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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.   

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë 

llogaridhënien në administratën publike për përdorimin efektiv, 

efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

drejtpërsëdrejti 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 në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Universitetit të 

Prishtinës “Hasan Prishtina” , në konsultim me Ndihmës 

Auditorin e Përgjithshëm Qerkin Morina, i cili e ka mbikëqyrur 

auditimin.  

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Mehmet Muçaj 

(udhëheqës i ekipit), Natyra Kasumaj dhe Muharrem Qyqalla  

(anëtar ekip), nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit 

të Auditimit Florim Beqiri.    

 

 

 

 

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 përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore të 

Universitetit të Prishtinës (UP) për vitin 2018, i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm 

për Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i Pasqyrave Financiare Vjetore për vitin 2018 është 

kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të  Institucioneve Supreme të Auditimit 

(SNISA). Qasja jonë ka përfshirë testet dhe procedurat, të cilat ishin të nevojshme për të arritur në 

një opinion lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore. Qasja e aplikuar e auditimit është paraqitur në 

Planin e Jashtëm të Auditimit, të datës 22.11.2018. 

Auditimi është fokusuar në:   

 

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

brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës.    

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes       

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin 2018 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha 

aspektet materiale.  

Theksim i Çështjes      

Ne tërheqim vëmendjen tuaj në faktin se vlera e pasurive jo financiar kapitale mbi 1,000€, e 

shpalosur në PFV nuk ishte e plotë.. 

Gjithashtu, Universiteti i Prishtinës në vitin 2018, kishte bërë keq klasifikime të planifikuara të 

shpenzimeve, si dhe detyrimet kontingjente nuk ishin shpalosura saktë në PFV. 

Më gjerësisht, shih pjesën 2.1 të këtij raporti.    

Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve, sipas SNISA-ve.  

Pasqyrat Financiare 
Vjetore 

Zbatimi i 
Rekomandimeve

Menaxhimi Financiar 
dhe Kontrolli
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore  

 

 

 

 

 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2018 

Menaxhmenti është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do t’i 

adresoj të gjitha rekomandimet e dhëna.  

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të 

Universitetit të Prishtinës gjatë procesit të auditimit 

  

Theksimi i Çështjes pasqyron dobësitë
në kontrollet e raportimit për të 

konfirmuar shpalosjen e drejtë të 
pasurive kapitale dhe keqklasifikimet e 

planifikara në PFV.

Rektori duhet t'i analizoj arsyet për 
Theksimin e Çështjes në 2018 dhe nga 

zyrtarët përgjegjës të kërkoj një 
prezantim të drejtë dhe të vërtetë të 
pasurisë në vitin 2019. Po ashtu, të 

siguroj buxhetim dhe realizim të drejtë 
të shpenzimeve (shih opinionin e 

auditimit). 

Realizimi jo i mirë i buxhetit nëpër 
kategori ekonomike. 

Rektori duhet të siguroj buxheti do të 
realizohet në pajtim me rrjedhen e 

parasë (shih nën kapitullin 3.1).

Janë vërejtur dobësi në disa fusha të 
rëndësishme financiare, duke përfshirë 
menaxhimin e personelit, mallrat dhe 
sherbime, investime kapitale, pasuritë, 

dhe obligimet. 

Rektori duhet të rishikoj proceset në të 
cilat kontrollet e brendshme kanë 

dështuar për të siguruar se ato operoj 
në pajtim me kërkesat ligjore (shih 

çështjet A1-A7 dhe B1-B2).   

Përgjigja ndaj rekomandimeve të vitit 
paraprak  është e ngadalshme, dhe 

rrjedhimisht, edhe përmirësimet nuk janë 
adresuar në shumë fusha. 

Rektori duhet të zbatoj një proces të
kontrollit për të siguruar që 

rekomandimet adresohen në mënyrë 
aktive (shih kapitullin 5). 
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1 Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit  

Auditimi përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave 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.  

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

Puna e ndërmarrë e auditimit është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Ne kemi analizuar 

veprimtarinë e UP-së,  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 tona 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 ne i konsiderojmë të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat e 

auditimit nuk duhet të konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e të gjitha dobësive që mund 

të ekzistojnë, apo e të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që kanë 

operuar.  

Kapitujt në vijim ofrojnë përmbledhje të detajuar të gjetjeve tona të auditimit dhe rekomandimet 

në çdo fushë të rishikimit. Përgjigjet e menaxhmentit në rezultatet e auditimit mund të gjenden në 

Shtojcën II. 
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2 Pasqyrat financiare vjetore dhe obligimet për raportim 

të jashtëm 

Auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese dhe cilësinë e saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV, përfshirë deklaratën e 

bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar.  

Deklarata për prezantimin e PFV-ve përfshinë një numër të pohimeve në lidhje me pajtueshmërinë 

me kornizën raportuese si dhe cilësinë e informacionit në kuadër të PFV-ve. Këto pohime kanë për 

qëllim t’i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat relevante u janë ofruar për të siguruar se 

mund të ndërmerret një proces auditimi.  

2.1 Opinioni i auditimit   

Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes 

Ne kemi audituar PFV-të e Universitetit të Prishtinës (UP) për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2018, të cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme, pasqyrën e 

ekzekutimit të buxhetit, shpalosjet dhe raportet tjera përcjellëse.     

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (të kontabilitetit të bazuar në para 

të gatshme), Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me 

plotësime dhe ndryshime) dhe Rregullore MF, Nr. 01/2017 për raportim vjetor financiar nga 

organizatat buxhetore.  

Baza për opinion  

Ne kemi kryer auditimin 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’. Besojmë se dëshmitë e 

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

Theksimi i çështjes   

Ne tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se:    

 Neni 19.3.1 Pasuria kapitale (me vlerë mbi 1,000€) nuk është prezantuar në vlerën e plotë 

dhe të saktë. Pasuritë kapitale në vlerë 18,824,263€, të prezantuara në PFV nuk ishin të 

plota për faktin se regjistri i pasurive kapitale nuk ka përfshirë të gjitha pronat që janë në 

shfrytëzim të UP-së, për shkak të problemeve të pa zgjidhura pronësore në mes UP-së dhe 

Komunës së Prishtinës.     
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 UP kishte bërë keq klasifikim të shpenzimeve në kategorinë e investimeve kapitale në vlerë 

151,785€, të cilët për nga natyra i takojnë kategorisë mallra dhe shërbime.  Keq klasifikimet 

kanë të bëjnë me blerjen e klimave, blerja e pajisjeve laboratorike si dhe  blerja e pajisjeve 

sportive.        

 Te neni 18 - Detyrimet Kontingjente, UP nuk kishte raportuar detyrime kontingjente edhe 

për dy vitet paraprake. Po ashtu, prezantimi i këtyre detyrimeve në shumë 1,795,439€, nuk 

është i besueshëm për faktin se vlera prej 1,5 milionë euro nuk është sqaruar me 

dokumente përkatëse si pretendime të palëve ndaj UP-së.                           

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV    

Prorektori për buxhet dhe financa i UP- së 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 të modifikuar, dhe për 

kontrollet e brendshme të cilat menaxhmenti 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 zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime).     

Rektori është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të UP-së.  

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV në bazë të auditimit të kryer. Auditimi 

është kryer në përputhje me SNISA. Këto standarde kërkojnë që t’i përmbahemi kërkesave të 

SNISA-ve, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë 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 zbulojë 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 PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keq-deklarimet 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 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 pasqyrave financiare.  
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2.2 Pajtueshmëria me kërkesat për PFV-të dhe kërkesat tjera për 

raportim 

Universiteti i Prishtinës kërkohet të raportoj në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe 

kërkesat tjera për raportim. Ne kemi marrë parasysh:  

 Pajtueshmërinë me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiare nga 

Organizatat Buxhetore; 

 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048 (me ndryshime dhe plotësime); 

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr.01/2013/MF-shpenzimi i parave publike, si 

dhe Rregulloren MF nr. 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare në Organizatat 

Buxhetore;   

 Planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve; dhe 

 Kërkesat e Procedurave të Menaxhimit Financiar dhe të Kontrolleve (MFK). 

