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1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Zyrës së Kryeministrit për vitin e 
përfunduar më 31 Dhjetor 2021, 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 2021.

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.

Baza për Opinion të Kualifikuar

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

B1 - Detyrimet kontigjente janë mbivlerësuar për 104,751�;
- Prezantim jo i saktë i pasurive në PFV për shkak të nënvlerësimit për 78,343�, si dhe të 
mbivlerësimit të stoqeve në vlerë prej 87,106� duke bërë që vlera e pasurive kapitale dhe jo 
kapitale të mos jetë e shpalosur saktë në PFV;
 - Grantet e përcaktuara të donatorëve të bartura shuma e mbetur për bartje e mbivlerësuar 
për 227,477�; si dhe
 - Nuk janë shpalosur shpenzimet për COVID-19 në vlerë prej 850,414�.

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.
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Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar nëse proceset dhe transaksionet përcjellëse janë në pajtueshmëri 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.

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.

A1 ZKM, kishte bërë keqklasifikim të shpenzimeve në vlerë prej 32,823€. Pagesat ishin bërë 
nga kategoria e pagave dhe mëditjeve të cilat për nga natyra i përkasin kategorisë 
subvencione dhe transfereve. Këto mjete ishin të buxhetuara me Ligjin e Buxhetit për vitin 
2021.

B2 Në gjashtë (6) pagesa në vlerë prej 22,928€, urdhërblerjet ishin proceduar pas pranimit të 
faturës.

B3 Në 18 mostra të testuara në vlerë totale prej 74,079€ kishte vonesa në pagesën e 
obligimeve.

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.

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe të organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare 
vjetore

Sekretari i 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, Sekretari i 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.
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Sekretari i 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.

• 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.
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• 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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Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin 
4.

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja B1 - Shpalosje jo të sakta në Pasqyra Financiare Vjetore

Gjetja 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. 
Përderisa, neni 18 i kësaj rregullore, Raport për detyrimet kontingjente, 
Organizata Buxhetore në harmoni me LMFPP raportojnë të gjitha detyrimet 
kontingjente. Si dhe, neni 19 pika 2, të gjitha organizatat buxhetore janë të 
obliguara të regjistrojnë vlerën e pasurive jo financiare në regjistrat kontabël 
sipas rregullores përkatëse për menaxhimin e pasurisë jo financiare. 
Përderisa, sipas Rregullores  02/2013 për Menaxhimin e Pasurive jo 
Financiare, neni 6, paragrafi 3, pasuria kapitale duhet të regjistrohet në 
SIMFK ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet në sistemin e-pasuria.
Sipas Qarkores së Thesarit (MF), mbi proceset dhe afatet për përgatitjen e 
pasqyrave financiare vjetore të vitit 2021, 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.

Nga rishikimi i PFV të ZKM-së dhe krahasimi i tyre me shënimet e SIMFK-
së, identifikuam gabimet si në vijim:

• Neni 18 Detyrimet kontigjente të prezantuara nga AUV janë 
mbivlerësuar për 104,751€ pasi që lënda ishte shpalosur edhe 
përkundër faktit që kishte marrë vendimin e formës së prerë;

• Nenit 19.3.1 Pasuritë kapitale me vlerë mbi 1,000 � - Agjencia për 
Barazi Gjinore (ABGJ) nuk ka regjistruar blerjet e pasurive në 
vlerë 17,810€, duke mbivlerësuar pasuritë kapitale;

• Neni 19.3.2 Pasuritë jo kapitale me vlerë nën 1,000 � - mos regjistrimi 
i blerjeve të pasurive nën 1,000 � nga AUV në vlerë prej 60,533€ ka 
ndikuar në nënvlerësimin e tyre, përderisa ABGJ dhe AUV nuk kishin 

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 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.

