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Shënim

Ky Raport i auditimit është gjeneruar për herë të parë përmes platformës elektronike për 
menaxhimin e auditimit (SITA). Po ashtu, këtë vit, përdoret shablloni i ri i Raportit të auditimit, 
sipas metodologjisë së përditësuar për auditime financiare dhe të pajtueshmërisë. Raporti 
përfshinë për herë të parë edhe konkluzionin e veçantë për pajtueshmëri.

Jemi plotësisht të vetëdijshëm që aplikimi i të gjitha këtyre risive njëkohësisht, në rrethana të 
pazakonshme të pandemisë, mund të rezultojë me ndonjë lëshim të paqëllimshëm teknik, për çka 
ju kërkojmë falje paraprakisht dhe ju falënderojmë për mirëkuptim!
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Për: Arben  Krasniqi, Zëvëndësues i Sekretarit të Përgjithshëm 
Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, Sheshi "Nëna Terezë", Prishtinë, Republika e Kosovës

1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Zyrës së Kryeministrit  për vitin e 
përfunduar më 31 Dhjetor 2020, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të 
Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 
(SNISA). Auditimi është kryer për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare 
dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i kualifikuar për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Zyrës së Kryeministrit  (ZKM), të cilat përmbajnë 
pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, raportin e ekzekutimit të buxhetit si dhe 
shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave të rëndësishme 
të kontabilitetit dhe raportet tjera², për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020.

Sipas opinionit tonë, përveç ndikimit të çështjeve të përshkruara në paragrafin për Bazën për 
Opinion të Kualifikuar, Pasqyrat Financiare Vjetore të Zyrës së Kryeministrit , 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.
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Baza për Opinion të Kualifikuar

Ne e kemi kualifikuar opinionin e auditimit për shkak të gabimeve materiale të prezantuara në 
vijim:

A1 Në Raportin vjetor financiar për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020 të ZKM-së janë 
identifikuar gabime materiale në shpalosjen e informatave financiare që kanë të bëjnë me 
mos prezantimin e shpenzimeve për Covid 19, në vlerë 41,580€ dhe shpenzimet për 
rimëkëmbje ekonomike në vlerë 2,602,441€, mbivlerësim i shumës së të hyrave të mbetura 
për bartje për 5,921,626€, nënvlerësim të saldos së pasurisë me vlerë nën 1,000€ prej 
40,607€, mos regjistrim të stoqeve në E-pasuri prej 231,092€ dhe mbi vlerësim të numrit 
aktual të punëtorëve. 

A2 Në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës (AUV) nuk kemi marrë dëshmi audituese për 
pasurinë kapitale të regjistruara para vitit 2010 në vlerë neto prej 993,580€, dhe nuk kemi 
mundur të bëjmë ekzaminimin fizik të pasurive me vlerë 18,394€.

A3 Në AUV, pasuria në vlerë bruto prej 119,000€ ishte regjistruar gabimisht si pasuri në 
përdorim, ndërsa është dashur të regjistrohet si investim në vijim.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit

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 e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me 
ONISA-P-10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për 
auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. 
Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin 
e bazës për opinion.

Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar gjithashtu pajtueshmërinë e menaxhmentit të Zyrës së Kryeministrit  me kriteret 
e përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjeve të përshkruara në seksionin Baza për 
Konkluzion të pajtueshmërisë, transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit Zyrës 
së Kryeministrit  kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kriteret e 
përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.
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Baza për konkluzion

Bazuar në evidencat e siguruara të auditimit, kemi arritur në përfundim se ekzistojnë mos 
pajtueshmëri me legjislacionin e zbatueshëm që e tejkalojnë nivelin e materialitetit për pasqyrat 
financiare.

A4 Komisioni i inventarizimit të pasurisë nuk kishte bërë ndërlidhjen dhe krahasimin e 
shënimeve me bazën e shënimeve për pasuritë.

A5 Në 35 pagesa në vlerë prej 254,572€, urdhëblerjet ishin proceduar pas pranimit të faturës.
B1 Në tri raste prej 5,351€ avanset për udhëtime zyrtare nuk ishin mbyllur me kohë.
C1 Vlerësimi i aplikacioneve të subvencioneve në vlerë prej 91,000€ nuk ishte bërë në 

përputhje me thirrjen publike dhe Rregulloren MF 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe 
procedurat e financimit publik të OJQ-ve.

B2 Për subvencionin në vlerë prej 38,000€, vlera prej 7,200€ nuk ishte dëshmuar sipas 
marrëveshjes, në dy raste të subvencionimit të OJQ-ve me vlerë të përbashkët prej 30,000€ 
mungonin raportet tremujore, ndërsa në 13 raste mungonin raportet narrative financiare të 
personave fizik dhe dëshmitë për realizimin e projekteve. 

B3 Në 45 pagesa në vlerë prej 530,422€ faturat ishin paguar me vonesë deri në 90 ditë.
Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

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 ONISA-P-
10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-
ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se 
dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për 
konkluzion.

Theksimi i Çështjes

1 Për vëmendjen tuaj, dëshirojmë të theksojmë faktin se ZKM dhe AUV kishin bërë pagesa 
nga kategoria e pagave dhe mëditjeve & mallrave dhe shërbimeve në shumë prej 84,350€. 
Kjo kishte ndodhur për arsyen se me rastin e aprovimit të Ligjit për ndarjet buxhetore të vitit 
2020, këto shpenzime ishin planifikuar dhe ekzekutuar në kategori jo adekuate ekonomike, 
dhe kanë rezultuar me keq klasifikim të shpenzimeve, duke mbivlerësuar shpenzimet në 
kategorinë e pagave dhe mëditjeve & mallrave dhe shërbimeve dhe duke i nënvlerësuar 
shpenzimet e subvencioneve dhe transfereve dhe investimeve kapitale për të njejtën 
shumë.

Opinioni i auditimit nuk është modifikuar për shkak të  kësaj çështje
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Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe të organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare 
vjetore

Zëvëndësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm  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, 
Zëvëndësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm   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 Ligji nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar 
nga Organizata Buxhetore.

Zëvëndësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm  është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e 
procesit të raportimit financiar të Zyrës së Kryeministrit .

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Zyrës së Kryeministrit  është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve 
financiare të Zyrës së Kryeministrit  në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike 
dhe Përgjegjësinë dhe të gjitha rregullat dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.³

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të ofrojmë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi nuk 
përmbajnë keq-deklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit dhe të hartojmë një 
raport të auditimit që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është siguri e nivelit të lartë, 
por nuk është një garanci se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-
deklarim material që mund të ekzistojë. Keq-deklarimet mund të vijnë nga mashtrimi ose gabimi 
dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose si tërësi, në mënyrë të arsyeshme pritet të 
ndikojnë në vendimet ekonomike të përdoruesve të marra në bazë të këtyre pasqyrave financiare.

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 
autoriteteve përkatëse të Zyrës së Kryeministrit  me kriteret e përcaktuara te auditimit që burojnë 
nga legjislacioni i zbatueshëm në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare, lidhur me 
subjektin e audituar.

Si pjesë e auditimit në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-të, ne ushtrojmë gjykim dhe 
skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keq-deklarimit material të pasqyrave financiare, 
qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që i 
përgjigjen atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i mos zbulimit të një keq-deklarimi 
material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, 
pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq 
përfaqësime ose anashkalim të kontrolleve të brendshme.
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• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse 
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me 
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen 
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të 
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të 
kontrollit të brendshëm.

• Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme, por jo me qëllim të shprehjes së një opinioni 
mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Zyrës së Kryeministrit .

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të kontabilitetit të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet e ndërlidhura të bëra nga menaxhmenti.

• Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, 
përfshirë shpalosjet, për t’u siguruar se pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe 
ngjarjet themelore në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe 
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të 
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë 
gjatë auditimit.

Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të 
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si 
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të 
informacioneve që klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e 
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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2  Gjetjet dhe rekomandimet

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e 
brendshëm, të cilat janë paraqitur më poshtë për shqyrtimin tuaj në formë të gjetjeve (siç janë 
paraqitur në Grafikun 1, më poshtë) dhe rekomandimeve. Këto gjetje dhe rekomandime kanë për 
qëllim të bëjnë korrigjimin e nevojshëm të informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat 
financiare, duke përfshirë shpalosjet në formë të shënimeve shpjeguese dhe të përmirësojnë 
kontrollet e brendshme lidhur me raportimin financiar dhe pajtueshmërinë me autoritetet në lidhje 
me menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i përcjellim (shqyrtojmë) këto rekomandime 
gjatë auditimit të vitit të ardhshëm.

Grafiku 1. Lloji i gjetjeve sipas kategorive ekonomike⁴
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Ne po ashtu, kemi rishikuar statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe kemi vlerësuar nivelin 
e zbatimit të tyre. [Për detajet shih kapitullin 4].