Draft PFV-të e UP-së ishin keq deklaruar me vlera materiale nëpër zërat kryesor, por pas 

sugjerimeve tona ato ishin korrigjuar me 22.02.2019. Përveç çështjeve të përmendura tek opinioni i 

auditimit nuk kemi ndonjë çështje tjetër për të raportuar.     

DEKLARATA E BËRË NGA PROREKTORI PËR BUXHET DHE  FINANCA (ZKA) DHE 

ZYRTARI KRYESOR FINANCIAR (ZKF)  

Marrë parasysh çka u tha më lartë, Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari 

Kryesor Financiar, me rastin e dorëzimit të PFV-ve në Ministrinë e Financave, mund të 

konsiderohet e saktë me përjashtim të çështjeve të përmendura tek opinioni i auditimit.  

Lidhur me kërkesat tjera për raportim të jashtëm, nuk kemi çështje për të ngritur.  

2.3 Rekomandimet lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore 

Rekomandimi C1 Rektori duhet të ndërmerr veprime konkrete lidhur me rregullimin e pronësisë 

në mes UP dhe Komunës së Prishtinës me qëllim që pasuritë kapitale të 

prezantohen në mënyrë të plotë;    

Rektori duhet të siguroj se projektet që për nga natyra i takojnë mallrave dhe 

shërbimeve të mos planifikohen në kategorinë e investimeve kapitale por në 

kategorinë adekuate; dhe  

Detyrimet Kontingjente të shpalosen saktë si dhe të ofrohen sqarime të plota 

edhe për dy vitet paraprake.     
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3 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 UP. Në mënyrë të veçantë, 

kemi trajtuar menaxhimin e buxhetit, fushën e prokurimin, burimet njerëzore, pasuritë dhe 

detyrimet.  

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Në kontekst të sistemeve financiare, kontrollet mbi të hyrat në përgjithësi janë të përshtatshme dhe 

janë duke u zbatuar, por kontrollet në fushën e shpenzimeve kërkojnë përmirësim të mëtejshëm 

për të parandaluar menaxhimin jo të mirë dhe shpenzimet jo racionale. Përmirësime thelbësore 

nevojiten  edhe në planifikimin dhe realizimin e buxhetit, mbikëqyrjen e investimeve kapitale, 

regjistrimin e pasurive kapitale dhe jo kapitale, klasifikimi i duhur i shpenzimeve, menaxhimi i 

personelit, dhe raportim i drejt i obligimeve të pa paguara.             

3.1 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 
Final 

2018  
Realizimi 

2017 
Realizimi 

2016 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  33,834,712 32,042,807 29,514,154 27,000,209 27,243,073 

Granti i Qeverisë -Buxheti   25,684,712 25,448,789 25,001,073 22,782,088 22,318,208 

Të bartura nga viti paraprak1   - 648,630 643,030 1,313 603,117 

Të hyrat vetjake2 4,150,000 4,150,000 2,571,446 3,587,626 3,875,719 

Të hyrat nga AKP3 4,000,000 1,058,394 879,486 0 0 

Donacionet e brendshme - 5,743 -   5,290 817 

Donacionet e jashtme  - 731,251 419,119 623,892 445,212 

Në vitin 2018, UP kishte shpenzuar 29,514,154€ apo 92% të buxhetit final. Pra, realizimi i buxhetit 

në përgjithësi është në nivel të kënaqshëm ndërsa në vijim jepen shpjegimet për pozitën aktuale.                      

                                                      
1 Të hyrat vetjake të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
2 Të hyrat vetjake të buxhetuara me Ligjin e Buxhetit për shpenzime.  
3 Të hyra nga Agjencia Kosovare e Privatizimit të ndara me ligj të buxhetit.  
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Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)         

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2018  
Realizimi 

2017 
Realizimi 

2016 
Realizimi 

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike:   

33,834,712 32,042,807 29,514,154 27,000,209 27,243,073 

Pagat dhe Mëditjet 21,158,067 21,930,423 20,887,326 19,883,961 20,475,674 

Mallrat dhe Shërbimet  3,052,645 4,017,706 3,525,564 3,120,829 2,818,721 

Shërbimet komunale 1,175,000 996,385 987,256 903,331 967,241 

Subvencionet dhe Transferet  1,299,000 1,254,280 741,416 959,776 942,214 

Investimet Kapitale  7,150,000 3,844,013 3,372,592 2,132,312 2,039,223 

 

 Buxheti për paga dhe mëditje është rritur për 772,356€. Rritja ishte bërë me vendim të 

Qeverisë 123,726€, nga të hyrat vetjake të bartura 648,630€, dhe nga donacionet 48,454€.           

 Buxheti për mallra dhe shërbime është rritur për 965,061€, për shkak të donacioneve dhe 

me vendime të Qeverisë,        

 Buxheti për komunali ishte reduktuar për 178,615€ me vendime të Qeverisë;  

 Buxheti për subvencione është zvogëluar për 44,720€, me vendime të Qeverisë; dhe    

 Buxheti për shpenzime kapitale ishte zvogëluar për 3,305,987€ me vendime të Qeverisë për 

kursime, ndarje dhe transfere buxhetore ndërmjet kategorive ekonomike dhe për shkak se 

UP nuk kishte  realizuar disa projekte kapitale.     
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Çështja A14 Realizim jo i mirë i buxhetit  

Gjetja  Edhe përkundër përshtatjeve (lëvizjeve buxhetore) të cilat ishin bërë me 

vendime, UP nuk kishte arritur ta shpenzoj buxhetin sipas planit të rrjedhës së 

parasë. Mallrat dhe shërbimet ishin shpenzuar në nivel 88%, subvencionet dhe 

transferet 59% përderisa investimet kapitale 88%. Për më tepër, në tremujorin e 

fundit kishte pasur një fluks të madh shpenzimesh për investime kapitale ku 

vetëm gjatë kësaj periudhe ishin shpenzuar 2,377,166€ apo rreth 62% e 

buxhetit. Përveç kësaj, UP nga 16 projektet kapitale të planifikuar me ligjin e 

buxhetit, vetëm pesë (5) prej tyre i kishte realizuar, ndërsa për 115 projekte tjera 

nuk është bërë asnjë shpenzim gjatë vitit 2018.                            

Kjo kishte ndodhur si rezultat i kontrolleve të pamjaftueshme të UP-së për tu 

siguruar se buxheti i ndarë është  shpenzuar sipas projeksioneve fillestare 

(ashtu siç ishte planifikuar).  

Rreziku  Mos realizim i buxhetit të paraparë mund të ndikoj që objektivat e 

parashikuara të Universitetit të mos realizohen dhe fluksi i madh i 

shpenzimeve në tremujorin e fundit rritë rrezikun që kontrollet të mos 

parandalojnë parregullsitë eventuale. 

Rekomandimi A1 Rektori duhet të përmirësoj  kontrollet në fushën e planifikimit dhe 

mbikëqyrjes së buxhetit për t’u siguruar se devijimet buxhetore në mes të 

planifikimit dhe realizimit të jenë sa më të vogla.  