Ky raport ka rezultuar me shtatë (7) rekomandime, prej tyre tre (3) janë rekomandime të reja, tre 
(3) të përsëritura dhe një (1) pjesërisht të përsëritura.
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aplikuar zhvlerësimin në sistem. Ndërsa, KSK nuk kishte bërë 
regjistrimin e blerjeve në sistemin e-pasuria. Vlera e prezantuar e 
pasurive nën 1,000 � buron nga regjistrat e brendshëm në excel;

• Neni 19.3.3 Stoqet – Vlera e stoqeve të raportuara nga KSK sipas 
sistemit e-pasuria ishte e mbivlerësuar për 87,106€. Në PVF ishte 
prezantuar vlera prej 99,359€, ndërsa sipas numërimit nga komisioni 
i inventarizimit do të duhej të ishte 12,253€. Ndërsa, AUV dhe ABGJ 
kishin raportuar stoqet duke u bazuar në evidencat e procesit të 
inventarizimit në mungesë të regjistrave të sistemit e-pasuria;

• Neni 24 – Raporti për fondet e donatorëve të pashpenzuara - ‘Shuma 
e mbetur për bartje’ është prezantuar 1,731,847€, ndërsa do të duhej 
të ishte 1,504,370€. Diferenca ka ndikuar që Grantet e përcaktuara të 
donatorëve të bartura, Totali në dispozicion për vitin aktual si dhe 
Shuma e mbetur për bartje të jenë të mbivlerësuara për 227,477€; 
dhe 

• Nuk janë shpalosur shpenzimet për COVID-19 nga programi 00098 
në vlerë prej 850,414€.

ZKM nuk ka shpalosur në PVF çështjet që kanë shoqëruar menaxhimin e 
pasurisë si mos funksionimi i sistemit e-pasuria.

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. 

Rekomandimi B1 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 2022 si dhe 
Pasqyrat Financiare Vjetore (PFV) të mos dorëzohen në Thesar-MFPT 
para se t’i nënshtrohen një rishikimi të detajuar nga ana e menaxhmentit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja A1 - Klasifikimi jo adekuat i shpenzimeve 

Gjetja Sipas nenit 18 pikës 3 të Rregullës financiare Nr. 01/2013 shpenzimi i 
parave publike, shpenzimet duhet të jenë në kode adekuate, të përcaktuara 
me planin kontabël. 
Në një rast në ZKM, kemi vërejtur që pagesa sipas vendimit të qeverisë nr. 
03/77, dt. 04.12.2018 ishte realizuar nga kategoria e pagave, përderisa i 
takon kategorisë së subvencioneve dhe transfereve. Më tej, bazuar në 
vendimet e qeverisë kemi identifikuar që ekzistojnë gjithsej katër raste të 
tilla ku vlera e këtyre pagesave për vitin 2021 në total ishte 32,823€.
Kjo kishte ndodhur për arsyen se me rastin e aprovimit të Ligjit për ndarjet 
buxhetore të vitit 2021, këto shpenzime ishin planifikuar dhe ekzekutuar në 
kategori jo adekuate ekonomike. 

Ndikimi Pagesat e kryera nga kodet jo adekuate të shpenzimeve ndikojnë në 
nënvlerësimin e disa llogarive dhe mbivlerësimin e llogarive tjera, që për 
efekt kanë paraqitjen e pa saktë të gjendjes së llogarive. 

Rekomandimi A1 Sekretari i Përgjithshëm duhet të siguroj që janë ndërmarrë të gjitha 
veprimet e nevojshme që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të 
buxhetit apo të bëhet ridestinim i mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i 
shpenzimeve tё bëhet sipas kodeve ekonomike adekuate të përcaktuara 
me plan kontabël.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Dobësi në procedimin e pagesave

Gjetja Sipas Nenit 22 të rregullës financiare 01/2013 për shpenzimin e parasë 
publike, fillimisht duhet të bëhet kërkesa për blerje, urdhërblerja, raporti i 
pranimit të mallit (pranohet malli apo shërbimi) dhe pas pranimit të faturës 
të ekzekutohet pagesa.

Në AUV kemi vërejtur që për gjashtë (6) pagesa në vlerë prej 22,928€, 
urdhërblerjet ishin proceduar pas pranimit të faturës.