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja A1 - Gabime në prezantimin e informatave financiare në pasqyra financiare
Gjetja Sipas Qarkores së Thesarit (MF), mbi proceset dhe afatet për përgatitjen e 

pasqyrave financiare vjetore të vitit 2020, pasqyrat financiare të 
Organizatave Buxhetore duhet të përmbajnë një seksion të veçantë (aneks) 
ku raportohen dhe shpalosen shpenzimet e lidhura me menaxhimin e 
pandemisë (Covid 19), me shpjegimet e nevojshme për transparencë 
buxhetore. 
Sipas  nenit 1 të Rregullores 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga 
Organizatat Buxhetore përcaktohen detyrimet e raportimit, mënyra e 
raportimit dhe forma e raportimit të organizatave buxhetore sipas Ligjit Nr. 
03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. 

Nga shënimet e SIMFK-së lidhur me Raportin Vjetor Financiar për vitin e 
përfunduar me 31 dhjetor 2020 ZKM, kemi identifikuar keq deklarimet 
materiale të cilët kanë ndikuar në opinionin e auditimit:

• Nuk janë shpalosur shpenzimet nga projekti 0099 për Covid 19 të 
cilat sipas shënimeve të Thesarit për paga dhe mëditje janë 41,580€, 
ndërsa për subvencionet dhe transferet nga pako për Rimëkëmbje 
ekonomike (projekti 0098) në vlerë prej 2,602,441€;

• Tek Neni 21 (Raport për të hyrat vetjake të pashpenzuara) – Tek 
shuma e të hyrave e mbetur për bartje në 2021 është prezantuar 
vlera prej 6,028,645€ ndërsa do të duhej të paraqitej vlera prej 
107,019€. Ky zë është mbideklaruar për 5,921,626€; 

• Neni 19.3.2 i pasqyrave financiare (Pasuritë jo kapitale nën 1,000 
Euro) – Pasuritë nën 1,000€ ishin shpalosur në vlerë prej 188,379€, 
ndërkaq gjatë auditimit ne kemi identifikuar se kjo vlerë është 
nënvlerësuar për 40,607€ si pasojë e një gabimi teknik.  Këshilli i 
Sigurisë së Kosovës nuk kishte bërë regjistrimin e blerjeve në 
sistemin E-pasuria për vitin 2020;

• Neni 19.3.3 (Stoqet) – Ekziston një mos harmonizim i shënimeve 
kontabël në mes stoqeve të prezantuara në pasqyra financiare dhe 
regjistrit të stoqeve nga E-pasuria. Stoqet në vlerë 231,092€ nuk janë 
regjistruar në E-pasuri; dhe

• Neni 25 (Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave) –  
Numri aktual i punëtorëve për Agjencinë e Statistikave është 152, 
ndërsa është prezantuar 304 duke u dyfishuar.

Gabimet në shpalosjen e informatave në PFV kanë ndodhur për shkak të 
kontrolleve të dobëta dhe se ZKM nuk i kishte zbatuar me përpikëri 
kërkesat e rregullores për raportim financiar dhe kërkesave të Thesarit. 

Ndikimi Këto lëshime në PFV kanë rezultuar në prezantimin jo të drejtë të 
informatave në pasqyra financiare dhe në modifikimin e opinionit.
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Rekomandimi A1 Sekretari i Përgjithshëm duhet të sigurojë se është bërë një analizë e 
gjetjeve që kanë ndikuar në modifikimin e opinionit dhe të ndërmerr 
veprimet e nevojshme për të siguruar që mangësitë dhe gabimet e tilla të 
mos përsëriten gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare të vitit 2021, 
respektivisht pasqyrat financiare nuk do të dorëzohen para se t’i 
nënshtrohen një rishikimi të detajuar nga ana e menaxhmentit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A2 - Mungesa e dokumenteve burimore të pasurisë
Gjetja Sipas Nenit 2 të rregullores për menaxhimin e pasurisë jo financiare të 

gjitha organizatat buxhetore janë të obliguara që të marrin masat e 
nevojshme për dokumentimin, ruajtjen, evidentimin, tjetërsimin dhe 
raportimin e pasurisë jo financiare me qëllim të menaxhimit më efektiv, 
efikas dhe ekonomik, me qëllim të mbrojtjes së pasurisë jo financiare nga 
dëmtimi dhe keqpërdorimi.

Për 54 nga 71 mostra të pasurisë, të përzgjedhura për testim me vlerë të 
përbashkët prej 993,580€ të cilat janë të paraqitura në regjistrin e pasurisë 
kapitale, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) nuk ka ofruar 
dokumentacion mbështetës për to. Këto pasuri ishin të regjistruara në vitet 
e mëhershme (para vitit 2010). Si pasojë e mungesës së dokumenteve 
burimore të pasurive, gjatë ekzaminimit fizik të tyre, në pesë (5) raste në 
vlerë neto kontabël prej 18,394€ të pasurisë mbi 1,000€ zyrtarët e AUV nuk 
ishin në gjendje të identifikonin fizikisht pasuritë. Prej tyre, klima komora me 
numër të njëjtë serik ishte e regjistruar dy herë në SIMFK me vlerë neto 
kontabël prej 12,825€.

Kjo kishte ndodhur për shkak të kontrolleve të dobëta në ruajtjen e 
dokumentacionit të pasurisë dhe mungesës së barkodeve.

Ndikimi Mungesa e dokumenteve mbështetëse për pasuritë e paraqitura në 
regjistër rrit rrezikun që pasuria të keqpërdoret, humbet apo të tjetërsohet si 
dhe vlera e pasurisë së organizatës e paraqitur në pasqyra financiare të 
mos jetë e saktë.

Rekomandimi A2 Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të sigurojnë 
se janë forcuar kontrollet në menaxhimin e pasurisë, në mënyrë që për tërë 
pasurinë në regjistër të ketë dokumentacion mbështetës. Për t’u bërë më i 
lehtë identifikimi, të gjitha pasuritë duhet të jenë të pajisura me barkode në 
bazë të regjistrit të pasurive.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A3 - Klasifikimi jo i drejtë i pasurive në regjistrat e SIMFK-së
Gjetja Sipas nenit 11.3 të Rregullores për menaxhimin e pasurisë jo financiare, 

pas përfundimit të procesit të investimit pasuria jo financiare kapitale do të 
klasifikohet si pasuri jo financiare në përdorim, ndërsa neni 22 i të njëjtës 
rregullore thekson se norma e zhvlerësimit për automjete transporti është 7 
vite.
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Nga 20 mostra të testuara në AUV, në një rast, një pjesë e pasurisë 
’’fabrika për përpunimin dhe riciklimin e produkteve nënshtazore’’ në vlerë 
119,000€ ishte klasifikuar dhe regjistruar si pasuri në përdorim, ndërsa 
është dashur të klasifikohet si investim në vijim, ngase për këtë fabrikë nuk 
ishte bërë pranimi teknik dhe fabrika akoma nuk ishte në përdorim, ndërsa 
zhvlerësimi i llogaritur ishte 4,214€.  Në një rast tjetër kemi vërejtur se një 
automjet i regjistruar nga ZKM në vitin 2007 me vlerë fillestare 12,000€ nuk 
ishte zhvlerësuar fare dhe si rrjedhojë e njëjta vlerë figuron edhe si vlerë 
neto. 

Kjo ka ndodhur si rezultat i neglizhencës së zyrtarëve përkatës të pasurisë 
dhe kontrollit jo të mirë nga personat përgjegjës për klasifikimin dhe 
zhvlerësimin e duhur të pasurisë jo financiare.

Ndikimi Klasifikimi jo adekuat i pasurive jo financiare shkakton mangësi në raportim 
të informatave rreth pasurive, ndërsa kalkulimi i gabuar i zhvlerësimit 
ndikon në nënvlerësimin/mbivlerësimin e vlerës së pasurisë.

Rekomandimi A3 Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të marrin 
masa që të gjitha pasuritë të regjistrohen, klasifikohen dhe zhvlerësohen 
saktë në regjistrin e SIMFK-së në mënyrë që më pas, gjendja e pasurive 
kapitale mbi 1,000€ të prezantohet e saktë dhe e plotë në pasqyra 
financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.2  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë
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Çështja A4 - Mungesa e invertarizimit të duhur të pasurive dhe harmonizimit të shënimeve me 
PVF
Gjetja Sipas nenit 18.1 të rregullores për menaxhimin e pasurisë jo financiare, 

inventarizimi i pasurisë bëhet me qëllim të vërtetimit të saktësisë, cilësisë 
dhe gjendjes fizike të pasurisë jo financiare, ndërsa neni 24 thekson që pas 
barazimit të gjendjes mes inventarizimit dhe gjendjes së regjistrave të 
pasurive jo financiare, gjendja e pasurisë jo financiare duhet të jetë pjesë e 
pasqyrave vjetore financiare.