3.1.1 Të hyrat  

Të hyrat e UP-së mblidhen nga participimi i studentëve, shitja e shërbimeve (super ekspertizat), 

shitja e mallrave etj. UP sipas regjistrave të brendshëm për vitin 2018 kishte planifikuar të inkasoj 

të hyra në shumën prej 4,150,000€, ndërsa për periudhën raportuese kishte realizuar 3,489,382€ 

apo 84% të shumës së planifikuar. Nga kjo shumë kishte bërë kthime të participimeve në vlerë 

65,562€. Në vitin 2018, UP-së i ishte lejuar për shpenzime tërë shuma e planifikuar prej 4,150,000€, 

ndërsa nga të hyrat e mbledhura i kishte shpenzuar 3,214,476€ për paga dhe mëditje, mallra dhe 

shërbime dhe subvencione dhe transfere.   Ne nuk kemi vërejtur ndonjë çështje për tu raportuar.                  

Rekomandimet 

Nuk kemi rekomandim në këtë fushë.  

                                                      
4 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 
5 Ndërtimi i Objektit te Fakultetit Ekonomik dhe Juridik në Shumë 1,340,000€, Qendrës për Hulumtime Bashkëkohore në 

Fushën e Inxhinierisë  550,000€, Rivitalizimi i Laboratorëve ne Fakultetin e Shkencave Matematikore Natyrore 700,000€       
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3.1.2 Pagat dhe mëditjet  

Buxheti final për pagat dhe mëditje ishte 21,930,423€, ndërsa shpenzimet për këtë kategori ishin 

20,887,326€ po 95%. Pagat paguhen përmes një sistemi të centralizuar të pagesave që menaxhohet 

nga MAP dhe MF. Gjatë ekzaminimeve tona audituese, ne kemi identifikuar mangësitë si më 

poshtë:     

Çështja A2  Angazhimi në punë sekondare pa aprovim nga menaxhmenti i UP 

Gjetja  Rregullorja për të ardhura personale të personelit akademik nr. 2/486 e datës 

11.09.2017, neni 6 përcakton se: personeli akademik në marrëdhënie të rregullt 

pune në UP mund të angazhohet me honorar në institucionet tjera, pasi që më 

parë të ketë marrë pëlqimin nga Dekani dhe miratimin nga rektori i UP-së.   

Ne kemi identifikuar 8 raste ku profesorët që kanë marrëdhënie të rregullt 

pune me UP-në, njëkohësisht janë të angazhuar me punë sekondare në 

institucione tjera publike si në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.  

Për këto angazhime, këta profesorë nuk kishin marrë miratimet paraprake nga 

Rektori i UP-së.             

Kjo kishte ndodhur për shkak se profesorët nuk kishin kërkuar miratim për 

punë sekondare nga menaxhmenti i UP-së në njërën anë, dhe monitorimi i 

dobët i menaxhmentit të UP-së ndaj personelit akademik në anën tjetër.               

Rreziku  Angazhimet e profesorëve për punë shtesë pa marr miratimin e menaxhmentit, 

përveç se është në kundërshtim me kërkesat e rregullores për të ardhurat 

personale të personelit akademik, rritë rrezikun e cilësisë në procesin arsimor 

për shkak të angazhimeve të shumta të personelit akademik.  

Rekomandimi A2 Rektori duhet të rishikoj të gjitha rastet e identifikuara dhe të marr masa 

përkatëse ndaj të gjithë personelit që nuk zbaton rregulloret.  
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Çështja A3 Kompensimi jo në pajtim me kërkesat ligjore 

Gjetja  Vendimi i Këshillit Drejtues të UP-së nr. 2/901 i datës 13.10.2016, pika 10 

përcakton: Rektori, prorektori, dekanët përveç mbajtjes së orëve mbi normë, 

nuk mund të kenë angazhim tjetër brenda dhe jashtë UP gjatë orarit të rregullt 

të punës. Po ashtu, Ligji nr. 03/L-147 për pagat e nëpunësve civilë, neni 20 

kompensimi i pagës, përcakton: nëpunësit civilë kanë të drejtë të marrin 

kompensim të pagës në këto raste: 1.1. kompensimi për punë jashtë orarit të 

rregullt gjatë ditëve të punës; 1.2. kompensim për punë jashtë orarit gjatë 

fundjavës dhe 1.3. kompensim për punë jashtë orarit gjatë festave zyrtare; 1.4. 

kompensim për pushim vjetor; 1.5. kompensim për kohën e paaftësisë së 

vërtetuar të përkohshme për shkak të sëmundjes; 1.6. kompensim gjatë 

shtatzënësisë dhe lehonisë; 1.7. kompensim në rast të shfrytëzimit të pushimit 

të veçantë me pagesë; 1.8. kompensim në rast të perfeksionimit profesional të 

specializuar për nevojat e organit ose të shtetit.                             

UP në bashkëpunim me MAShT (në bazë të memorandumi të mirëkuptimit të 

nënshkruar me 21.11.2016) kishte vazhduar realizimin e programit “Avancimi 

dhe Kualifikimi i Mësimdhënësve” (AKM) dhe kishte organizuar Programin 

për Avancimin e Pedagogëve (PAP). Në këtë memorandum është caktuar 

Këshilli Drejtues6 i AKM që përbëhej nga shtatë (7) anëtarë të UP-së dhe tre (3) 

anëtarë të MAShT-it si dhe një grup i stafit administrative7 për të 

implementuar këtë projekt. Po ashtu, Rektori i UP-së është caktuar edhe 

Kryetar i Këshillit Drejtues (KD) të AKM. Qëllimi i këtij programi ishte të 

sigurohet avancimi i pedagogëve të cilët janë në marrëdhënie pune nëpër 

shkollat e Kosovës.          

Me vendim nr. 690 të datës 18.04.2016, Kryetari i Këshillit8 Drejtues të AKM-së 

kishte caktuar norma mujore për kompensime për anëtarët e Këshillit Drejtues 

të AKM-së si dhe stafin tjetër administrativë (8 zyrtarë).   Vlera e kompensimit 

ishte 590€, për Kryesuesin e KD, për anëtarët 490€ në muaj si dhe për stafin 

administrativ të cilat varirojnë nga 80€-300€, në muaj.   

Ne kemi vërejtur se KD i AKM-së dhe stafit administrativ ishte kompensuar 

çdo muaj, përderisa nuk na janë ofruar dëshmi për të konfirmuar se të njëjtit 

kishin kryer punë shtesë jashtë orarit të rregullt të punës.     

Shkaku i këtyre vendimeve ishte se menaxhmenti i UP-së ka konsideruar se 

angazhimet e tilla janë punë shtesë dhe për këtë duhet edhe të kompensohen.    

                                                      
6 Këshillin Drejtues të AKM e përbënë: rektori, prorektori për buxhet dhe financa, sekretar i përgjithshëm, dekan i 

fakultetit të edukimit etj.  
7 Grupi administrative përbëhet nga 8 zyrtarë të UP-së si: ZKF, zyrtar i pagave, sekretari i fakultetit të edukimit, zyrtar 

për çështje akademike dhe tjerët të përcaktuar nga KD.       
8 Kryetari i Këshillit Drejtues të AKM është Rektori i UP-së.   
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Rreziku  Kompensimet e KD të AKM-së dhe të stafit administrativ, në mungesë të 

dëshmive për të konfirmuar se janë kryer punë shtesë jashtë orarit të rregullt të 

punës,  rrit rrezikun e pagesave të parregullta.     

Rekomandimi A3 Rektori duhet të shtoj kontrollet për të siguruar se të gjitha pagesat e bëra për 

kompensime të jenë të dokumentuara me dëshmi, për të konfirmuar kryerjen e 

punës jashtë orarit të rregullt të punës. Në të kundërtën, në raste kur nuk ka 

dëshmi se të punësuarit kanë kryer punë jashtë orarit të rregullt të punës, 

kompensimet mos të bëhen dhe të ndërpriten menjëherë.       