Kjo ishte si pasojë e dështimit të kontrolleve nga zyra e prokurimit me rastin 
e procedimit të urdhërblerjes. 

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 B2 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)
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Çështja B3 - Vonesat në pagesën e faturave

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 18 pagesa në vlerë prej 74,079� faturat ishin paguar me vonesë më 
tepër se 30 ditë. Vonesat varirojnë prej 6 deri në 170 ditë. Prej tyre 68,789� 
i takojnë Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë dhe 5,290� Zyrës së 
Kryeministrit.

Shkaku i dobësive në procedimin e pagesave me vonesë ishin kontrollet e 
dobëta në menaxhimin e buxhetit, si dhe neglizhenca në realizimin 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-së.

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  Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë

2.3.1   Pasuritë kapitale dhe jokapitale

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 6,349,418€, pasurive jokapitale është 
229,426€, si dhe e stoqeve 438,057€. Kemi testuar 78 mostra për teste substanciale dhe të 
pajtueshmërisë në vlerë 3,282,095€.

Çështja C1 - Mangësi në procesin e inventarizimit dhe harmonizimit të shënimeve me PVF

Gjetja Rregullorja MF – nr. 02/2013 – për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare në 
Organizatat Buxhetore, neni 19 pika 4.7 Hartimi i raportit të përgjithshëm në 
bazë të raporteve individuale të Komisionit për Inventarizimin e Pasurisë jo 
Financiare në kohën e përshtatshme para përgatitjes së pasqyrave 
financiare vjetore. Raporti i inventarizimit duhet të përmbajë gjendjen fizike 
të pasurisë jo financiare, kushtet e ruajtjes së tyre dhe vërejtjet mbi 
karakterin e diferencave dhe dëmtimeve të konstatuara, 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.

Inventarizimi i pasurive në KSK dhe AUV, ishte bërë pas përgatitjes së 
PVF-vë. Po ashtu, asnjëri nga komisionet (ZKM, ABGJ, AUV si dhe KSK) 
nuk kishte bërë krahasimin e gjendjes së inventarizuar me gjendjen e 
regjistrave të pasurive jo financiare. 

Ndërsa KSK dhe ABGJ nuk kishin kryer ende procesin e vlerësimit të 
pasurive.

Kjo gjendje është si pasojë e mangësive në sistemin e kontrolleve të 
brendshme lidhur me menaxhimin e pasurive jo financiare. 

Ndikimi Inventarizimi i pasurive pas përgatitjes së PVF-vë dhe 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 C1 Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë 
kontrollet në menaxhimin e pasurisë duke siguruar inventarizimin me kohë 
të pasurive dhe krahasimin e gjendjes së pasurisë sipas raportit të 
inventarizimit me gjendjen e regjistrave të pasurisë dhe të reflektoj 
ndryshimet eventuale në PVF. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.2   Të arkëtueshmet

ZKM-ja në PFV-të e vitit 2021 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 80,682€. Kjo vlerë 
përbehet nga obligimet e pa arkëtuara nga faturimet nga të hyrat nga inspektimi i kontrollit 
fitosanitar, gjoba të bizneseve dhe individëve.

Çështja A2 - Parregullsi në menaxhimin e të hyrave të pa arkëtuara nga inspektimet fitosanitare

Gjetja Sipas Nenit 13 të Rregullores Financiare 03/2010 për të hyra, pas çdo 
mbyllje të periudhës mujore, OB është e obliguar që ta bëjë barazimin e të 
hyrave në Thesar. Zyrtari përkatës i OB duhet të vijë në Divizionin e të 
Hyrave në Departamentin e Thesarit dhe të paraqesë dokumentet në 
mënyrë që procesi i barazimit të jetë i saktë. Barazimi i të hyrave të nivelit 
qendror bëhet në bazë të këtyre dokumenteve: 2.1.Raportin nga SIMFK-ja 
për të hyrat e grumbulluara; 2.2.Raportin për zbrazjet ditore të të hyrave; 
2.3.Formularin për barazim në të cilin duhet të shënohet shuma për çdo lloj 
e të hyrës; dhe 2.4.Një tabelë me provizionet ditore të specifikuara.
Po ashtu, Procedurat e MFK-së Nr. 7 Të hyrat, ku sipas pikës 6, ZKF është 
përgjegjës për rakordimin e të hyrave në SIMFK me faturat dhe pasqyrat 
bankare (shpeshtësia do të varet nga vëllimi i transaksioneve por rakordimi 
duhet të bëhet më së paku një herë në muaj).