Megjithëse ishte formuar komisioni për inventarizimin e pasurive të ZKM-së 
dhe AUV-it në fund të vitit, ai nuk kishte përfunduar punën siç kërkohet me 
Rregulloren për menaxhimin e pasurisë, pasi që mungonte krahasimi i 
shënimeve nga raporti i inventarizimit me regjistrat e pasurive në SIMFK. 
Po ashtu, komisioni për inventarizim të pasurive në ZKM nuk i ka përfshirë 
në procesin e inventarizimit  pasuritë e Departamentit për Integrime 
Evropiane në kuadër të ZKM-së.

Kjo kishte ndodhur për shkak të kontrolleve të brendshme jo adekuate në 
lidhje me menaxhimin e pasurisë si dhe për shkak të neglizhencës së 
zyrtarëve për të bërë harmonizimin e gjendjes së inventarizimit me regjistrin 
e pasurisë.

Ndikimi Mungesa e harmonizimit të gjendjes së inventarizimit me gjendjen në 
regjistrin kontabël rritë rrezikun që pasuria të keqpërdoret, humbet apo 
tjetërsohet duke reflektuar edhe në paraqitjen jo të saktë të vlerës së 
pasurisë në PFV.

Rekomandimi A4 Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë 
kontrollet në menaxhimin e pasurisë duke siguruar se komisioni i 
inventarizimit bën krahasimin e gjendjes së pasurisë sipas raportit të 
inventarizimit me gjendjen e regjistrave të pasurisë dhe të reflektoj 
ndryshimet eventuale në PVF, përfshirë edhe departamentin për Integrime 
evropiane. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A5 - Dobësi në procedimin e pagesave
Gjetja Sipas Nenit 22 të rregullës financiare për shpenzimin e parasë publike, 

fillimisht duhet të bëhet kërkesa për blerje, zotimi i mjeteve, procedohet 
urdhër-blerja, pastaj të pranohet malli apo shërbimi, dhe pas pranimit të 
faturës të ekzekutohet pagesa. 

Në 35 raste me vlerë prej 254,572€, urdhërblerjet ishin proceduar pas 
pranimit të faturës. Këto raste kishin ndodhur tek pagesat për shërbime të 
identifikimit të kafshëve, matrikulimin e gjedheve, analiza laboratorike, 
pajisje, etj.

Shkaku i dobësive në procedimin e pagesave ka ndodhur si rezultat i 
kontrolleve të dobëta në procesin e realizimit të blerjeve.
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Ndikimi Procedimi i pagesave si më sipër, paraqet shmangie të procedurave të 
përcaktuara me rregullat financiare dhe rritë rrezikun që të pranohen mallra 
apo shërbime jo në pajtim me kushtet e kontraktuara. 

Rekomandimi A5 Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë 
kontrollet në pranimin e mallrave dhe shërbimeve dhe procedimin e 
pagesave në mënyrë që të respektohen procedurat dhe të evitohen blerjet 
e pa kontrolluara. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B1 - Vonesa në mbylljen e avanseve zyrtare
Gjetja Neni 8 i Udhëzimit Administrativ 2004/07 për udhëtime zyrtare thekson se 

kërkesa për kompensim dhe për mëditjen së bashku me të gjitha dëshmitë 
e shpenzimeve duhet të dorëzohen tek shërbimi për buxhet dhe financa 
brenda 15 ditësh nga dita e përfundimit të udhëtimit zyrtar.

Nga mostrat e testuara të avanseve për udhëtime zyrtare në ZKM, në 3 
raste kemi vërejtur se avanset e dhëna në shumën 5,351€ nuk ishin 
arsyetuar dhe mbyllur me kohë. Vonesat ishin nga 19 deri në 93 ditë.   

Kjo ka ndodhur për shkak të neglizhencës së zyrtarëve për mbylljen me 
kohë të avanseve dhe aplikimit të dobët të llogaridhënies nga departamenti 
i financave ndaj zyrtarëve shfrytëzues të këtyre avanseve.

Ndikimi Mos mbyllja me kohë e avanseve rrit rrezikun që paratë publike të jenë 
përdorur në kundërshtim me qëllimet e synuara, rregullat e aplikueshme 
apo keqpërdorim eventual të parasë publike. 

Rekomandimi B1 Sekretari i Përgjithshëm duhet të sigurojë të gjithë zyrtarët që shfrytëzojnë 
avanse për udhëtime zyrtare, brenda 15 ditësh nga dita e kthimit nga 
udhëtimi, të barazohen me zyrtarin përkatës. Në të kundërtën, të aplikohen 
edhe ndalesat në pagë. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja C1 - Vlerësim i mangët i aplikacioneve nga komisioni i vlerësimit për OJQ
Gjetja a) Neni 20 pika 3.3 i Rregullores MF 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe 

procedurat e financimit publik të OJQ-ve thekson se Komisioni Vlerësues 
kërkon nga aplikuesit e përzgjedhur në listën e rezultateve paraprake 
dokumentacionin përkatës ku përfshihet edhe dëshmia se OJQ aplikuese 
nuk është në procedurë të shuarjes dhe çregjistrimit.

b) Sipas Nenit 2.4.3 të thirrjes publike të datës 10.08.2020, shpenzimet e 
papranueshme, përfshijnë kostot e blerjes së pajisjeve, mobileve, dhe 
punëve të vogla ndërtimore në qoftë se kalojnë vlerën prej 10% të totalit të 
kostove të pranueshme të projektit.
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a)  Gjatë vlerësimit të aplikacioneve për projektet e OJQ-ve në tri raste prej 
71,000€ përfituesit nuk kishin përmbushur kriterin specifik lidhur me 
dëshminë se nuk janë në procedurë të shuarjes dhe çregjistrimit.

b) Për projektin “Shkolla e vallëzimit latin dhe modern me pjesëmarrjen 
edhe të medies” prej 20,000€ kemi vërejtur se vlera e kostove të pajisjeve 
të cilat kanë qenë të përfshira në planin financiar për blerjen e një llap topi, 
projektori dhe makine industriale prej 5,730€ përbën 28% të buxhetit të 
tërësishëm të projektit.

Kjo ka ndodhur për shkak të neglizhencës dhe mungesës së vlerësimit të 
duhur nga ana e komisionit të vlerësimit. 

Ndikimi Mungesa e dokumenteve të kërkuara pas shpalljes së rezultateve, 
preliminare rritë rrezikun që të zgjedhen përfitues të cilët janë në procedurë 
të shuarjes si dhe zvogëlon mundësinë që të zgjedhen aplikues të tjerë të 
cilët janë meritor. Tejkalimi i shumës së lejuar të kostove ndikon në 
menaxhim jo të mirë të buxhetit dhe ndikon në mungesën e fondeve për 
projekte të tjera.

Rekomandimi C1 Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i ZÇK duhet të sigurojnë se gjatë fazës 
së vlerësimit të aplikacioneve të OJQ-ve të përmbushen të gjitha kriteret 
për aplikim dhe të bëhet ndarja e saktë e proporcionit në mes të 
shpenzimeve të lejuara dhe shpenzimeve të papranueshme sipas 
Udhëzuesit të thirrjes publike. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Mangësi në menaxhimin e subvencioneve nga Zyra për çështje të Komuniteteve
Gjetja 1.) Neni 1 i marrëveshjes në mes OJQ dhe trajnerëve thekson se 

ekzekutuesi/një trajner t’i kryej tri trajnime në vlerë prej 2,400€.

2.) Sipas nenit 4.3 të marrëveshjes së ZÇK-së me përfituesit, përfituesit 
obligohen të dorëzojnë raporte tremujore për implementimin e projektit, 
ndersa Neni 17.3 i programit për Komunitete thekson se personat fizik janë 
të obliguar që 30 ditë pas realizimit të projektit të dorëzojnë raport 
përfundimtar narrativ, financiar dhe të dëshmojnë se subvencioni është 
realizuar sipas planit dhe në pajtim të plotë me programin.
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Për të verifikuar vërtetësinë e shpenzimeve të subvencioneve të dhëna nga 
Zyra për çështje të Komuniteteve ne kemi bërë ekzaminimin në terren të 
ecurisë së katër (4) projekteve përfituese të OJQ-ve, ndërkaq në një rast 
kemi identifikuar se dokumentimi i shpenzimeve të bëra nuk ishte bërë në 
harmoni me marrëveshjet e lidhura në mes ZÇK dhe OJQ dhe në bazë të 
marrëveshjes në mes OJQ me bartësit e projekteve. 

1. Aktivitetet e bëra nga përfituesit nuk ishin dëshmuar në përputhje me 
marrëveshjet - Për subvencionin “Përparimi i sistemit të mbrojtjes sociale të 
etniteteve pakicë” në vlerë prej 38,000€ të nënshkruar me 28.09.2020, në 
tri raste prej 7,200€, sipas dokumenteve të ofruara nuk është dëshmuar se 
trajnerët kishin mbajtur të gjitha trajnimet e parapara në marrëveshje. 

Ky projekt kohën e implementimit e ka deri në shtator 2021, ndërsa 
përmbyllja e të gjitha aktiviteteve dhe dëshmive për realizimin e tij mbetet të 
verifikohet në auditimin e vitit pasues.