3.1.3     Menaxhimi i Personelit 

Menaxhimi i personelit përfshin të gjitha veprimet që ndërlidhen me rekrutimin, mbulimin e 

pozitave me UD, kontratat, pushimet etj. Për të siguruar se veprimet e ndërmarra në këtë fushë 

janë në harmoni me rregulloret e zbatueshme, ne kemi audituar fushën e menaxhimit të personelit 

dhe kemi identifikuar çështjet si në vijim:  

Çështja A 4 Mos respektim i orarit të punës dhe mos mbajtja e evidencës për vijueshmërinë në 

punë    

Gjetja  Vendimi i Këshillit Drejtues të UP-së me nr. 02/901 të datës 13.10.2016 

përcakton se orari i plotë i punës në UP zgjatë 40 orë në javë, përkatësisht nga 

ora 08:00-16:00, përveç në rastet kur me vendim të veçantë për shkak të natyrës 

së mësimit caktohet ndryshe.   Po ashtu, me kontrata të punës parashihet që 

punonjësit (personeli akademik) janë të obliguar të punojnë 40 orë në javë sipas 

orarit të përcaktuar nga punëdhënësi. 

Ne kemi vërejtur që personeli akademik në të gjitha njësitë akademike të UP-së 

nuk respekton orarin e punës siç është përcaktuar me vendimin e KD dhe 

kontratat e punës. Për më tepër, nuk ka evidenca për vijueshmërinë në punë 

me përjashtim të Fakultetit Ekonomik, të Fakultetit të Edukimit, të Fakultetit të 

Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës.  

Shkaku i mos respektimit të vendimit të KD është neglizhenca e menaxhmentit 

të UP-së për të monitoruar vijueshmërinë për personelin akademik. 

Rreziku  Mos respektimi i orarit të punës nga personeli akademik në njësitë akademike 

rritë rrezikun që stafi të paguhet edhe për punët që nuk i kryen dhe kontributi 

pritur nga personeli i rregullt akademik të mos jetë në nivelin e pritur. 

Rekomandimi A4 Rektori duhet të siguroj që personeli akademik i rregullt në të gjitha njësitë 

akademike evidentohet në listën e vajtje ardhjes për të siguruar se është duke u 

respektuar orari i punës.  
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Çështja A5  Kompensimet shtesë për stafin administrativ për festat e fund vitit   

Gjetja  Ligji nr. 03/L-147 për pagat e nëpunësve civilë, neni 20 kompensimi i pagës, 

përcakton: nëpunësit civilë kanë të drejtë të marrin kompensim të pagës në 

këto raste: 1.1. kompensimi për punë jashtë orarit të rregullt gjatë ditëve të 

punës; 1.2. kompensim për punë jashtë orarit gjatë fundjavës dhe 1.3. 

kompensim për punë jashtë orarit gjatë festave zyrtare; 1.4. kompensim për 

pushim vjetor; 1.5. kompensim për kohën e paaftësisë së vërtetuar të 

përkohshme për shkak të sëmundjes; 1.6. kompensim gjatë shtatzënësisë dhe 

lehonisë; 1.7. kompensim në rast të shfrytëzimit të pushimit të veçantë me 

pagesë; 1.8. kompensim në rast të perfeksionimit profesional të specializuar për 

nevojat e organit ose të shtetit.  

Këshilli Drejtues i UP-së me 06.12.2018 kishte nxjerrë një vendim për të 

kompensuar të gjithë punonjësit e administratës së UP-së, me rastin e festave të 

fund vitit. Vlera e kompensimit ishte 100€ për punonjës. Pra, bazuar në  këtë 

vendim, UP në muajin dhjetor 2018 kishte kompensuar të gjithë stafin e 

administratës. Vlera financiare e kompensimit për 304 punonjës ishte në shumë 

30,400€. Kompensimet e tilla nuk parashihen me ligjin e pagave dhe si të tilla 

janë pagesa të pa lejueshme.                         

Kjo ka ndodhur për shkak se KD i UP-së kishte vlerësuar se stafi i UP-së kishte 

volum të madh të punës gjatë vitit.                                

Rreziku  Kompensimet e tilla nuk janë në pajtim me ligjin. Kjo rritë rrezikun që paraja 

publike të shpenzohet në mënyrë jo të arsyeshme apo keq menaxhohet, si dhe 

të dëmtoj buxhetin e universitetit.       

Rekomandimi A5 Këshilli Drejtues të siguroj që para marrjes së çdo vendimi, është sqaruar 

qëndrueshmëria e bazës ligjore për të gjitha pagesat, si dhe kompensimet e tilla 

të mos përsëriten në të ardhmen.       

3.1.4 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime dhe komunali në vitin 2018 ishte  5,014,091€. Prej tyre ishin 

shpenzuar 4,512,820€ apo 90%. Ato kanë të bëjnë me shpenzimet për furnizim me material zyrtar, 

derivate të naftës, shërbime kontraktuese, shërbime komunale, udhëtime zyrtare, shërbime të 

mirëmbajtje etj.           
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Çështja A6 Kompensimi i stafit nga kategoria mallra dhe shërbime jo në pajtim me ligjin   

Gjetja  Ligji nr. 06/L-020 për buxhetin për vitin 2018, nenit 12 pika 4 përcakton se 

shpenzimi i parave publike nga kategoria e shpenzimeve “Mallra e shërbime” 

nuk është i lejuar për pagesën e punonjësve, qoftë në formë të mëditjeve apo si 

kontribute në mall, përfshirë shujtat apo dhuratat.                      

Gjatë auditimit të mallrave dhe shërbimeve, përkatësisht projektet që janë  

financuar përmes donacioneve, kemi vërejtur se Rektori i UP-së me vendim të 

veçantë kishte caktuar një grup të stafit të UP-së për implementim të projektit.      

Te projektit “Erasmus Modernizimi i Bibliotekave”9 dhe  projekti “Changing 

the Story” në katër mostra kemi vërejtur se në emër të këtyre projekteve ishin 

kompensuar edhe stafi administrativ në zyrën e financave (ZKF, zyrtari 

çertifikues, shpenzues, zyrtari i pagave për honorare).           

Shkaku i kompensimeve të tilla është se koordinatori i projektit kishte 

angazhuar me marrëveshje të veçanta stafin e UP-së si staf mbështetës dhe me 

ç’rast koordinatori kishte bërë kërkesë për pagesë te pro rektori për financa i 

cili edhe i kishte aprovuar pagesat për këto angazhime.       

Rreziku  Kompensimet e stafit të administratës nga kategoria mallra dhe shërbime rritë 

rrezikun e kryerjes së pagesave të parregullta.      

Rekomandimi A6 Rektori i UP-së duhet të ndërpres mënyrën e tillë të kompensimeve si dhe 

pagesa të tilla të mos bëhen në të ardhmen.          

                                                      
9 Modernizimi i bibliotekave të Ballkanit Perëndimor përmes zhvillimit të personelit dhe reformimit të shërbimeve 

bibliotekare. 



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

 18 

 

Çështja B1 – Mangësi në procedimin e pagesave     

Gjetja  Rregulla Financiare nr. 01/2013/MF për Shpenzimin e Parasë Publike, 

parasheh se fillimisht duhet të procedohet zotimi i mjeteve, lëshohet urdhër 

blerja, dhe pas pranimit të blerjeve bëhet raporti i pranimit, si dhe pranohet 

fatura.  

Në 11 pagesa për mallra dhe shërbime kemi identifikuar se zotimi dhe urdhër 

blerja ishte bërë pas pranimit të faturës.  Kjo ka ndodhur për shkak të dobësive 

në kontrollet e brendshme, për ta parandaluar këtë praktikë që po përsëritet vit 

pas viti.         

