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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 për projektin “Shëndetësia 

Kosovare”, në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm 

Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Donjetë Dreshaj 

(udhëheqës ekipi) dhe Vjosë Bojku (anëtar i ekipit), nën menaxhimin 

e Drejtorit të Departamentit të Auditimit  Fatlinda Ramosaj. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti përmbledh çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) për 

Qëllime të Veçanta për projektin “Shëndetësia Kosovare” për vitin 2019, i cili e përfshin Opinionin 

e Auditorit të Përgjithshëm. Ekzaminimi i Pasqyrave Financiare për qëllime të veçanta për vitin 2019 

është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

(SNISA).  

Auditimi ynë është fokusuar në:  

                 

Niveli i angazhimit për të kryer auditimin është përcaktuar varësisht nga cilësia e kontrollit të 

brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i Ministrisë së Shëndetësisë (tutje MSh) dhe nga Njësia 

Implementuese e Projektit (më tutje NjIP). 

Konkluzionet 

Pasqyrat Financiare Vjetore të projektit “Shëndetësia Kosovare” për vitin 2019, për Qëllime të 

Veçanta, paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale.  

Menaxhimi financiar dhe kontrolli në përgjithësi dëshmon një proces të mirë të rishikimit dhe siguri 

në zbatimin e legjislacionit dhe proceseve tjera të kontrollit. Megjithatë, nuk është hartuar plani i 

veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në letër menaxhment për vitin 2018. Edhe pse 

nuk kishte plan të veprimit, NjIP kishte ndërmarrë veprime për zbatimin e rekomandimit për 

auditimin e brendshëm. Nga katër rekomandimet e dhëna në vitin 2018, vetëm rekomandimi për 

auditimin e brendshëm është zbatuar ndërsa tri rekomandimet tjera lidhur me bashkëpunimin me 

komunat nuk janë vlerësuar gjatë auditimit për shkak se në vitin 2019 nuk kishte pagesa apo 

aktivitete me komunat..   

Çështjet e ndërlidhura me menaxhimin financiar të cila nuk kanë ndikim në opinionin e auditimit 

dhe çështjet lidhur me zbatimin e rekomandimeve i kemi paraqitur në Letër Menaxhment të 

përgatitur krahas raportit të auditimit. 

 

  

Pasqyrat Financiare 

Vjetore 

Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli 

Zbatimi i 

Rekomandimeve 
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Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar me Theksim të çështjes  

Pasqyrat Financiare Vjetore për Qëllime të Veçanta, paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të 

gjitha aspektet materiale.  

Theksimi i çështjes 

Ne tërheqim vëmendjen tuaj, për faktin që Pasqyrat Financiare janë përgatitur në përputhje me 

kornizën për qëllime të veçanta dhe për pasojë pasqyrat financiare nuk mund të përdoren për një 

qëllim tjetër.  

Më gjerësisht shih kapitullin 1 të këtij raporti.  

 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

Sekretari i Përgjithshëm është pajtuar pjesërisht me gjetjet dhe rekomandimet e auditimit. Komentet 

e Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me gjetjet i janë bashkangjitur Letër Menaxhmentit Shtojca II. 

 

  

 
1 Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve, sipas SNISA-ve 
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Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) në bazë të marrëveshjes/kontratës më Bankën Botërore, është 

përgjegjëse për kryerjen e auditimit të rregullsisë. Ky auditim përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin 

e pasqyrave financiare dhe të dhënave të tjera financiare, me sa vijon: 

• Nëse pasqyrat financiare për qëllime të veçanta japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të 

llogarive dhe çështjeve financiare për periudhën e auditimit; 

• Nëse të gjitha fondet e jashtme janë përdorur në përputhje me kushtet e marrëveshjeve 

përkatëse të financimit; 

• Nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe rregulloret 

në zbatim për fondet e ndara nga Banka Botërore; 

• Nëse pasqyrat financiare janë në pajtim me kërkesat e marrëveshjes ndërmjet Republikës së 

Kosovës përfaqësuar nga Ministri i Financave dhe Asociacionit Ndërkombëtar për 

Zhvillim2; 

• Për përshtatshmërinë e funksioneve të kontrollit të brendshëm; dhe 

• Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Auditimi është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Kemi analizuar veprimtarinë e Projektit Shëndetësia 

Kosovare, 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. 