2. Mungesa e raporteve kthyese nga OJQ dhe personat fizik - Për projektin 
“Shkolla e vallëzimit latin dhe modern me pjesëmarrjen edhe të medies” 
prej 20,000€ i datës 08.10.2020 dhe “Promovimi i të drejtave të 
malazezëve” prej 10,000€ të paguar me 06.10.2020, mungonin raportet 
tremujore lidhur me realizimin e projektit. Ndërsa, në 13 raste në vlerë 
totale prej 36,300€ kemi identifikuar se dëshmitë mbështetëse për 
shfrytëzimin e subvencioneve për persona fizik ishin të mangëta, sepse 
mungonin raportet narrative, financiare dhe dëshmitë për realizimin e 
projektit. 

Të gjitha këto kishin ndodhur për shkak të mungesës së aktiviteteve 
monitoruese nga ZÇK dhe mos zbatimit të Rregullores në rastet e mos 
përmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga përfituesi.

Ndikimi Realizimi i aktiviteteve jo në përputhje me marrëveshjen dhe mungesa e 
raporteve kthyese nga përfituesit, rritë rrezikun që ZÇK të paguaj për 
aktivitete që nuk përkojnë me objektivat e ZÇK-së dhe ndikon në 
shfrytëzimin e tyre për qëllime tjera nga ato të synuara.

Rekomandimi B2 Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i ZÇK duhet të sigurojnë se të gjitha 
projektet e subvencionuara të raportohen në kohën e paraparë dhe me 
dokumentet mbështetëse valide të parapara në marrëveshje dhe me  
programin për Komunitete. Në rastet e mos përmbushjes së detyrimeve 
kontraktuale nga përfituesit, të ndërmerren masat për pezullimin dhe 
kthimin e mjeteve siç kërkohet me marrëveshje.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B3 - Vonesat në pagesën e faturave
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Gjetja Bazuar në nenin 17, të Rregullës Financiare 01/2017 për raportim vjetor 
financiar, Zyrtari Kryesor Financiar i organizatës buxhetore është 
përgjegjës për të siguruar që çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë për pagim 
për mallrat dhe shërbimet e furnizuara dhe/ose punët e realizuara për 
organizatën buxhetore të paguhen brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike 
pas pranimit të faturës. 

Në 45 mostra të testuara në ZKM dhe AUV me vlerë prej 530,422€ kemi 
vërejtur se faturat nuk ishin paguar brenda afatit ligjor prej 30 ditësh. 
Vonesat kryesisht janë deri në 90 ditë, ndërsa njëra prej tyre në AUV ishte 
obligim i papaguar që nga viti 2018.

Shkaku i dobësive në procedimin e pagesave me vonesë ishin kontrollet e 
dobëta në menaxhimin të buxhetit, si dhe neglizhenca në likuidimin e 
faturave me kohë.

Ndikimi Mos pagesa e obligimeve brenda afatit ligjor, rritë mundësinë që furnitorët 
t’i drejtohen përmbaruesve dhe gjykatave, dhe ekzekutimi i detyrimeve 
përmes këtyre procedurave mund të krijojë shpenzime shtesë për buxhetin 
e ZKM. 

Rekomandimi B3 Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë 
masat e përgjegjësisë ndaj zyrtarëve financiar dhe zyrtarëve tjerë 
administrativ për të siguruar se të gjitha obligimet do të paguhen brenda 
afatit ligjor prej 30 ditësh pas pranimit të faturave. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.1   Çështjet e ndërlidhura me shpenzimet për menaxhimin e pandemisë 
Covid -19

Për shpenzimet për menaxhimin e pandemisë Covid 19 në vitin 2020 ishin shpenzuar 2,644,021€. 
Ato kanë të bëjnë me mjetet e ndara nga Qeveria për zbatimin e programit për rimëkëmbje 
ekonomike lidhur me mbështetjen e komuniteteve jo shumicë, për mbështetjen financiare për 
institucionet e arsimit parashkollor privat (çerdhet dhe kopshtet private) dhe pagesën e 
inspektorëve të AUV. Kemi testuar 37 mostra substanciale dhe të pajtueshmërisë nga kategoria e 
subvencioneve dhe transfereve në vlerë prej 417,626€.

Çështja A6 - Subvencionet nga pako emergjente për menaxhimin e pandemisë Covid 19 nuk ishin 
dëshmuar në plotësi 
Gjetja Neni 4 i marrëveshjes në mes Zyrës për Çështje të Komuniteteve dhe OJQ-

ve ndër të tjera thekson se realizimi i aktivitetit duhet të dëshmohet me 
listën e pjesëmarrësve, fletët e vlerësimit, fotografi, kopje të botimeve dhe 
për pagesat me transaksion bankar duhet të dëshmohen me emrin e 
përfituesit dhe llogarinë bankare përkatëse. Ndërsa, sipas neni 4.3 të kësaj 
marrëveshjeje, ato duhet të dorëzojnë raporte tremujore për implementimin 
e projektit.

2.3  Gjetjet për çështjet e menaxhimit financiar dhe të 
pajtueshmërisë
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Qeveria më 13.08.2020 me vendim kishte ndarë mjete për ZKM për 
zbatimin e Masës 9 - Mbështetja e komuniteteve jo shumicë në Republikën 
e Kosovës për projektet dhe iniciativat që synojnë përmirësimin e jetës dhe 
rigjallërim ekonomik. Zyra e Kryeministrit për të zbatuar këtë vendim kishte 
zhvilluar thirrje publike ku komisioni i vlerësimit kishte bërë vlerësimin e 
projekteve në bazë të kritereve të paracaktuara. Në bazë të testimeve tona 
ka rezultuar se në disa raste projektet e subvencionuara nuk ishin realizuar 
konform qëllimit të dhënë e në disa raste mungonin raportimet lidhur me 
realizimin e projektit.

a.) Tek subvencioni “Ata kanë nevojë për ndihmën tonë, së bashku 
mundemi kundër Covid 19” në vlerë prej 35,000€, datë 22.12.2020 sipas 
marrëveshjes, zbatimi i projektit duhet të dëshmohet me lista të 
pjesëmarrësve, ndërsa nga raporti tremujor i OJQ-së, ne kemi parë se 
është bërë shpërndarja e pakove ushqimore dhe higjienike në vlerë prej 
14,400€, mirëpo nuk ishte dëshmuar me listë të përfituesve dhe me transfer 
bankar;
b.) Për subvencionin “Ndihmë për komunitetin RAE në Lipjan” prej 10,000€, 
të dhënë me datë 25.12.2020 ishte bërë shpërndarja e pakove ushqimore 
dhe higjienike në vlerë prej 9,103€, mirëpo nuk ishin dëshmuar me 
nënshkrimet e përfituesve. Po ashtu, për subvencionin “Për ditë më të mira” 
në vlerë prej 10,000€ të nënshkruar me datë 22.12.2020, ishte bërë 
shpërndarja e pakove ushqimore dhe higjienike në vlerë prej 6,202€ në 
mungesë të listës së pjesëmarrësve dhe në mungesë të dëshmisë së 
pagesës; dhe
c) Në 4 mostra të subvencioneve të OJQ-ve prej 63,000€ kemi parë se 
përfituesit nuk kishin raportuar në baza tremujore lidhur me realizimin e 
projektit, ndërsa në 4 raste të pagesës ndaj personave fizik në vlerë prej 
10,000€ mungonin raportet narrative, financiare dhe dëshmitë për 
realizimin e projektit ashtu siç kërkohet me nenin 17.3 të programit për 
Komunitete.

Të gjitha këto kanë ndodhur si pasojë e mungesës së përgjegjësisë nga 
ana e përfituesve dhe mungesës së monitorimit për implementimin e 
aktiviteteve të përfituesve nga ana e ZÇK-së. 

Ndikimi Mangësitë e tilla rrisin pasigurinë lidhur me shpenzimin e fondeve në pajtim 
me objektivat e planit për zbatimin e programit për rimëkëmbje ekonomike 
si dhe rrit rrezikun që fondet të përdoren për qëllime tjera.