Rreziku  Mos aplikimi i procedurave të duhura të kontrollit gjatë procesit të pagesave, 

mund të ndikojë që universiteti mos t’i kryej obligimet e faturuara me kohë.   

Rekomandimi B1 Rektori duhet të forcoj kontrollet e brendshme dhe nga zyrtarët përgjegjës të 

kërkoj zbatimin të procedurave, duke filluar nga inicimi i shpenzimeve deri në 

kryerjen përfundimtare të pagesave.        

3.1.5 Subvencionet dhe transferet  

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 1,254,280€. Prej tyre në vitin 2018 ishin 

shpenzuar 741,416€ apo 59%. Kryesisht këto shpenzime kanë të bëjnë me ndarjen e bursave 

universitare për studime, dhe pjesëmarrje të personelit akademik në projekte hulumtuese 

shkencore, konferencat shkencore ndërkombëtare etj.     

Rekomandimi  

Nuk kemi rekomandim  për këtë fushë. 

              

3.1.6 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 3,844,013€. Prej tyre ishin shpenzuar 3,372,592€ apo 88%. 

Këto shpenzime kanë të bëjnë me: furnizimi me pajisje laboratorike, renovimi i objekteve 

universitare, etj. Gjatë vitit 2018 fusha e investimeve kapitale ishte përcjell me disa mangësi, të 

cilat më hollësisht janë përshkruar në vazhdim.       
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Çështja A7 – Mbikëqyrje e dobët e projekteve kapitale    

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 performancës apo dërgesës në 

përputhje me termat dhe kushtet e kontratës”.          

Te projekti "Ndërtimi i Fushës Sportive në Fakultetin e Edukatës Fizike dhe 

Sportit” në Prishtinë në vlerë 24,955€, kemi identifikuar se pozicione të 

caktuara nuk ishin realizuar sipas kushteve të kontratës. Ne kemi testuar 

pagesën 23,975€ që ndërlidhet me këtë projekt dhe me datën 08.05.2019, së 

bashku me kryetarin e komisionit për pranim teknik të projektit, kemi 

ekzaminuar projektin, dhe kemi vërejtur që pozicionet në vijim nuk ishin 

realizuar sipas kushteve të kontratës:   

III. 1 Furnizimi dhe montimi me anësore me dimensione (8x20x100) cm. për 

kufizimin e tërë fushës dhe ndarjes nga shikuesit, ishin vendosur anësore 78m 

ndërsa ishin paguar 149m. Shndërruar në vlerë financiare janë paguar më 

shumë se sa janë vendosur 355€ (71m’*5=355€),     

V. 5 Furnizimi me tavolinë lëvizëse për jurinë e cila duhet të jetë  me këto 

dimensione (0.7x 3.2) m, nuk ishte pranuar. Vlera e tavolinës lëvizëse ishte (1 

copë * 500€).    

V.6 Furnizimi me karrige për jurinë (materiale të drurit dhe metalit) ishin të  

kontraktuara pesë (5) copë nga 300€, ndërsa ne gjatë ekzaminimit kemi vërejtur 

që ishin pranuar në sallë vetëm dy karrige, ndërsa nuk ishin pranuar edhe tri 

karrige tjera (3 copë*300€=900€).   

V. 9 Furnizimi me material dhe ndërtimi i një qeshmë për lojtarët (dim 2.0 x 

0.60) dhe ndërtimi ishte e kontraktuar në shumë 500€, ndërsa është vendosur 

një qeshmë me dimensione që nuk përputhet me ato të kontraktuara.  

Vlera e këtyre pozicioneve të paguara dhe të pa përfunduar është 2,255€.             

Përveç  çështjeve të lartë përmendura, vlen të theksohet se projekti ka dështuar 

të realizohet sipas paramasës dhe parallogarisë së kontraktuar për shkak se 

pozicioni V.10 që ka të bëjë me furnizimin dhe montimin e sistemit montazh të 

tribunave për 196 shikues (konstruksioni metalik, ulëse nga plastika) nuk është 

realizuar fare, por edhe nuk është paguar.         

Kjo kishte ndodhur për shkak se menaxheri i projektit kishte nënshkruar 

raportet që punët janë përfunduar sipas kushteve të kontratës, përderisa ato 

nuk ishin kryer.       
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Rreziku  Nënshkrimi i raporteve të pranimit nga menaxheri kontratës për punë të cilat 

nuk janë realizuar sipas kontratës, rritë rrezikun e mos realizimit të projektit 

sipas paramasave dhe parallogarive, si dhe dëmtimin e buxhetit të UP-së.        

Rekomandimi A7 Rektori duhet të forcoj masat e përgjegjësisë ndaj personelit mbikëqyrës të 

projekteve për tu siguruar që ekzekutimi i punimeve kryhet në pajtim me 

kushtet e kontratës. Pagesat e bëra më shumë se sa kryerja e punëve, të 

kthehen në buxhetin e UP-së. 

 

3.2 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale   

Vlera e pasurisë mbi 1,000€ e prezantuar në PFV e vitit 2018 është 18,824,263€, përderisa në vitin 

2017 ishin 14,614,110€.Vlera e pasurisë nën 1,000€ në PFV e vitit 2018 ishte 1,416,655€. Mangësitë e 

evidentuara lidhur me prezantimin dhe vlerën e pasurive i kemi shpalosur te kapitulli i PFV-ve. 

Përveç çështjeve të përmendura tek kapitulli i PFV-ve, ne kemi identifikuar ndonjë çështje tjetër 

për raportim. 

Rekomandimi  

Ne nuk kemi rekomandim për këtë fushë.                   

3.3 Llogaritë e Arkëtueshme 

Pasqyra e llogarive të arkëtueshme në fund të vitit 2018 ishte 81,650€ dhe krahasuar me vitin e 

kaluar (64,850€) shuma e këtyre llogarive është rritur për 16,800€. Llogaritë e arkëtueshme kanë të 

bëjnë me shumat e pa inkasuara nga super ekspertizat që i bën Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike.     

Rekomandimi  

Nuk kemi rekomandim për këtë fushë.      

3.4 Obligimet e papaguara  

Pasqyra e obligimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2018 ishte 976,340€, dhe 

krahasuar me vitin e kaluar (1,973,210€) ka një zvogëlim të saldos për 996,870€. Obligimet e pa 

paguara kanë të bëjnë me kategoritë: (a) paga dhe mëditje (663,690€), (b) mallra dhe shërbime 

(218,874€); (c) subvencione dhe transfere (1,060€) dhe (d) investime kapitale (92,710€).  

Arsye e mos shlyerjes së këtyre obligimeve është: pranimi i disa faturave me vonesë, mos 

kompletimi i dokumentacionit për pagesë etj. Ndërsa lidhur me obligimet për paga dhe mëditje 

nuk kishte ndonjë arsye të theksuar, edhe pse me buxhet kishte të aprovuar që nga të hyrat vetjake 

të shpenzohen 2,811,223€ për paga dhe mëditje,  ndërsa UP kishte shpenzuar vetëm 2,417,006€ nga 

të hyrat vetjake. Këto obligime janë bartur për t’u paguar në vitin 2019.              
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Çështja B2 Raportimi jo i plotë i obligimeve të pa paguara      

Gjetja  Rregulla Financiare nr. 02/2013 për raportimin e obligimeve të pa paguara 

përcakton se Zyrtari Kryesor Financiar i organizatës buxhetore është përgjegjës 

për regjistrimin e të gjitha faturave ose obligimeve tjera në SIMFK në përputhje 

me rregullat e MFK-së, brenda tri (3) ditë pune pas pranimit të faturës.  