Për të hyrat e realizuara nga inspektimi fitosanitar, në dy raste (mostra) në 
vlerë prej 260€ të prezantuara në PVF si llogari e arkëtueshme, gjatë 
ekzaminimit kemi vërejtur se për të njëjtat fillimisht ishin ofruar (nga palët) 
dëshmi të pagesave bankare gjatë vitit 2021 për shërbimet e kryera nga 
AUV. Meqenëse, në raportet ditore të të hyrave të pranuara nuk ishte 
konfirmuar pranimi i mjeteve, palët janë udhëzuar të bëjnë pagesën e 
mjeteve në 2022. 

Si rezultat i kësaj në regjistrin e llogarive të arkëtueshme vërejtëm se 
ekzistojnë gjithsej 49 raste në vlerë prej 3,761€. Prej tyre, për verifikim në 
Bankë nga zyrtarët e agjencisë janë dërguar 36 raste në vlerë 2,821€, ku 
për 28 raste në vlerë 2,235€, Banka ka konfirmuar se shuma dhe referenca 
nuk është gjeneruar nga ana tyre, ndërsa për 7 raste në vlerë 527€ pagesat 
janë refuzuar në KIPS (Sistem) për shkak të të dhënave gabim, dhe mjetet i 
janë kthyer klientit në llogari. Përderisa, pagesa në vlerë 59€ ishte dërguar 
në Thesar.

Në mungesë të funksionimit të sistemit të të hyrave që nga tetori 2020 deri 
në tetor 2021, zyrtarja e të hyrave në ZKM – AUV nuk kishte arritur t`i 
vendos në sistem të dhënat/lëndët. Si pasojë, nuk ishin zbatuar kontrollet 
për verifikimin e pagesave për të hyrat nga inspektimet  fitosanitare.

Ndikimi Mos vendosja e të dhënave në sistem dhe mos raportimi i të hyrave për 
inspektimet fitosanitar, shpie në mosdeklarim të të hyrave dhe rrjedhimisht 
mund tё rris rrezikun qё paratё publike tё keqpёrdoren dhe  mundëson 
kontrolle jo adekuate ndaj këtyre burimeve.

Rekomandimi A2 Sekretari i Përgjithshëm në bashkëpunim me Kryeshefin Ekzekutiv të AUV-
it duhet të siguroj që kontrollet e brendshme për verifikimin e pagesave të 
jenë në funksion, si dhe të identifikoj shkaktarët të cilët i kanë krijuar këto 
mangësi dhe të ndërmarr masat e duhura. Si dhe, të siguroj një rishikim të 
kontrollit për dy vitet paraprake nga Njёsia e Auditimit tё Brendshёm 
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(NjAB). 

