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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar  dhe për 

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

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

llogaridhënien e institucioneve publike, duke ofruar bazë të 

qëndrueshme për të kërkuar llogari nga menaxherët e çdo 

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

shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në 

sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të 

interesit në rritjen e përgjegjësisë publike. 

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, si dhe 

me praktikat e mira evropiane.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur për opinionin e auditimit 

për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Malishevës, në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Naser Arllati, i 

cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer Elvir Krasniqi, 

udhëheqës ekipi dhe anëtarëve të ekipit Ejup Simnica dhe Senver 

Morina, nën menaxhimin e Drejtorit të Departamentit të 

Auditimit Astrit Bllaca. 

 

 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa:Rr. Ahmet Krasniqi nr. 210, Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011 

http://zka-rks.org 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Komunës së Malishevës për vitin 

2019, i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore. 

Ekzaminimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2019 është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA).  

Auditimi është fokusuar në: 

  

Konkluzionet 

Pasqyrat financiare vjetore ishin përgatitur në harmoni me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për 

Raportim Vjetor Financiar nga Organizatat Buxhetore.  

Kontrollet mbi të hyrat dhe shpenzimet në përgjithësi janë të përshtatshme, megjithatë nevojiten 

përmirësime në respektimin e rregullave të prokurimit, subvencioneve, të pasurisë, mbledhjen e të 

arkëtueshmeve dhe obligimeve. 

Përgjigja ndaj rekomandimeve të vitit paraprak tregon që prej 23 rekomandimeve të dhëna 13 

rekomandime janë zbatuar, gjashtë nuk janë adresuar ende, derisa katër rekomandime janë të 

mbyllura. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

 Opinion i pamodifikuar 

Më gjerësisht shih kapitullin 1 të këtij raporti 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

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

të gjitha rekomandimet e dhëna. Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e 

menaxhmentit dhe personelit të Komunës, gjatë procesit të auditimit. 

  

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

Pasqyrat Financiare 

Vjetore 

Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli 

Zbatimi i 

Rekomandimeve 
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Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

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

financiare, me sa vijon: 

 Nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve 

financiare për periudhën e auditimit;  

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

në fuqi;  

 Nëse funksionet e kontrollit dhe të auditimit të brendshëm janë të përshtatshme dhe efikase; 

dhe 

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

Auditimi është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Kemi analizuar veprimtarinë e Komunës, nivelin e 

mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e testeve të hollësishme, që janë të 

nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin e AP-së. 

Procedurat kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të kontabilitetit, teste 

të ndërlidhura substanciale, si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes deri në masën që i kemi 

konsideruar të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Gjetjet e auditimit nuk duhen të 

konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e dobësive që mund të ekzistojnë apo e të gjitha 

përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që janë aplikuar. 

Kapitujt në vijim ofrojnë përshkrim të detajuar të gjetjeve dhe rekomandimeve në çdo fushë të 

audituar. Përgjigjet e menaxhmentit në rezultatet e auditimit mund të gjenden në Shtojcën II. 
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

Ne kemi kryer auditimin e PFV-ve së Komunës së Malishevës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 

2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-se dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 

të Auditimit. Ekzaminimet e auditimit janë kryer për të mundësuar dhënien e opinionit për PFV, të 

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

ekzekutimit të buxhetit, të shpalosura në detaje. 

1. Opinion i pamodifikuar  

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, 

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

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, sipas kontabilitetit të bazuar në 

para të gatshme. 

Baza për opinion  

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

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa 

‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me SNISA-t 10 dhe 

30, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është 

e pavarur nga Komuna. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të 

duhura për sigurimin e bazës për opinionin. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Kryetari i Komunës dhe Zyrtari Kryesor Financiar janë përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin 

e drejtë të Pasqyrave Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin 

Publik - Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme. Po ashtu, menaxhmenti 

është përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme 

për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime materiale të shkaktuara, 

qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë përmbushjen e kërkesave që burojnë nga Ligjit nr. 

03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime)dhe 

Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore. 

Kryetari i Komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 

të Komunës 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV-të në bazë të auditimit të kryer, në 

përputhje me SNISA-t. Këto standarde kërkojnë që të marrim siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë keqdeklarime materiale. 
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Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer në 

pajtim me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-deklarim material që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet 

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

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

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

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keqdeklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është 

relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga entiteti, në mënyrë që të dizajnojë procedura të 

auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit 

mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të entitetit. 

Auditimi përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare.  

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e 

planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit. 