Gjatë auditimit të obligimeve të pa paguara kemi vërejtur që UP nuk kishte 

mbajtur siç duhej evidencat për obligime të pa paguara. Ne kemi identifikuar 

se obligimet për paga dhe mëditje nuk janë raportuar plotësisht, pasi që nëse i 

referohemi njësive akademike dhe i krahasojmë me raportimet që janë bërë në 

PFV, rezultojnë diferenca në shpalosjen e obligimeve të pa paguara. Ne përmes 

mostrave kemi identifikuar që për kategorinë e pagave dhe mëditjeve 

raportimi i obligimeve nuk është bërë i plotë. Pra, zyra e financave nuk i kishte 

konsoliduar evidencat për obligime të pa paguara me njësitë akademike.  

Shkaku i mos raportimit të plotë është mungesa e kontrollit të brendshëm për 

raportim të obligimeve të pa paguara. 

Rreziku   Mos mbajtja e evidencave të plota për të gjitha obligimet e pa paguara ka 

ndikuar  që vlera e obligimeve të mos jetë e plotë në PFV. Po ashtu, kjo rritë  

rrezikun që të bëhen pagesa  të pa arsyeshme për universitetin.           

Rekomandimi B2  Rektori duhet të siguroj që zyrtarët përgjegjës të regjistrojnë dhe azhurnojnë të 

gjitha evidencat për obligimet e papaguara në mënyrë që ato të paguhen me 

kohë dhe të raportohen drejtë në PFV.  

4 Qeverisja e mirë 

Qeverisja e mirë nënkupton parimet themelore të llogaridhënies, efektivitetin e kontrolleve, 

menaxhimin e rreziqeve, pavarësinë e auditimit të brendshëm, koordinimin e ZKA me auditimin e 

brendshëm dhe qeverisjen e mirë me pasuritë publike.   

Ekziston një numër i dobësive të qeverisjes brenda UP-it veçanërisht në lidhje me monitorimin e 

projekteve kapitale dhe fushës së personelit. Po ashtu, dobësi të theksuara vërehen edhe në 

menaxhimin e pasurive. Procesi i monitorimit për zbatim të plotë të rekomandimeve, qoftë nga 

auditimi i jashtëm apo i brendshëm, tregon se menaxhmenti nuk i ka trajtuar seriozisht çështjet e 

ngritura dhe mungesa e vëmendjes së menaxhmentit ndaj këtyre çështjeve krijon hapësirë që 

sistemi i kontrollit të brendshëm të mos përmirësohet.     

 Fusha të veçanta të rishikimeve tona lidhur me qeverisjen kanë qenë procesi i llogaridhënies dhe 

menaxhimi i rreziqeve, ndërsa komponentët tjera janë trajtuar në brendi të kapitujve apo 

nënkapitujve të mësipërm të raportit.      
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Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen   

Në raportin e auditimit për vitin 2017, kemi dhënë rekomandime për fusha të ndryshme në 

mënyrë që ato të përmirësohen. Ne kemi vërejtur se në vitin 2018, pothuajse gjysma e 

rekomandimeve ishin zbatuar duke e përmirësuar menaxhimin dhe kontrollet, ndërsa për pjesën 

tjetër të rekomandimeve në disa fusha, problemet vazhdojnë të përsëriten.     

Për vitin akademik 2017/18, respektivisht semestrin dimëror, UP nuk kishte arritur të nënshkruaj 

kontratat në kohën e duhur për të gjitha njësitë akademike. Pra, UP me 07.10.2017 kishte shpallur 

konkurs për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe procesi i rekrutimit kishte zgjatur 

deri në muajin dhjetor, ku edhe janë pajisur me kontrata bashkëpunëtorët e jashtëm. Kështu që 

këshilli drejtues i UP me datën 06.12.2018 kishte marrë vendim që të kompensojë të gjithë 

bashkëpunëtorët e jashtëm të angazhuar për orët e mbajtura gjatë muajit dhjetor 2017 dhe janar 

2018 si zëvendësim i orëve të humbura  gjatë muajit tetor dhe nëntor 2017.   

Vlen të theksohet se Rektori i UP-së me datën 11.03.2019 kishte nxjerr vendim që personeli 

akademik që ushtron mandat menaxherial në nivel të njësive akademike obligohen që të gjitha 

aktivitetet e mësimdhënies (ligjërata dhe ushtrime) t’i organizojnë pas orës 16:00. Çështjen e 

mbajtjes së mësimit brenda orarit të rregullt nga personeli akademik me mandat menaxherial e 

kemi ngritur në fazën e ndërmjetme të auditimit.     

Edhe pse UP në vitin 2017 është pajisur me sistemin elektronik për mbikëqyrjen e mbarëvajtjes së 

procesit mësimor, ky sistem ende nuk është i funksionalizuar në tërësi. Ky projekt fillimisht ishte 

planifikuar si pilot projekt për vitin e parë akademik dhe ishte projektuar të realizohet në disa 

faza. Sipas zyrës së TI në Universitet, ky sistem mund të funksionalizohet vitin vijues nëse 

sigurohen mjete financiare nga menaxhmenti i UP-së. Për t’u funksionalizuar ky projekt duhet të 

sigurohen ID kartelat përkatëse për të gjitha nivelet e studimeve akademike. Funksionalizimi i 

këtij sistemi do të ndikonte pozitivisht në monitorimin e procesit mësimor të profesorëve dhe 

studentëve të UP-së.        

4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm   

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një auditor -Drejtori i NjAB-së. Për të kryer një 

auditim efektiv nevojitet një program gjithëpërfshirës i punës që reflekton rreziqet financiare dhe 

të tjera të entitetit të audituar dhe që ofron siguri të mjaftueshme mbi efektivitetin e kontrollit të 

brendshëm. Ndikimi i produkteve të Auditimit të Brendshëm duhet të gjykohet  nga rëndësia që i 

jep menaxhmenti  adresimit të rekomandimeve si dhe nga mbështetja e ofruar nga një Komitet 

efektiv i Auditimit.    

Në planin vjetor të auditimit për vitin 2018, NJAB kishte planifikuar që të kryej pesë (5) auditime 

të rregullta të cilat edhe i kishte përfunduar. Po ashtu, NJAB kishte kryer edhe tri rishikime të cilat 

ishin bërë me kërkesë të menaxhmentit. Pra, NJAB kishte realizuar planin e punës sipas 

planifikimit.        
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Raportet e auditimit kishin të bëjnë me shpenzimet për paga dhe shtesa për stafin akademik: në 

Fakultetin Ekonomik, në Fakultetin Juridik, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, në 

Fakultetin e Edukimit dhe menaxhimi i pasurive dhe inventarizimi. Në raportet e kryera për  në 

fokus të fushëveprimit ishin aktivitetet e vitit 2017 dhe 2018.  

Komiteti i auditimit kishte mbajtur katër takime gjatë vitit 2018, ku në takimet e mbajtura kishte 

diskutuar për raportet e auditimit të NJAB.   

Raportet e  auditimit ishin të nivelit më të mirë në krahasim me vitin e kaluar.        

Rekomandimi 

Nuk kemi rekomandim për këtë fushë.      

____________________________________________________________________________________  

4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe menaxhimi i 

rrezikut 

Për të pasur një planifikim të mirë, për të mbikëqyrë aktivitetet në baza të rregullta dhe për të 

mundësuar vendimmarrje efektive, menaxhmenti ka nevojë të posedoj raporte të rregullta. 

Llogaridhënia si proces është pranim i përgjegjësive, mbajtje e personave përgjegjës për veprimet e 

tyre dhe shpalosje e rezultateve në mënyrë transparente. Ndërsa, menaxhimi i rrezikut është një 

proces që ka të bëj me identifikimin, analizën, vlerësimin dhe veprimet/masat e menaxhmentit 

për të kontrolluar dhe reaguar ndaj rreziqeve që kërcënojnë organizatën.   