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

ZKM ka të themeluar njësinë e auditimit të brendshëm (NjAB) e cila përbëhet nga dy auditor. 
Ndaras nga kjo njësi vepron edhe një auditor i brendshëm në AUV. ZKM kishte themeluar 
Komitetin e Auditimit në dhjetor 2021 pasi i njëjti nuk ishte funksional nga 2019. Si rrjedhojë, nuk 
ishin mbajtur takime për vitin 2021. Për vitin 2021, NjAB, kishte hartuar planin strategjik dhe atë 
vjetor të punës dhe kishte planifikuar të kryente katër auditime. Auditimet e planifikuara sipas 
indeksit të rrezikut ishin dy me rrezik të lartë, një të mesëm dhe një të ulët. Gjatë vitit 2021, NjAB, 
kishte realizuar planin e auditimit duke finalizuar katër auditimet e planifikuara të cila kishin të 
bënin me menaxhimin e Sekretariatit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës (SKSK), menaxhimin e 
Agjencisë për Barazi Gjinore (ABGJ), menaxhimin e Zyrës së Kryeministrit (ZKM) si dhe 
menaxhimin e subvencioneve dhe transferove në ZKM. Gjatë kësaj periudhe ishin dhënë gjithsej 
34 rekomandime nga kjo njësi, prej tyre 13 ishin zbatuar, 14 në proces dhe 7 të pazbatuara ende. 
Sipas mbulueshmërisë, auditimet ishin një 2019/20, një 2020/21 dhe dy auditime që mbulonin 
pjesërisht 2021. Ndërsa AB në AUV nuk ishte në detyrë pasi ishte në pushim të lehonisë përgjatë 
vitit 2021. AB kishte hartuar Planin strategjik për 2021 i cili kishte marrë aprovimin nga 
menaxhmenti por që nuk ishte vënë në zbatim në mungesë të një zëvendësimi për AB.

Çështja A3 - Mos angazhimi i auditorit të brendshëm në Departamentin e Integrimeve (ish 
Ministria e Integrimeve Evropiane - MIE)
Gjetja Bazuar në Ligjin 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike 

neni 16 pika 2 Njësia e auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit publik 
mbulon të gjithë subjektin e sektorit publik, përveç organeve të vartësisë që 
kanë njësi të auditimit të brendshëm.

Megjithëse Departamenti i Integrimeve (ish MIE) në kuadër të ZKM-së ka të 
angazhuar një auditor duke u bazuar në organizimin para shkrirjes së kësaj 
ministrie në ZKM, kjo njësi nuk kishte zhvilluar procedura të auditimit gjatë 
2021. Përderisa, ky departament nuk ishte përfshirë as në procedurat e 
auditimit nga njësia e ZKM-së.

Pas shkrirjes së MIE në ZKM ende nuk është arritur të bëhet sistemimi i 
gjithë stafit në njësitë e ZKM për shkak të konflikteve me pozitat duale 
brenda skemës organizative, siç është NjAB. Ndërkohë që kishte munguar 
komunikimi mes këtyre njësive të ndikuara kryesisht nga paqartësitë e 
ndërlidhura me nivelin e përgjegjësive.

Ndikimi Mungesa e monitorimit të Departamentit të Integrimeve ndikon nivelin e 
sigurisë së aktiviteteve të zhvilluara si dhe zbatimin e sistemeve të kontrollit 
të brendshëm.

Rekomandimi A3 Sekretari i Përgjithshëm të siguroj se janë ndërmarrë veprime të cilat 
sigurojnë vendosjen e mekanizmave monitorues nëpërmjet mënyrave të 
përcaktuara me ligj sipas nivelit të përgjegjësive në rastin e NjAB lidhur me 
Departamentin e Integrimeve. Të sigurohet përfshirja e Departamentit të 
Integrimeve në proceset audituese.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Buxheti përfundimtar është më i ulët se buxheti fillestar për 312,195€. Lëvizjet buxhetore janë si 
rezultat i rishikimi të buxhetit me ç’rast buxheti ishte rritur për 1,072,068€, ndërsa më pas si 
rezultat i vendimeve të Qeverisë si dhe kursimeve të fundvitit ishte zvogëluar për 1,384,263€. Të 
hyrat e bartura nga viti paraprak ishin 107,019€, si dhe donacionet në shumë prej 2,124,802€.

Në vitin 2021 ZKM ka shpenzuar 77% të buxhetit përfundimtar në 2021 ose 9,496,904€, me një 
ulje në krahasim me vitin 2020 ku shpenzimi ishte 82%. Sidoqoftë, zbatimi i buxhetit mbetet në 
një nivel të pakënaqshëm dhe shpjegimet për pozicionin aktual janë detajuar më poshtë.