Rekomandimi A6 Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i ZÇK duhet të ndërmarrin masa dhe 
të rrisin numrin e stafit që do të kujdesen për monitorimin e rregullt dhe të 
drejtpërdrejtë të implementimit të projekteve në terren. Në rast të shkeljes 
së kontratës nga përfituesi, duhet nxjerrë vendime për anulimin e kontratës 
dhe masa për inicimin e procedurave gjyqësore përkatëse.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.2   Funksioni i auditimit të brendshëm

Njësia e auditimit të brendshëm (NjAB) në ZKM, përbëhet nga dy auditorë, dhe ndaras nga kjo 
njësi, vepron edhe një auditor i brendshëm në AUV. Për vitin 2020, kjo njësi kishte hartuar planin 
vjetor të punës bazuar në planin strategjik ku kishte planifikuar që t’i kryente 4 auditime. Për shkak 
të pandemisë, numri i auditimeve të planifikuara është ndryshuar dhe reduktuar në 3. NjAB gjatë 
vitit 2020 kishte finalizuar 2 auditime të cilat kishin të bënin me prokurimin dhe menaxhimin e 
shpenzimeve të ZKM-së dhe auditimin për menaxhimin e Agjencisë për Barazi Gjinore. Gjatë 
kohës sa ne ishim në auditim, ishte finalizuar edhe auditimi për menaxhimin e subvencioneve tek 
Zyra për Çështje të Komuniteteve. Periudha e mbuluar në raportet e NjAB kryesisht përfshinte 
vitin e kaluar deri në kohën e përfundimit të auditimit përkatës. Në këto raporte janë dhënë gjithsej 
23 rekomandime. Prej tyre 9 ishin zbatuar, 8 ishin në proces dhe 6 të pazbatuara.   Ndaras, 
Auditori i brendshëm në AUV për vitin 2020 kishte planifikuar të kryej 4 auditime, ndërsa për 
shkak të gjendjes pandemike, plani ishte azhurnuar në 3 auditime. Në fund të vitit 2020 janë 
realizuar 3 auditime që kishin të bënin me menaxhimin e sektorit të mirëqenies së kafshëve, 
menaxhimin e sektorit të inspektoratit veterinar lidhur me sigurinë e ushqimit dhe prokurimin. Në 
këto raporte janë dhënë gjithsej 22 rekomandime. Prej tyre 4 ishin zbatuar, 14 ishin në proces dhe 
4 të pazbatuara.  

Çështja A7 - Mos funksionimi i Komitetit të Auditimit 

Gjetja Sipas Ligjit Nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, 
neni 20 për Komitetin e Auditimit në sektorin publik, të gjitha subjektet e 
sektorit publik obligohen që të themelojnë Komitetin e Auditimit në 
përputhje me dispozitat e përcaktuara me këtë ligj. Ndërsa sipas nenit 6 
(Përbërja dhe mandati i Komitetit të Auditimit), Komiteti i Auditimit emërohet 
nga udhëheqësi i subjektit të sektorit publik dhe përbëhet nga tre (3) ose 
pesë (5) anëtarë.

ZKM përgjatë vitit 2020 ka funksionuar në mungesë të Komitetit të auditimit 
të cilit i ka skaduar mandati në fund të vitit 2019.

Arsyeja e mos themelimit të Komitetit të Auditimit është mos ndërmarrja e 
veprimeve nga ana e Menaxhmentit për emërimin e anëtarëve të Komitetit 
të auditimit.

Ndikimi Mos funksionimi i Komitetit të Auditimit rezulton me mungesë të monitorimit 
të punës të NjAB për të ofruar mbështetje menaxhmentit në vendimmarrje 
dhe të sigurojë që rekomandimet e auditimit janë pranuar dhe zbatuar.

Rekomandimi A7 Sekretari i Përgjithshëm duhet të siguroj themelimin e Komitetit të Auditimit 
ashtu siç parashihet me Ligjin nr. 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të 
financave publike dhe udhëzimin administrativ MF nr 01/2019 për 
themelimin dhe funksionin e komitetit të auditimit në subjektin e sektorit 
publik.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Buxheti final ishte më i ulët se buxheti fillestar për 3,940,806€ apo 18.5%. Ky zvogëlim kishte 
ndodhur si rezultat i rishikimit të buxhetit, ku buxheti ishte zvogëluar për 6,203,210€ dhe 
kursimeve buxhetore nga Ministria e Financave për 2,683,715€, ndërsa rritja e buxhetit kishte 
ndodhur si rezultat i vendimit të Qeverisë nr. 01/23 me të cilin buxheti i ZKM-së ishte rritur për 
2,996,249€ dhe shfrytëzimit të të hyrave vetjake prej 121,501€ dhe donacioneve 1,828,369€.

Në vitin 2020 ZKM kishte shpenzuar rreth 82% të buxhetit, nivel i ngjashëm si vitin e kaluar ku 
shpenzimi ishte 81% të buxhetit. Shpjegimet lidhur me zbatimin e buxhetit dhe të pozicionit aktual 
janë detajuar më poshtë.

3   Informacion i përmbledhur për planifikimin dhe realizimin 
e buxhetit
Në këtë kapitull kemi prezantuar një informacion të përmbledhur për burimet e fondeve buxhetore, 
shpenzimin e fondeve dhe të hyrave të mbledhura, sipas kategorive ekonomike. Kjo është 
ilustruar përmes tabelave dhe grafikëve të mëposhtëm:

Tabela 1. Shpenzimet sipas burimeve të fondeve buxhetore (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final⁵

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

2018
Shpenzimet

Burimet e fondeve 21,219,716.00 17,278,909.45 14,143,945.17 14,689,013.15 19,173,140.31

Grante Qeveritare – Buxheti 20,363,664.00 15,168,353.72 13,411,084.72 13,663,293.53 17,765,550.01

Financimi përmes huamarrjes 695,366.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Të bartura nga viti i kaluar 0.00 121,501.10 119,566.72 66,139.24 93,386.31

Të hyrat vetanake 160,686.00 160,686.00 53,666.61 201,052.90 227,594.76

Te hyrat nga AKP-ja 0.00 0.00 0.00 27,692.00 301,000.00

Donacionet vendore 0.00 19,611.52 0.00 0.00 3,700.40

Donacionet e jashtme 0.00 1,808,757.11 559,627.12 730,835.48 781,908.83
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Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

2018
Shpenzimet

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike 21,219,716.00 17,278,909.45 14,143,945.17 14,689,013.15 19,173,140.31

Pagat dhe mëditjet 4,509,692.00 4,992,181.60 4,900,587.49 5,164,962.90 4,654,125.71

Mallrat dhe shërbimet 8,737,776.00 6,334,622.24 4,349,895.68 6,360,803.46 5,058,899.49

Komunalitë 143,248.00 93,649.90 88,012.98 92,445.96 95,502.28

Subvencionet dhe transferet 4,485,000.00 5,238,365.34 4,676,391.73 2,626,879.69 3,584,573.42

Investimet Kapitale 3,344,000.00 620,090.37 129,057.29 443,921.14 5,780,039.41

Shpjegimet për ndryshimet në kategoritë e buxhetit janë dhënë më poshtë: 

• Ndryshimi i buxhetit të pagave dhe mëditjeve për 482,490€ ishte reflektim i rritjes së buxhetit me 
rishikim prej 512,186€, shkurtimeve buxhetore nga Ministria e Financave prej 291,824€, 
përfshirjes së të hyrave vetjake prej 61,835€, dhe donacioneve prej 200,293€.
 
• Buxheti për mallra dhe shërbime ishte zvogëluar për 2,403,154€. Kjo ishte si rezultat i zvogëlimit 
të buxhetit me rishikim prej 2,324,724€, kursimeve buxhetore nga MF prej 1,406,424€, përfshirjes 
së të hyrave vetanake prej 59,666€ dhe donacioneve 1,268,328€. Shpenzimet në ketë kategori 
ishin vetëm 69% të buxhetit. Kjo për arsye të zvogëlimit të aktiviteteve për shkak të pandemisë, 
dhe për shkak të vonesës si dhe pezullimit të procedurave të prokurimit në AUV;

• Buxheti për shpenzime komunale kishte pësuar zvogëlim për 49,598€. Ndryshimi kishte ndodhur 
si rezultat i zvogëlimit të buxhetit me rishikim për 30,672€ dhe kursimeve buxhetore nga MF në 
fund të vitit për 19,251€, ndërsa janë shtuar donacionet prej 325€;

• Buxheti final për subvencione dhe transfere në krahasim me buxhetin fillestar kishte rritje për 
735,365€. Rritja kishte ndodhur për shkak të disa përshtatjeve si: ndarja e mjeteve prej 
2,996,249€ me vendim të Qeverisë nr. 01/23 për aprovimin e planit për zbatimin e programit të 
rimëkëmbjes ekonomike, zvogëlimi i buxhetit me rishikim të buxhetit për 1,665,000€, zvogëlimi i 
buxhetit nga MF në fundvit për 692,216€ dhe përfshirja e donacioneve prej 114,332€. Shpenzimi i 
buxhetit në ketë kategori ishte 89% për shkak të pamundësisë së pagesave ndaj të gjithë 
përfituesve që nuk ishin të regjistruar si furnitorë në SIMFK dhe si rrjedhojë kanë mbetur si 
obligim për vitin pasues. 

• Buxheti final për investime kapitale kishte zvogëlim prej 2,723,910€ në krahasim me buxhetin 
fillestar. Kjo ishte si rezultat i zvogëlimit të buxhetit me rishikim prej 2,695,000€, shkurtimeve 
buxhetore nga MF-ja prej 274,000€ dhe donacioneve prej 245,090€. Përkundër zvogëlimit të 
buxhetit të projekteve, AUV nuk kishte mundur të realizonte më shumë se 21% të buxhetit për 
investime kapitale. Kjo ka ndodhur për shkak të disa shkaqeve si: vonesa në kërkesat për inicimin 
të procedurave të prokurimit, pezullimit të aktiviteteve, vendimit të Qeverisë për ndalimin e 
procedurave për blerjen e veturave zyrtare si dhe pagesa që janë bërë në fund të vitit të cilat ishin 
stornuar nga Thesari në janar të vitit 2021 për arsye të arritjes së limitit minimal të lejuar të bilancit 
bankar.