Menaxhmenti ka dizajnuar sisteme të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit financiar, përfshirë 

strukturën organizative dhe linjat e llogaridhënies. Më tutje, menaxhmenti kishte hartuar 

pyetësorin e vetë vlerësimit si dhe kishte hartuar në formë të dokumentuar një listë të rreziqeve që 

mund t’i ekspozohen Universitetit.       

Rekomandim 

Nuk kemi rekomandim në këtë fushë 
 

5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve  

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2017 të UP ka rezultuar në 19 rekomandime. UP kishte 

përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatohen rekomandimet e dhëna.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2018, tetë (8) rekomandime janë zbatuar; dy (2) ishin në 

proces (pjesërisht), shtatë (7) tjera nuk janë adresuar ende dhe dy (2) rekomandime të mbyllura të 

pa zbatuara. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, 

shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve).        
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Tabela 4 Përmbledhja e  rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018 

Nr. Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2017  Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 Pasqyra 
Financiare 
Vjetore-
Opinioni i 
auditimit 

(rek. 1) 

 Rektori i UP-së duhet të siguroj se është bërë 
një analizë e çështjeve që kanë ndikuar në 
theksim të çështjes. Të siguroj se me rastin e 
përgatitjes së PFV, te neni 14 ndarja nga 
grantet e donatorëve pjesa e hyrjes së parasë 
në llogarinë e thesarit do të prezantohen 
drejtë në mënyrë që mos të dyfishohen shifrat 
nga vitet paraprake.    

  

UP ka 
shpalosur 
saktë 
grantet e 
donatorëve.   

 

Rekomandi
m i zbatuar.       

2 Pasqyra 
Financiare 
Vjetore   

(rek. 2) 

Rektori i UP-së duhet të shtoj kontrollet për të 
siguruar se prezantimi i detyrimeve 
kontingjente në PFV do të bëhen pas 
analizave të mirëfillta dhe do të prezantohen 
vetëm pretendimet e dokumentuara të palëve 
ndaj UP-së. Po ashtu të siguroj se shifrat 
krahasuese për dy vitet paraprake do të 
prezantohen ashtu siç kërkohen. 
  

UP edhe 
këtë vit nuk 
i kishte 
prezantuar 
detyrimet 
kontingjente 
siç duhej 
dhe po 
ashtu nuk 
kishte 
prezantuar 
detyrimet 
kontingjente 
edhe për dy 
vitet 
paraprake. 

Rekomandi
m i pa i 
zbatuar.        

3 Pasqyra 
Financiare 
Vjetore (rek. 3) 

Rektori i UP-së të siguroj regjistrimin e të 
gjitha pasurive kapitale në regjistrat kontabël 
si dhe të ndërmerr veprime për të zgjidhur 
statusin e pronave të pa luajtshme që ka me 
Komunën e Prishtinës.   

Edhe këtë 
vit ka 
problem me 
regjistrin e 
pasurive 
mbi 1,000€. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar.  

4 Pasqyra 
Financiare 
Vjetore (rek. 4) 

Rektori i UP-së duhet të siguroj se 
planifikimet dhe shpenzimet të regjistrohen 
në kategoritë adekuate.    

Dobësi të 
caktuara 
edhe vitin 
2018 e kanë 
karakterizua
r. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar.  

5 Pasqyra 
Financiare 
Vjetore (rek. 5) 

Rektori i UP-së duhet të siguroj se të gjitha 
pasurit jo kapitale regjistrohen në sistemin e 
e-pasurisë, po ashtu duhet të siguroj se në 
PFV e vitit 2018 bëhet prezantimi i saktë i 
pasurive jo kapitale dhe i stoqeve për të gjitha 
njësitë akademike.  

 Ka 
ndërmarr 
masa dhe 
janë 
eliminuar 
dobësitë nga 
viti i kaluar. 

Rekomandi
m i zbatuar. 
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6 Planifikimi 
dhe Realizimi 
i Buxhetit  

Rektori i UP-së duhet të siguroj se do të bëhen 
analiza të buxhetit për të siguruar se 
shpenzimi nëpër kategori do të bëhet ashtu 
siç është planifikuar.   

Menaxhmen
ti nuk kishte 
ndërmarr 
ndonjë 
veprim 
konkret për 
te adresuar 
këtë çështje.   

 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar.   

7 Regjistrimi i të 
hyrave jo në 
kode 
adekuate.  

 

Rektori i UP-së duhet të siguroj se planifikimi 
i të hyrave do të jetë gjithëpërfshirës duke 
përfshirë të gjitha burimet e të hyrave vetjake, 
po ashtu të shtoj kontrolle për të siguruar 
regjistrimin e të hyrave vetanake në kode 
adekuate siç parashihet me planin kontabël.   

UP gjatë 
vitit 2018 
kishte 
regjistruar 
të hyrat 
nëpër kode 
e duhura. 

Rekomandi
m i zbatuar.  

8 Pagat dhe 
shtesat  

Rektori i UP-së përmes Këshillit Drejtues të 
UP-së duhet të rishikojnë mundësinë e 
rregullimit me procedure të shkruar 
organizimin e UNVP-së.     

  

UP me 
datën 
27.12.2017 
kishte marr 
vendim për 
ndërprerjen 
e të gjitha 
pagesave 
shtesë për 
këtë 
aktivitet. 

Rekomandi
m i zbatuar.  

9 Paga dhe 
shtesa 

Meqenëse janë ndërmarr veprimet e 
nevojshme, Rektori i UP-së duhet të siguroj se 
raste të tilla mos të përsëriten në të ardhmen. 

UP me 
datën 
14.03.2018 
kishte marr 
vendim për 
ndërprerjen 
e të gjitha 
pagesave 
për 
personelin e 
rektoratit 
dhe 
administratë
s qendrore, 
nga mjetet e 
gjeneruara 
prej punës 
së 
instituteve 
të njësive 
akademike 

Rekomandi
m i zbatuar. 
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të UP-së.        

10 Menaxhim i 
personelit 

 

Rektori i UP-së duhet të marrë masa të 
menjëhershëm që për pozitat të cilat 
mbulohen me ushtrues detyre bëhet një 
zgjidhje e qëndrueshme me pozita të rregullta 
në pajtim me kërkesat ligjore.     

  

UP nuk 
kishte 
ndërmarrë 
ndonjë 
veprim 
konkrete, 
pra gjendja 
është e njëjtë 
sikur vitin e 
kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar.   

11 Mallrat dhe 
shërbimet 

 

Rektori i UP-së duhet të sigurojë se stafi 
përgjegjës ndjekin udhëzimet e kërkuara për 
përgatitjen e dosjes së tenderit dhe zhvillimin 
e procedurave të prokurimit në pajtueshmëri 
të plotë me LPP.    

Gjatë 
procesit të 
prokurimit 
nuk kemi 
identifikuar 
ndonjë 
mangësi të 
këtij lloji. 

Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar. 

12 Mallrat dhe 
shërbimet 

 

Rektori i UP-së duhet të iniciojë një rishikim 
të brendshëm dhe të ndërmerr masat e 
duhura për të mos hyjë në obligime pa 
mbulesë.   

UP nuk 
kishte 
ndërmarrë 
ndonjë 
veprim 
konkrete, 
pra gjendja 
është e njëjtë 
sikur vitin e 
kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar.    

13 Investimet 
Kapitale 

 

Rektori i UP-së duhet të siguroj se stafi 
përgjegjës ndjekin udhëzimet e kërkuara për 
hartimin e dosjes së tenderit në pajtueshmëri 
me kërkesat ligjore. Me qenë se kjo kontratë 
është në implementim e sipër Rektori të 
siguroj se pagesat e bëra më tepër se vlera 
reale e punimeve të kryera do të zbriten në 
situacionet tjera.  