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike 12,616,193 12,303,998 9,496,904 14,143,945 14,689,013

Pagat dhe mëditjet 3,843,700 3,959,548 3,908,997 4,900,587 5,164,963

Mallrat dhe shërbimet 5,217,120 5,143,914 3,151,301 4,349,896 6,360,803

Komunalitë 141,373 83,471 81,574 88,013 92,446

Subvencionet dhe transferet 2,990,000 2,263,091 2,124,025 4,676,392 2,626,880

Investimet Kapitale 424,000 853,974 231,007 129,057 443,921

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
final⁴

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

Burimet e fondeve 12,616,193 12,303,998 9,496,904 14,143,945 14,689,013

Grante Qeveritare – Buxheti 12,455,507 9,911,491 8,723,672 13,411,085 13,663,294

Të bartura nga viti i kaluar 0 107,019 106,085 119,567 66,139

Të hyrat vetanake 160,686 160,686 55,856 53,667 201,053

Te hyrat nga AKP-ja 0 0 0 0 27,692

Donacionet vendore 0 19,612 0 0 0

Donacionet e jashtme 0 2,105,191 611,291 559,627 730,835
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Shpjegimet për ndryshimet në kategoritë e buxhetit janë dhënë më poshtë: 
• Buxheti për paga dhe mëditje kishte pësuar rritje për 115,848� me buxhetin final. Kjo ishte 
ndikuar nga rritja me rishikimin buxhetor për 248,784�, planifikimi i donacioneve të jashtme në 
vlerë prej 238,839� si dhe shkurtimeve buxhetore sipas vendimit të Qeverisë në vlerë prej 
371,776�;
• Ulja e buxhetit për mallra dhe shërbime prej 73,206� me buxhetin final ishte ndikuar nga ulja me 
rishikimin buxhetor për 61,740�, përfshirja e donacioneve të jashtme në vlerë prej 1,451,966�, 
përfshirja e të hyrave të bartura në vlerë prej 107,019�, si dhe shkurtimet sipas vendimeve të 
Qeverisë. Shpenzimi i ulët, prej 61%, në krahasim me buxhetin është ndikuar nga zvogëlimi i 
aktiviteteve për shkak të pandemisë si dhe vonesave të shkaktuara nga njësitë kërkuese.
• Buxheti i planifikuar për shpenzime komunale kishte pësuar një ulje prej 57,901� si rezultat i 
kursimeve buxhetore në fund të vitit;
• Buxheti për Subvencione dhe Transfere kishte pësuar një rënie për 726,909� me buxhetin final. 
Kjo rënie ishte ndikuar nga rishikimi i buxhetit me ç’rast buxheti ishte rritur për 785,024�, 
përfshirjes së donacioneve në vlerë prej 191,164�, si dhe uljes sipas vendimeve të Qeverisë për 
lëvizjet buxhetore. Realizimi i buxhetit për këtë kategori ishte 94% i cili ishte shpenzuar kryesisht 
për zbatimin e programeve për mbështetjen e dhënë bizneseve dhe OJQ-ve sipas programit për 
rimëkëmbjen 850,414�, kompensimin e fermerëve 656,560�, mbështetjen financiare të 
komuniteteve 554,890� dhe të ngjashme; dhe
• Përkundër rritjes buxhetore për investime kapitale në vlerë prej 429,974� me buxhetin final, 
vetëm 27% ishin shpenzuar. Buxheti përfshinte katër projekte të cilat ishin në vazhdim nga vitet 
paraprake. Nivel të kënaqshëm të realizimit kishe projekti për pajisjet laboratorike, ndërsa nuk 
kishin realizim të kënaqshëm projekti për Ndërtimin e fabrikës së riciklimit (IPA) si dhe dy projektet 
tjera që kanë të bëjnë me blerjen e pajisjeve të TI dhe veturave për marrjen e mostrave. Ngecjet 
në realizimin e këtyre projekteve ishin ndikuar nga vonesat në inicimin e kërkesave dhe procedura 
të prokurimit.
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Të hyrat e realizuara nga ZKM në 2021 ishin në vlerë 7,081,538€. 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 2021 ZKM kishte realizuar të hyra 
rreth 114% bazuar në planifikimin e rishikuar të të hyrave në Ligjin e Buxhetit. 

