viti, nuk është bërë bartja 
e pronësisë se pasurisë 
kapitale. 

 

Rekomandim i 
pazbatuar 

2 Planifikim
i 
Projekteve  

Ministri duhet të siguroj se gjatë 
procesit të planifikimit të 
projekteve kapitale, paraprakisht 
bëhet një vlerësim i hollësishëm 
duke planifikuar dhe specifikuar 
saktë të gjitha komponentët e 
projektit me të gjitha detajet e 
duhura, dhe më pas të përfshihen 
në planin buxhetor.  

Nuk është përmirësuar 
situata, në ligjin e 
buxhetit edhe për 2019 
janë planifikuar vetëm 
tri projekte. 

Rekomandim i 
pazbatuar 
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3 Paga dhe 
mëditje  

Ministri duhet të rritë 
mbikëqyrjen dhe të forcoj 
disiplinën e vajtje-ardhjes në 
punë. Lidhur me pagesën më 
lartë, ne rekomandojmë që 
menaxhmenti ta shqyrtoj edhe një 
herë rregullsinë e kësaj pagese, 
dhe nëse nuk gjinden arsye të 
vlefshme për pagesë, paratë e 
paguara t’i kthehen buxhetit të 
ministrisë.  

Është fjala për 
punonjësit e komunitetit 
serb te cilët nuk vijojnë 
punën, modifikimi i 
opinionit të vitit të 
kaluar. 

Rekomandim i 
pazbatuar 

4 Mallra 
dhe 
Shërbime  

 

Ministri duhet të forcoj kontrollet 
e brendshme dhe nga zyrtarët 
përgjegjës të kërkoj zbatimin 
rigoroz të procedurave, duke 
filluar nga inicimi i shpenzimeve 
deri në kryerjen përfundimtare të 
pagesave.  

 

Është kërkuar zbatim i 
procedurave për  
kryerjen e pagesave. 

Rekomandim i 
zbatuar  

5 Subvencio
ne 

Ministri duhet të siguroj se 
kërkesat e rregullores për 
subvencione zbatohen me 
konsistencë në të gjitha rastet, 
duke përfshirë edhe procesin e 
mbikëqyrjes në realizimin e 
projekteve dhe procesin e 
raportimit të shpenzimeve.  

 

Nuk janë ndërmarr hapa 
për adresimin e këtij 
rekomandimi. 

Rekomandim i 
pazbatuar 

6 Investime 
Kapitale 

Ministri duhet të siguroj që 
mbikëqyrja e projekteve të jetë më 
efektive për tu siguruar që 
ekzekutimi i punimeve të kryhet 
në pajtim me kushtet e kontratës 
dhe pagesat janë kryer vetëm për 
punët apo shërbimet e kryera.  

Janë shtuar kontrollet 
për mbikëqyrje të 
projekteve, mirëpo është 
vërejtur që edhe këtë vit 
është kryer pagesa para 
përfundimit të shtëpisë. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar 

7 Investime 
kapitale 

Ministri duhet të shtoj kontrollet 
për të siguruar se zyra e 
prokurimit nuk do të bëjë inicimin 
e procedurave të prokurimit për 
kontratat e punës pa projekt 
ekzekutive.  

Nuk është ndërmarr 
ndonjë hap për 
adresimin e këtij 
rekomandimi. 

Rekomandim i 
pazbatuar 

8 Pasuritë jo 
kapitale  

 

Ministri duhet të siguroj se të 
gjitha blerjet të regjistrohen në 
regjistrat adekuat të pasurive në 
mënyrë që regjistri i pasurive nën 
1,000€ të jetë i saktë dhe i plotë.  

 

Janë ndërmarr hapa për 
adresimin e këtij 
rekomandimi, duke bere 
regjistrimin e pasurisë, 
mirëpo është vërejtur që 
ka blerje gjatë vitit të 
cilat nuk janë regjistruar. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar 
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Nr. Fusha e 
auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 PFV 

Ministri duhet që të shqyrtoj arsyet e mos vijimit në punë të këtyre punëtorëve, 
të zgjidhë problemin e angazhimit të tyre të rregullt në punë, ose në të 
kundërtën, të ndërpres pagesat e pagave të tyre të parregullta. Për shkak të 
kompleksitetit të këtij problemi, ministri rekomandohet çështjen e mëtejme të 
këtyre pagesave ta adresoj edhe në Qeveri. 

2 PFV 

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

3 

Mallra 
dhe 
shërbime 

Ministri duhet të sigurohet se paratë e shpenzuara jo sipas Udhëzimit 
Administrativ, t’i kthehen buxhetit, si dhe të shtohen kontrollet me rastin e 
pranimit të faturave dhe realizimit të pagesave, në mënyrë që praktikat e tilla 
të mos përsëriten në të ardhmen. 

4 
Subvencio

ne dhe 
transfere 

Ministri duhet të marrë veprimet e nevojshme për identifikimin e kritereve dhe 
vendosjen e pikave kyçe të cilat do ta lehtësonin procesin e monitorimit të 
subvencioneve. 

5 
Investime 
kapitale 

Ministri duhet të siguroj se gjatë procesit të planifikimit të projekteve kapitale, 
paraprakisht bëhet një vlerësim i hollësishëm duke planifikuar dhe specifikuar 
saktë të gjitha komponentat e projektit me të gjitha detajet e duhura dhe më 
pas të përfshihen në planin buxhetor. 

6 
Investime 
kapitale 

Ministri duhet të analizoj situatën e krijuar për ndërtimin e shtëpive dhe mos 
banimin e tyre duke vlerësuar në mënyrë më strikte nevojat e përfituesve 
potencial për asistencë nga ministria. Në anën tjetër të siguroj që mbikëqyrja e 
projekteve të jetë më efektive për t’u siguruar që ekzekutimi i punimeve të 
kryhet në pajtim me kushtet e kontratës. 

7 
Investime 
kapitale 

Ministri duhet të shtoj kontrollet për të siguruar se zyra e prokurimit nuk do 
të bëjë inicimin e procedurave të prokurimit për kontratat e punës pa projekt 
ekzekutiv.  

8 

Pasuritë 
kapitale 
dhe jo 

kapitale 

Ministri duhet të siguroj që anëtarët e komisioni për inventarizim inventarizim 
dhe vlerësim të pasurisë të emërohen nëpunës kompetent dhe profesional që 
do të mundësonin inventarizimin e plotë, në pajtim me kërkesat ligjore. Po 
ashtu  investimet e kryera të regjistruara në regjistrin e pasurisë si investime në 
vijim  në momentin që projekti kapital përfundon, duhet të bëhet transferi tek 
përfituesit dhe të largohen nga regjistri i pasurisë. 
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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 

 