Grafiku 2. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike gjatë periudhës 2018-2020
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Shikuar ecurinë e shpenzimit nëpër vite shohim një njëtrajtshmëri të shpenzimeve tek kategoria e 
pagave dhe mëditjeve, mallrave dhe shërbimeve, subvencioneve dhe transfereve, ndërsa, një 
stagnim në realizimin e buxhetit vërehet tek investimet kapitale.

Grafiku 3. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2020
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Të hyrat e realizuara nga ZKM në vitin 2020 ishin 6,081,996€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga 
taksat administrative, të hyrat nga inspektimet sanitare, fitosanitare dhe veterinare, të hyrat nga 
çertifikatat, të hyrat nga shitja e gazetës zyrtare, etj. Në vitin 2020, ZKM kishte realizuar të hyra 
rreth 85% bazuar në planifikimin e të hyrave në Ligjin e Buxhetit, ndërsa vitin e kaluar niveli i 
realizimit i të hyrave ishte 110%, ngase realizimi ishte llogaritur bazuar në planifikimin e 
brendshëm të të hyrave.

Tabela 3. Të hyrat (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2020
Pranimet

2019
Pranimet

2018
Pranimet

Totali i të hyrave 8,583,154.00 7,141,293.00 6,081,996.16 5,558,809.16 5,691,685.21

Të hyrat jo tatimore 8,583,154.00 7,141,293.00 6,081,996.16 5,558,609.16 5,680,142.65

Të hyrat tjera 0.00 0.00 200.00 11,542.56
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4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të e vitit 2019 të Zyrës së Kryeministrit kishte rezultuar në 14 
rekomandime. ZKM kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj 
rekomandimet e dhëna. 
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2020, nëntë (9) rekomandime ishin zbatuar; një ishte në 
proces, për tri (3) rekomandime nuk kishte filluar ende zbatimi, dhe një rekomandim këtë vit nuk 
aplikohet më pasi që e kemi vendosur tek theksimi i çështjes. Për më tepër, shih më poshtë 
Grafikun 4.
Po ashtu raporti i auditimit për PVF-të e vitit 2019 të Ministrisë së Integrimeve Evropiane (MIE) 
kishte rezultuar me 7 rekomandime. MIE kishte përgatitur planin e veprimit ku është paraqitur 
mënyra dhe veprimet që do të ndërmerren për implementimin e rekomandimeve. Në vitin 2020 
MIE është fuzionuar në kuadër të ZKM-së si Departament i Integrimeve Evropiane dhe për këtë 
arsye rekomandimet i kemi konsideruar si të mbyllura.
Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në 
Tabelën e rekomandimeve.

Grafiku 4. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2020

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2019 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

1. Pasqyrat 
Financiare 
Vjetore

Sekretari i Përgjithshëm duhet të sigurojë 
që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 
nevojshme që shpenzimet të  planifikohen 
në ndarjet adekuate të buxhetit (apo të 
bëhet ridestinimi  i mjeteve sipas 
kërkesave ligjore) dhe që pagesa dhe 
regjistrimi i shpenzimeve bëhet në 
mënyrë strikte sipas kodeve ekonomike 
adekuate.

Edhe këtë vit 
kemi hasur në 
keq klasifikime të 
pagesave në 
kategorinë e 
pagave dhe 
mëditjeve dhe 
mallra dhe 
shërbimeve. Për 
shkak se mjetet 
kanë qenë të 
buxhetuara 
gabimisht, këtë e 
kemi vendosur 
tek theksimi i 
çështjes.

Nuk është i 
aplikueshëm më

2. Pagat dhe 
mëditjet

Sekretari i Përgjithshëm duhet të siguroj 
se angazhimi i nëpunësve me 
marrëveshje për shërbime të veçanta, të 
bëhet vetëm pasi të jenë vlerësuar dhe 
arsyetuar nevojat për shërbimet specifike 
të tyre, dhe më pas, të zhvillohen  
procedurat e kërkuara ligjore, si dhe duke 
respektuar afatin e lejuar ligjor për 
kohëzgjatjen e angazhimit. SP dhe 
Drejtori i ZÇK duhet t’i rishikojnë pagesat 
enorme ndaj ekspertit të angazhuar në 
ZÇK dhe të kërkojnë raporte detaje 
mujore për kontributet/angazhimin e tij, si 
dhe të rishqyrtojnë nevojën e   angazhimit 
të tij  edhe gjatë vitit 2020 për këtë 
kompensim jashtë kritereve.

Menaxhmenti 
kishte ndërmarrë 
veprime dhe 
ishin ndërprerë 
kontratat për të 
angazhuarit me 
marrëveshje të 
veçanta. Ndërsa 
për ekspertin 
mbështetës ishte 
shpallur konkursi 
për angazhim 
dhe është 
rishikuar paga e 
tij.

I zbatuar

3. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Sekretari i Përgjithshëm, në bashkëpunim 
me kabinetin e Kryeministrit, duhet të 
siguroj se janë vendosur kontrolle 
rigoroze tek menaxhimi i avanseve për 
udhëtime zyrtare, në mënyrë që secili 
shfrytëzuesi i avansit të bëj mbylljen e 
llogarive, respektivisht të barazohet me 
zyrën e financave, brenda dy javësh pas 
kthimit nga udhëtimi zyrtar.

Përkundër 
përpjekjeve të 
Menaxhmentit 
për mbylljen e 
avanceve me 
kohë, edhe këtë 
vit kemi 
identifikuar 
vonesa në 
mbylljen e tyre. 
Shih çështjen B1.

Nuk ka filluar zbatimi

4. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Drejtori Ekzekutiv i AUV duhet të siguroj 
që procedurat e vlerësimit të ofertave të 
përfundohen brenda afateve të parapara 
kohore, si dhe kontratat të nënshkruhen  
me kohë, siç përcaktohet me 
legjislacionin në fuqi.

Gjatë auditimit të 
procedurave të 
prokurimit nuk 
kemi hasur në 
raste ku nuk janë 
respektuar 
kriteret ligjore 
lidhur me 
vlerësimin e 
tenderit.

I zbatuar
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5. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Sekretari i Përgjithshëm, duhet të siguroj 
se në bashkëpunim me Kabinetin e 
Kryeministrit, të bëhet identifikimi dhe 
vlerësimi i kërkesave për projektet që 
drejtohen tek Kryeministri, dhe bazuar në 
vlerësimin e bërë për këto projekte, ato të 
planifikohen në buxhetin e rregullt të 
ZKM-së. Gjithashtu, të sigurohet se 
mjetet nga rezervat, duhet të ndahen 
vetëm për raste urgjente dhe të 
paparashikuara, në pajtim me procedurat 
e kërkuara sipas LMFPP.

Menaxhmenti 
kishte ndërmarrë 
veprime për 
implementimin e 
këtij 
rekomandimi. 
Nuk ishin bërë 
ndarje të buxhetit 
për shpenzime të 
paparashikuara.

I zbatuar

6. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Sekretari i Përgjithshëm, në bashkëpunim 
me kabinetin e Kryeministrit, duhet të 
siguroj se faturat e pranuara për dreka 
zyrtare nga kabineti, të arsyetohen me 
dëshmi të mjaftueshme, duke përfshirë 
raportin e pranimit, agjendën e takimit, 
dhe faturën, me çka arsyetohet se 
shpenzimet janë bërë për/nga personat e 
autorizuar dhe për qëllime zyrtare. Në të 
kundërtën, pagesat e tilla duhet të 
ndërpriten.

Gjatë testimeve 
tona kemi 
vërejtur se 
Menaxhmenti 
kishte ndërmarrë 
veprime për 
implementimin e 
këtij 
rekomandimi. 
Nuk kemi hasur 
raste të tilla gjatë 
procesit të 
auditimit.

I zbatuar

7. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Sekretari i Përgjithshëm, duhet të siguroj 
se vlerësimi i tenderëve bëhet në 
pajtueshmëri të plotë me kërkesat e 
vendosura në dosjen e tenderit dhe 
vetëm operatorët e përgjegjshëm në të 
gjitha kërkesat shpallen fitues.

Gjatë auditimit të 
prokurimit në 
ZKM për vitin 
2020 ne nuk 
kemi hasur në 
raste të tilla. 

I zbatuar

8. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Ministri duhet të rishikoj në hollësi 
rregullsinë e këtyre pagesave dhe të 
siguroj se janë pranuar shërbimet e 
paguara sipas specifikave të përcaktuara, 
në mënyrë që të arrihen objektivat e 
kontraktuara.

Ministria e 
Integrimeve 
Evropiane është 
fuzionuar në 
kuadër të Zyrës 
së Kryeministrit 
si Departamenti I 
Integrimeve 
Evropiane. Për 
ketë arsye, ky 
rekomandim 
është mbyllur 
dhe nuk aplikohet 
më. 