Tabela 3. Të hyrat (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Pranimet

2020
Pranimet

2019
Pranimet

Totali i të hyrave 7,760,131 6,198,102 7,081,538 6,081,996 5,558,809

Të hyrat jo tatimore 7,760,131 6,198,102 7,027,738 6,081,996 5,558,609

Të hyrat tjera 0 0 53,801 200
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

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.

Rekomandimi i 
dhënë nuk është 
marrë parasysh 
gjatë hartimit të 
PVF 2021. 
Mangësi 
materiale janë 
identifikuar në 
vlerësimin e 
PVF-ve sa i 
përket këtij viti.
Rekomandimi B1

Nuk ka filluar zbatimi

4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2020 të Zyrës së Kryeministrit ka rezultuar në 11 
rekomandime. ZKM kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj 
rekomandimet e dhëna. Gjithashtu, ZKM ka dorëzuar Raportin periodik për zbatimin e 
rekomandimeve. Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2021, shtatë (7) rekomandime ishin 
zbatuar, tre (3) nuk ishin zbatuar dhe një (1) ishte pjesërisht i zbatuar, siç është paraqitur në 
Grafikun 2 më poshtë. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë 
trajtuar ato, shihni  Tabelën nr. 4. 

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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2. 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.

Është bërë 
korrigjimi i 
regjistrimit të 
pasurive sipas 
gjetjes. 
Përderisa, nuk 
janë hasur raste 
të tilla gjatë 
procesit të 
auditimit.

I zbatuar

3. 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.

Për pasuritë e 
testuara janë 
siguruar 
dëshmitë e 
nevojshme 
audituese. Gjatë 
procesit të 
auditimit për 
2021 nuk janë 
hasur pasuri pa 
barkode.

I zbatuar

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. 

Bazuar në 
rezultatet e 
auditimit për 
2021 
rekomandimi 
mbetet i zbatuar 
pjesërisht. 
Procesi i 
inventarizimit nuk 
është zbatuar në 
përputhje me 
kërkesat e 
rregullores.
Rekomandimi C1

Pjesërisht i zbatuar

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. 

Gjatë procesit të 
auditimit ne kemi 
identifikuar raste 
të natyrës së tillë 
të cilat janë 
reflektuar në 
raport. 
Rekomandimi B2

Nuk ka filluar zbatimi

6. 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. 

Gjetjet e 
identifikuara 
gjatë procesit të 
auditimit tregojnë 
se ende ka raste 
të vonesa në 
pagesa për më 
shumë se 30 
ditë.
Rekomandimi B3

Nuk ka filluar zbatimi
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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. 

Procesi i 
auditimit nuk ka 
identifikuar raste 
të tilla.

I zbatuar

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. 

Procesi i 
auditimit për 
2021 nuk ka 
identifikuar raste 
të ngjashme.

I zbatuar

9. 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.

Procesi i 
auditimit nuk ka 
identifikuar raste 
të tilla. Për të 
gjitha mostrat e 
auditimit janë 
ofruar dëshmitë e 
raportimit.

I zbatuar

10. Subvencionet 
dhe transferet

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.

Procesi i 
auditimit nuk ka 
identifikuar 
çështje të tilla për 
2021. Për të 
gjitha mostrat e 
testuara janë 
ofruar dëshmitë e 
raportimit.

I zbatuar

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.

Vendimi për 
themelimin e 
Komitetit të 
Auditimit është 
nxjerrë më 
17.12.2021.

I zbatuar
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

Naser Arllati, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Jusuf Kryeziu, Drejtor i Auditimit

Mjellma Dibra, Udhëheqëse e ekipit

Fatlinda Podvorica, Anëtare e ekipit

Refiqe Morina, 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 financiare⁵ 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 autoritetet⁶, duke rezultuar me 
konkluzion mbi pajtueshmërinë.
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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

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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