Në raport do të vendosen gjetjet që janë pjesë e opinionit për pasqyra financiare. Ndërsa gjetjet që 

kanë të bëjnë me aspektin e menaxhimit financiar, funksionimit të kontrollit të brendshëm dhe 

çështjet e pajtueshmërisë do të përmblidhen në letrën për menaxhment. 

  

 
2 ANZh - numri i kredisë - 5442-XK - Financuar nga Banka Botërore 
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore për 

qëllime të veçanta 

Ne kemi kryer auditimin e pasqyrave financiare për qëllime të veçanta për projektin “Shëndetësia 

Kosovare” për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-së dhe 

Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit. Ky auditim merr parasysh 

pajtueshmërinë me kërkesat për raportim konform marrëveshjes si dhe cilësinë dhe saktësinë e 

informacionit të prezantuar në pasqyra financiare. Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare për qëllime të veçanta të projektit të financuar nga Banka 

Botërore “Shëndetësia Kosovare”, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019, i cili përfshinë një 

përmbledhje të burimit të fondeve dhe shpenzimeve te realizuara, pasqyrën e aplikimeve për 

tërheqjen e fondeve dhe shpalosjet. 

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare për qëllime të veçanta në lidhje me projektin “Shëndetësia 

Kosovare” për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019, prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë 

në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kërkesat për raportim në marrëveshjen në mes të 

palëve, duke respektuar parimet e 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, ZKA-ja është e pavarur nga projekti 

“Shëndetësia Kosovare”. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe 

të duhura për sigurimin e bazës për opinion.   

Theksimi i çështjes – Baza për kontabilitet 

Ne tërheqim vëmendjen tuaj, për faktin që Pasqyrat Financiare për qëllime të veçanta janë përgatitur 

në përputhje me kornizën për qëllime të veçanta dhe për pasojë pasqyrat financiare nuk mund të 

përdoren për një qëllim tjetër. Këto pasqyra janë përgatitur që t’i ndihmojnë Ministrisë për të 

plotësuar kërkesat nga Banka Botërore. 

Opinioni jonë nuk është i modifikuar në lidhje me këtë çështje.  
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Përgjegjësia e menaxhmentit dhe personave të ngarkuar me qeverisje  

Menaxhmenti i MSh si zbatues i projektit si dhe NjIP janë përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin 

e drejtë dhe të vërtetë të Pasqyrave Financiare për qëllime të veçanta, konform marrëveshjes së 

nënshkruar në mes Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministri i Financave dhe Asociacionit 

Ndërkombëtar për Zhvillim, këto informata përbëhen nga Pasqyra e Fondeve dhe Përdorimi i Tyre 

si dhe nga Pasqyra e tërheqjes së Fondeve dhe shpalosjet. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për pasqyrat financiare për qëllime të veçanta në 

bazë të auditimit të kryer. Auditimi është kryer në përputhje me SNISA. Këto standarde kërkojnë 

që t’i përmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të 

arsyeshme se pasqyrat financiare nuk përmban keq-deklarime materiale. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer në 

pajtim me SNISA-t do të zbuloj çdo keq-deklarim material që mund të ekzistoj. Keq-deklarimet 

mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose 

së bashku, mund të ndikojnë në vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare 

dhe shpalosjet në pasqyrat financiare për qëllime të veçanta. Procedurat e zgjedhura varen nga 

gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe vlerësimin e rreziqeve nga keq-deklarimet materiale në PVF, 

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 financiarë për qëllime të 

veçanta nga MSh, në mënyrë që të dizajnoj 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 raportit financiar. 

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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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.  



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

 

 10 

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. 

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. 
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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: Pasqyrat financiare për Qëllime të Veçanta 

Vjetore të Projektit për vitin 2019 
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Shtojca III: Letër Konfirmimi 

 