Nuk është i 
aplikueshëm më

9. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Ministri duhet të sigurohet se po 
respektohen kërkesat ligjore si për 
shpenzimet komunale ashtu edhe për ato 
që kërkohet një marrëveshje ligjore me 
operatorin, duke siguruar vlerën e 
pranuar për para. Në raste të tilla duhet të 
përcaktohen kritere të qarta lidhur me 
vlerësimin dhe kalkulimin e shpenzimeve.

Ministria e 
Integrimeve 
Evropiane është 
fuzionuar në 
kuadër të Zyrës 
së Kryeministrit 
si Departamenti I 
Integrimeve 
Evropiane. Për 
ketë arsye, ky 
rekomandim 
është mbyllur 
dhe nuk aplikohet 
më. 

Nuk është i 
aplikueshëm më
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10. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Ministri duhet të sigurohet se është bërë 
një vlerësim i kontrolleve të brendshme 
për të siguruar se ekziston kompetenca e 
mjaftueshme e stafit në trajtimin dhe 
zbatimin e rregulloreve për kompensimin 
e nëpunësve civil, dhe se raste të tilla nuk 
do të përsëriten në të ardhmen.

Ministria e 
Integrimeve 
Evropiane është 
fuzionuar në 
kuadër të Zyrës 
së Kryeministrit 
si Departamenti I 
Integrimeve 
Evropiane. Për 
ketë arsye, ky 
rekomandim 
është mbyllur 
dhe nuk aplikohet 
më. 

Nuk është i 
aplikueshëm më

11. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

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

Ministria e 
Integrimeve 
Evropiane është 
fuzionuar në 
kuadër të Zyrës 
së Kryeministrit 
si Departamenti I 
Integrimeve 
Evropiane. Për 
ketë arsye, ky 
rekomandim 
është mbyllur 
dhe nuk aplikohet 
më. 

Nuk është i 
aplikueshëm më

12. Subvencionet 
dhe transferet

Sekretari i Përgjithshëm, duhet të siguroj 
se OJQ-të e përzgjedhura në listën 
preliminare, të sigurojnë gjithë 
dokumentacionin që kërkohet pas 
shpalljes së rezultateve preliminare sipas 
kërkesave të rregullores në fuqi.

Edhe këtë vit 
kemi vërejtur  
raste kur gjatë 
vlerësimit të 
projektit nuk 
është kërkuar 
dokumentacionet 
e nevojshme. 
Shih çështjen 
C1. Ndërsa, nuk 
kemi hasur në 
mos plotësim të 
dokumenteve të 
përcaktuar në 
thirrje publike 
nga Agjencia për 
Barazi Gjinore. 

Pjesërisht i zbatuar

13. Subvencionet 
dhe transferet

Sekretari i Përgjithshëm, të siguroj 
ndërmarrjen e masave shtesë ndaj 
monitorimit të përfituesve nga personat 
fizik dhe OJQ-të, për sigurimin e 
dëshmive të vlefshme lidhur me 
shfrytëzimin e mjeteve, në përputhje me 
qëllimin e dhënë. Nëse këto nuk 
arsyetohen brenda periudhës së definuar 
në kontratë, të ndërmerren masa 
ndëshkuese ndaj këtyre përfituesve, siç 
janë të përcaktuara në programin e 
miratuar për komunitete.

Edhe këtë vit 
kemi hasur në 
raste kur 
projektet e 
subvencionuara 
janë arsyetuar 
pjesërisht ose 
nuk janë 
arsyetuar fare. 
Shih çështjen B2.

Nuk ka filluar zbatimi
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14. Subvencionet 
dhe transferet

Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i 
ZÇK-së, duhet të sigurojnë se për çdo 
proces të ndarjes së subvencioneve ndaj 
personave fizik, të formohet komisioni i 
vlerësimit i cili do të bëjë vlerësimin e 
kërkesave bazuar në dëshmi të 
mjaftueshme për arsyetimin e dhënies së 
ndihmës. Në rast të ndryshimit të 
përbërjes së komisionit, kjo të bëhet 
përmes vendimit të Sekretarit të 
Përgjithshëm.

Gjatë auditimit të 
subvencioneve 
nuk kemi hasur 
në raste ku janë 
dhënë 
subvencione në 
mungesë të 
vlerësimit nga 
Komisioni i 
vlerësimit.

I zbatuar

15. Subvencionet 
dhe transferet

Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i 
ZÇK-së, duhet t’i analizojnë shkaqet se 
pse rastet e mëspërme kanë ndodhur dhe 
të marrin masa të menjëhershme për 
ndërprerjen e praktikave të tilla. 
Gjithashtu, në fazat e ardhme të sigurojnë 
se përzgjedhja e OJQ-ve bëhet 
ekskluzivisht në pajtim me kriteret, 
standardet dhe procedurat e përcaktuara 
me Rregulloren nr.04/2017.

Gjatë auditimit të 
subvencioneve 
nuk kemi hasur 
në raste ku janë 
dhënë 
subvencione në 
mungesë të 
shpalljes publike 
dhe Komisionit të 
vlerësimit.

I zbatuar

16. Subvencionet 
dhe transferet

Sekretari i Përgjithshëm, duhet të siguroj 
se në rastet e thirrjeve publike për OJQtë, 
të respektohen të gjitha kriteret e 
përcaktuara sipas thirrjes gjatë vlerësimit 
të aplikacioneve nga komisioni përkatës i 
vlerësimit.

Gjatë auditimit 
nuk kemi hasur 
në raste ku nuk 
janë përmbushur 
kriteret specifike 
në thirrjen 
publike për 
dëshmitë e 
realizimit të 
projekteve në të 
kaluarën.

I zbatuar

17. Pasuritë Drejtori Ekzekutiv në AUV, duhet të 
ndërmerr masa që të gjitha furnizimet 
fillimisht të pranohen përmes deposë 
qendrore ku dhe regjistrohen në sistem, 
dhe më pas të shpërndahen në sektorët e 
caktuar sipas kërkesës. Ndërsa, 
Kryeshefi Ekzekutiv në ASK, të siguroj se 
blerjet mbi 1000€ realizohen nga 
kategoria e investimeve kapitale dhe si të 
tilla, regjistrohen në regjistrin kontabël.

AUV i kishte 
ndërmarrë masat 
e nevojshme për 
të regjistruar të 
gjitha pasuritë në 
SIMFK. Po ashtu 
ASK i kishte 
regjistruar të 
gjitha blerjet në 
kodet adekuate 
dhe janë 
regjistruar në 
regjistrin 
kontabël.

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

Ministria e 
Integrimeve 
Evropiane është 
fuzionuar në 
kuadër të Zyrës 
së Kryeministrit 
si Departamenti I 
Integrimeve 
Evropiane. Për 
ketë arsye, ky 
rekomandim 
është mbyllur 
dhe nuk aplikohet 
më. 

Nuk është i 
aplikueshëm më

19. Obligimet e 
papaguara

Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori 
Ekzekutiv në AUV, të sigurojnë se të 
gjitha faturat e pranuara, paguhen brenda 
afatit ligjor prej 30 ditësh

Edhe këtë vit 
kemi hasur në 
vonesa në 
pagesa. Shih 
çështjen B3.

Nuk ka filluar zbatimi

20. Obligimet e 
papaguara

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

Ministria e 
Integrimeve 
Evropiane është 
fuzionuar në 
kuadër të Zyrës 
së Kryeministrit 
si Departamenti I 
Integrimeve 
Evropiane. Për 
ketë arsye, ky 
rekomandim 
është mbyllur 
dhe nuk aplikohet 
më. 

Nuk është i 
aplikueshëm më

21. Auditimi i 
Brendshëm

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

Ministria e 
Integrimeve 
Evropiane është 
fuzionuar në 
kuadër të Zyrës 
së Kryeministrit 
si Departamenti I 
Integrimeve 
Evropiane. Për 
ketë arsye, ky 
rekomandim 
është mbyllur 
dhe nuk aplikohet 
më. 

Nuk është i 
aplikueshëm më

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

1. Baza për 
opinion

Sekretari i Përgjithshëm duhet të sigurojë se është bërë një analizë e gjetjeve që 
kanë ndikuar në modifikimin e opinionit dhe të ndërmerr veprimet e nevojshme për 
të siguruar që mangësitë dhe gabimet e tilla të mos përsëriten gjatë përgatitjes së 
pasqyrave financiare të vitit 2021, respektivisht Pasqyrat Financiare nuk do të 
dorëzohen para se t’i nënshtrohen një rishikimi të detajuar nga ana e 
menaxhmentit.
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2. Baza për 
opinion

Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të sigurojnë se janë 
forcuar kontrollet në menaxhimin e pasurisë, në mënyrë që për tërë pasurinë në 
regjistër të ketë dokumentacion mbështetës. Për t’u bërë më i lehtë identifikimi, të 
gjitha pasuritë duhet të jenë të pajisura me barkode në bazë të regjistrit të pasurive.