UP kishte 
zbritur 
pagesën 
3,851€ është 
zbritur në 
situacionet 
vijuese. 
Ndërsa 
testimit te 
prokurimit 
nuk kemi 
vërejt 
ndonjë 
mangësi në 
dosjet e 
tenderit.  

Rekomandi
m i zbatuar.   

  

14 Investimet 
Kapitale 

 

Rektori i UP-së duhet të siguroj që në raste të 
tilla të aplikohen procedura të prokurimit 
sipas kërkesave të parapara nga rregullat dhe 

UP ka 
zhvilluar 
procedurë të 

Rekomandi
m pjesërisht i 
zbatuar.     
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udhëzuesit operativ të prokurimit.    prokurimit 
dhe ka 
kontraktuar 
një kompani 
për 
mbikëqyrje 
të 
renovimeve 
në objektet e 
universitetit 
të Prishtinës 
dhe jo për të 
gjitha 
projektet. 

 

15 Avancet e pa 
mbyllura 

 

Rektori i UP-së së bashku me Thesarin duhet 
të siguroj mbylljen e avanceve të hapura në 
një kohë sa më të arsyeshëm.  

Menaxhmen
ti ka 
ndërmarr 
masa 
konkrete 
duke i 
mbyllur 
avancet. 

Rekomandi
m i zbatuar.     

16 Obligimet e 
papaguara 

 

Rektori i UP-së duhet të angazhohet në 
përmirësimin e menaxhimit të obligimeve 
dhe duhet t’i jap prioritet shlyerjes së 
obligimeve në mënyrë që pagesa e faturave të 
bëhet me kohë. Po ashtu të siguroj raportim të 
rregullt mujor dhe nënshkrimin e kontratave 
me kohë dhe futjen në sistem të pagesave për 
të gjithë stafin akademik.   

Edhe pse ka 
bërë 
raportim të 
obligimeve 
ato nuk 
ishin të 
sakta. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar.      

17 Progresi i 
zbatimit të 
rekomandime
ve.  

Rektori i UP-së duhet të siguroj që është 
zbatuar plani i veprimit, i cili përcakton saktë 
afatet kohore për zbatimin e rekomandimeve 
të bëra nga AP, me stafin përgjegjës të 
identifikuar, duke u fokusuar fillimisht në 
fushat më të rëndësishme.   
  

UP ka 
përgatitur 
planin e 
veprimit 
duke 
përcaktuar 
afatet e 
zbatimit te 
rekomandi
meve. 
Mbeten 
ende 
rekomandi
me për tu 
zbatuar. 

Rekomandi
m i  mbyllur 
i pa zbatuar.    

18 Sistemi i 
Auditimit të 

Rektori i UP-së duhet të  siguroj që NJAB do 
ta arrij përmbushjen e planit auditues dhe në 

Raportet e 
NJAB kanë  

Rekomandi
m i zbatuar.  
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Brendshëm  planin vjetor fokus kryesor do të jenë 
aktivitetet e vitit aktual.    

 

fokus 
kryesisht 
vitin aktual 
dhe planet e 
veprimit 
janë 
përgatitur 
nga njësitë e 
audituara. 

19 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

 

 

 

Rektori i UP-së duhet të siguroj se është kryer 
një rishikim për të përcaktuar formën e 
raportimit financiar dhe operativ tek 
menaxhmenti i lartë si dhe të hartohet regjistri 
i rreziqeve me të cilat mund të ballafaqohet 
UP.   

Menaxhmen
ti i UP e ka 
hartuar 
regjistrin e 
rreziqeve 
ndërsa nuk 
janë 
adresuar 
çështjet tjera 
si raportim i 
pas saktë i 
obligimeve, 
raportim jo i 
plotë i 
pasurive 
mbi 1,000€. 

Rekomandi
mi pjesërisht 
i zbatuar.     

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018   

 

C1 Pasqyrat 

Financiare 

Vjetore 

Rektori duhet të ndërmerr veprime konkrete lidhur me rregullimin e 
pronësisë në mes UP dhe Komunës së Prishtinës me qëllim që pasuritë 
kapitale të prezantohen në mënyrë të plotë;    

Rekomandimi C2 Veç kësaj, Rektori duhet të siguroj se projektet që për nga natyra i takojnë 
mallrave dhe shërbimeve të mos planifikohen në kategorinë e investimeve 
kapitale por në kategorinë adekuate; dhe  

Detyrimet Kontingjente të shpalosen saktë si dhe të ofrohen sqarime të plota 
edhe për dy vitet paraprake.        

 

A1 Realizim jo i 

mirë i buxhetit 

Rektori duhet të përmirësoj  kontrollet në fushën e planifikimit dhe 

mbikëqyrjes së buxhetit për t’u siguruar se devijimet buxhetore në mes të 

planifikimit dhe realizimit të jenë sa më të vogla.  

A2 Angazhimi në 
punë 

Rektori duhet të rishikoj të gjitha rastet e identifikuara dhe të marr masa 
përkatëse ndaj të gjithë personelit që nuk zbaton rregulloret.  
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sekondare pa 
aprovim nga 
menaxhmenti 
i UP-së. 

A3 Kompensimi 
jo në pajtim 
me kërkesat 
ligjore 

Rektori duhet të shtoj kontrollet për të siguruar se të gjitha pagesat e bëra 
për kompensime të jenë të dokumentuara me dëshmi, për të konfirmuar 
kryerjen e punës jashtë orarit të rregullt të punës. Në të kundërtën, në rast 
kur nuk ka dëshmi se të punësuarit kanë kryer punë jashtë orarit të rregullt 
të punës, kompensimet mos të bëhen dhe të ndërpriten menjëherë.      

A4 Mos 
respektim i 
orarit të punës 
dhe mos 
mbajtja e 
evidencës për 
vijueshmërinë 
në punë    

Rektori duhet të siguroj që personeli akademik i rregullt në të gjitha njësitë 
akademike evidentohet në listën e vajtje ardhjes për të siguruar se është 
duke u respektuar orari i punës.        

 

A5 Kompensimet 
shtesë për 
stafin 
administrativ 
për festat e 
fund vitit   

Këshilli Drejtues të siguroj që para marrjes së çdo vendimi, është sqaruar 
qëndrueshmëria e bazës ligjore për të gjitha pagesat, si dhe kompensimet e 
tilla të mos përsëriten në të ardhmen.  

A6 Kompensimi i 
stafit nga 
kategoria 
mallra dhe 
shërbime jo në 
pajtim me 
ligjin   

Rektori i UP-së duhet të siguroj ndërprerjen e këtyre kompensimeve si dhe 
pagesa të tilla nuk do të bëhen në të ardhmen. 

B1 Mangësi në 
procedimin e 
pagesave     

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

A7 Mbikëqyrje e 
dobët e 
projekteve 
kapitale    

Rektori duhet të forcoj masat e përgjegjësisë ndaj personelit mbikëqyrës të 
projekteve për tu siguruar që ekzekutimi i punimeve kryhet në pajtim me 
kushtet e kontratës. Pagesat e bëra më shumë se sa kryerja e punëve të 
kthehen në buxhetin e UP-së.  

B2 Raportimi jo i 
plotë i 
obligimeve të 
pa paguara     

Rektori duhet të siguroj që zyrtarët përgjegjës të regjistrojnë dhe azhurnojnë 
të gjitha evidencat për obligimet e papaguara në mënyrë që ato të paguhen 
me kohë dhe të raportohen drejtë në PFV. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pa-modifikuar 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 keq-deklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

mjaftueshme auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keq-deklarime 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 keq-deklarime materiale. Auditorët mund të japin tri lloje opinionesh të modifikuara: 

opinion të kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit.  
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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 

keq-deklarime 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 duhet 

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: Letër konfirmimi 

 