3. Baza për 
opinion

Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të marrin masa që 
të gjitha pasuritë të regjistrohen, klasifikohen dhe zhvlerësohen saktë në regjistrin e 
SIMFK-së në mënyrë që më pas, gjendja e pasurive kapitale mbi 1,000€ të 
prezantohet e saktë dhe e plotë në pasqyra financiare.

4. Baza për 
konkluzion

Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë 
kontrollet në menaxhimin e pasurisë duke siguruar se komisioni i inventarizimit bën 
krahasimin e gjendjes së pasurisë sipas raportit të inventarizimit me gjendjen e 
regjistrave të pasurisë dhe të reflektoj ndryshimet eventuale në PVF, përfshirë edhe 
departamentin për Integrime evropiane. 

5. Baza për 
konkluzion

Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë 
kontrollet në pranimin e mallrave dhe shërbimeve dhe procedimin e pagesave në 
mënyrë që të respektohen procedurat dhe të evitohen blerjet e pa kontrolluara. 

6. Baza për 
konkluzion

Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i ZÇK duhet të sigurojë se të gjitha projektet e 
subvencionuara të raportohen në kohën e paraparë dhe me dokumentet 
mbështetëse valide të parapara në marrëveshje dhe me  programin për 
Komunitete. Në rastet e mos përmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga 
përfituesit, të ndërmerren masat për pezullimin dhe kthimin e mjeteve siç kërkohet 
me marrëveshje.

7. Baza për 
konkluzion

Sekretari i Përgjithshëm duhet të sigurojë të gjithë zyrtarët që shfrytëzojnë avanse 
për udhëtime zyrtare, brenda 15 ditësh nga dita e kthimit nga udhëtimi, të 
barazohen me zyrtarin përkatës. Në të kundërtën, të aplikohen edhe ndalesat në 
pagë. 

8. Baza për 
konkluzion

Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i ZÇK duhet të sigurojë se gjatë fazës së 
vlerësimit të aplikacioneve të OJQ-ve të përmbushen të gjitha kriteret për aplikim 
dhe të bëhet ndarja e saktë e proporcionit në mes të shpenzimeve të lejuara dhe 
shpenzimeve të papranueshme sipas Udhëzuesit të thirrjes publike. 

9. Baza për 
konkluzion

Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë masat e 
përgjegjësisë ndaj zyrtarëve financiar dhe zyrtarëve tjerë administrativ për të 
siguruar se të gjitha obligimet do të paguhen brenda afatit ligjor prej 30 ditësh pas 
pranimit të faturave. 

10. Covid - 19 Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i ZÇK duhet të ndërmarrin masa dhe të rrisin 
numrin e stafit që do të kujdesen për monitorimin e rregullt dhe të drejtpërdrejtë të 
implementimit të projekteve në terren. Në rast të shkeljes së kontratës nga 
përfituesi, duhet nxjerrë vendime për anulimin e kontratës dhe masa për inicimin e 
procedurave gjyqësore përkatëse.

11. Auditimi i 
Brendshëm

Sekretari i Përgjithshëm duhet të siguroj themelimin e Komitetit të Auditimit ashtu 
siç parashihet me Ligjin nr. 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave 
publike dhe udhëzimin administrativ MF nr 01/2019 për themelimin dhe funksionin 
e komitetit të auditimit në subjektin e sektorit publik.
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Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm

Qerkin Morina, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Bujar Bajraktari, Udhëheqës i Auditimit

Nora Rashiti, Udhëheqëse e ekipit

Veton Misiri, Anëtar i ekipit

Ajtene Llapashtica, Anëtare e ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi
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Për të arritur në përfundimin se një opinion mbi pasqyrat financiare është i modifikuar ose i pa  
modifikuar, një auditor duhet të sigurohet që rezultatet e auditimit përfshijnë, apo jo, keq-deklarim
(e) material(e) ose të përhapur(a), apo të tillë(a) të mundshëm(me), të supozuar në rast kufizimi të 
fushëveprimit.

Keq-deklarimi është një ndryshim mes shumës së raportuar, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit 
të një zëri të pasqyrës financiare dhe sasisë, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit që kërkohet që 
zëri të jetë në përputhje me kornizën e raportimit financiar në fuqi. Keq-deklarimet mund të vijnë 
nga gabimi ose mashtrimi.

(shkëputur nga SNISA 200)
Forma e opinionit

Opinioni i pa-modifikuar

Formulohet kur nuk janë zbuluar keq-deklarime ose mos-pajtueshmëri; kur janë zbuluar keq-
deklarime ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, por që nuk është i barabartë 
me ose nuk e tejkalon nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keq-
deklarimi(et) dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar transaksionesh 
nuk është e barabartë me ose e tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë 
klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse nuk ka kufizim të fushëveprimit ose kur 
kufizimi i fushëveprimit nuk mund të shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e) dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë(ve).

Kufizimi i fushëveprimit ndodh kur një auditor nuk është në gjendje të marrë dëshmi të 
mjaftueshme auditimi për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë 
keq-deklarime materiale.

Auditori duhet të japë 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.

Shtojca II: Shpjegim lidhur me llojet e të ndryshme të 
opinioneve të aplikuara nga ZKA dhe pjesëve të tjera të 
Raportit të Auditimit
Raporti i auditorit për pasqyrat financiare⁶ duhet të përmbajë një opinion për pasqyrat financiare, 
bazuar në përfundimet e nxjerra nga dëshmitë e marra gjatë auditimit. Kur auditimi kryhet për të 
vlerësuar gjithashtu përputhjen me legjislacionin dhe rregulloret e tjera, auditorët kanë një 
përgjegjësi shtesë për të raportuar për pajtueshmërinë me autoritetet.⁷  . Ky opinion duhet të 
veçohet nga opinioni nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë, d.m.th. 
opinioni mund të modifikohet në lidhje me çështjen(t) e pajtueshmërisë, por mund të mos 
modifikohet në lidhje me besueshmërinë e pasqyrave financiare (ose anasjelltas).
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Modifikimi i opinionit në raportin e auditorit

Auditori duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit nëse konstatohet se, bazuar në 
dëshmitë e marra nga auditimi, pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime 
materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri, ose nuk është në gjendje të sigurojë prova të mjaftueshme 
të auditimit për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-
deklarime materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri..

Opinioni i modifikuar mund të jetë:

-          I kualifikuar,

-          I kundërt, ose

-          Mohim opinioni

Opinioni i kualifikuar

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që janë të barabartë me ose e tejkalojnë nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimi dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar 
transaksionesh është i barabartë me ose tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për 
këtë klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse ka kufizim të fushëveprimit, i cili mund të 
mos shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e).

Opinion i kundërt

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që tejkalon në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimet dhe/ose mos-pajtueshmëritë e zbuluara brenda një klase të caktuar 
transaksionesh e tejkalojnë në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur 
për këtë klasë të transaksioneve.

“E përhapur” është term që përdoret, në kontekstin e keq-deklarimeve dhe/ose mos-
pajtueshmërive, për të përshkruar efektet e keq-deklarimeve dhe/ose mos-pajtueshmërisë në 
pasqyrat financiare; ose efektet e mundshme në pasqyrat financiare të keq-deklarimeve dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë, nëse ka të tilla, që nuk zbulohen për shkak të pamundësisë për të marrë 
dëshmi të mjaftueshme e të duhura të auditimit. Efektet e përhapura në pasqyrat financiare janë 
ato që, sipas gjykimit të auditorit::

a)   Nuk kufizohen vetëm në elemente, llogari ose zëra të veçantë të pasqyrave financave;

b)  Por nëse kufizohen si të tilla, përfaqësojnë ose mund të përfaqësojnë një pjesë të 
konsiderueshme të pasqyrave financiare; ose

c)  Për sa i përket shpalosjeve, janë thelbësore që përdoruesit të kuptojnë pasqyrat 
financiare.
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Mohim i opinionit

Formulohet kur kufizimi i fushëveprimit, d.m.th. kur pamundësia për të siguruar prova të 
mjaftueshme të përshtatshme të auditimit, është i natyrës materiale dhe pervazive.

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të tërheqë 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 dëshmi të mjaftueshme e të përshtatshme se 
çështja nuk përmban keq-deklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë 
paragrafin e Theksimit të çështjes në raportin e tij. Paragrafi për Theksimin e Çështjes duhet t'i 
referohet vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare.

Paragrafi 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. 

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të komunikojë 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 të 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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Shënimet fundore

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 
mira relevante në sektorin publik

² Raportet tjera janë kërkesë e nenit 8 të së Rregullores 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar

³ Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet

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 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave

⁶ Pasqyrat financiare në sektorin publik përfshijnë po ashtu edhe pasqyrën(at) e ekzekutimit të buxhetit 

⁷ Pajtueshmëria me autoritetet: pajtueshmëria me ligjet, rregulloret, standardet, apo praktikat e mira. 
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