Raporti i auditimit publikohet në webfaqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që 

klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim me 

legjislacionin në fuqi. 
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2 Menaxhimi financiar dhe kontrolli 

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK) pasqyron aktivitetet e detajuara 

të auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në organizatat buxhetore. Në mënyrë të 

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

detyrimet si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Komuna e Malishevës kishte shpenzuar 90% të buxhetit final për vitin 2019, që nënkupton një 

realizim të mirë në nivel të përgjithshëm. Kontrollet mbi të hyrat dhe shpenzimet në përgjithësi janë 

të përshtatshme, megjithatë nevojiten përmirësime në respektimin e rregullave të prokurimit, 

subvencioneve, të pasurisë, mbledhjen e të arkëtueshmeve dhe obligimeve. 

2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore dhe shpenzimet e fondeve sipas kategorive 

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 
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Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final2 

2019 
Realizimi 

 % e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  14,392,380 14,463,281 13,051,960 90 14,140,377  12,470,490  

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

13,310,401 13,310,401 12,144,445 91 13,265,665  11,737,632  

Të bartura nga viti 
paraprak3–  

- 167,243 122,519 73 87,915  172,473  

Të hyrat vetjake4 921,023 921,023 738,809 80 666,993  554,140  

Donacionet e 
brendshme  

- 508 0 0 -  1,770  

Donacionet e jashtme  - 632 0 0 77,947 730  

Financim nga 
huamarrja 

160,956 63,474 46,187 73 41,857  3,745  

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 70,901€. Kjo rritje është rezultat i bartjes 

i të hyrave vetanake prej 167,243€, donacioneve të brendshme 508€, donacionet e jashtme 632€ si 

dhe zvogëlimi i financimit nga huamarrja për 97,482€. 

Në vitin 2019, Komuna ka shpenzuar 90% të buxhetit final ose 13,051,960€, me një zvogëlim prej 8% 

krahasuar me vitin 2018. Më poshtë jepen shpjegimet për pozitën aktuale. 

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

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Realizimi 

% e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Shpenzimet e 
fondeve sipas 
kategorive 
ekonomike: 

14,392,380 14,463,281 13,051,960 90 14,140,377  12,470,490  

Pagat dhe Mëditjet 8,257,296  8,257,312   8,144,751 99 8,053,286  7,736,432  

Mallrat dhe 
Shërbimet  

1,389,525  1,278,637   1,253,413  98 1,179,388  773,758  

Shërbimet komunale 305,000  305,000   304,405  100 354,514  303,820  

Subvencionet dhe 

Transferet 
105,000  105,000   104,650  100 65,798  65,526  

Investimet Kapitale  4,335,559  4,517,332   3,244,741 72 4,487,391  3,590,954  

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
3 Të hyrat vetjake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
4 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e aktiviteteve vetiake. 
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Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

 Kategoria e mallrave dhe shërbimeve kishte zvogëlim të buxhetit në vlerë prej 110,888€. 

Buxheti për këtë kategori ishte rritur për 47€ nga donacionet e brendshme dhe 111€ nga 

donacionet e jashtme. Pastaj kjo kategori është zvogëluar për 111,046€ prej fondeve të 

huamarrjes; 

 Buxheti për shpenzime kapitale ishte rritur për 181,773€, nga huamarrja në arsim për 

13,564€, nga të hyrat e bartura prej 167,243€ i donacioneve të jashtme prej 504€, donacioneve 

të brendshme për 461€; 
 

Çështja B1 - Keq klasifikim i shpenzimeve në kategori ekonomike 

Gjetja  Sipas nenit 18, pika 3 e rregullores 01/2013/MF për Shpenzimin e Parasë 

Publike, shpenzimet duhet të kenë kodet adekuate, të përcaktuara me 

Udhëzimin Administrativ për planin kontabël. Në planin kontabël të Thesarit 

janë përcaktuar kodet dhe kategoritë përkatëse të shpenzimeve që OB duhet të 

aplikojnë.  

Nga buxheti i komunës ishin ekzekutuar 20 pagesa nga kategori të gabuara në 

vlerë 125,745€.  

 Vlera prej  116,245€ është paguar nga kategoria e investimeve kapitale 

për mallra dhe shërbime në vlerë 95,214€, për kompensimin e pagave 

20,431€ si dhe për subvencione 600€.  

 Vlera 9,500€ është paguar nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve për 

kompensimin e tri pagave jubilare tri paga me rastin e pensionimit.  

Sipas komunës këto janë pasojë e buxhetit të kufizuar për mallra dhe shërbime,  

andaj edhe ishin aprovuar me ligjin e buxhetit dhe si pasojë e pagesave nga 

Thesari për vendime gjyqësore.  

Ndikimi  Klasifikimi jo i rregullt i shpenzimeve, ka shkaktuar paraqitje jo e drejt të 

shpenzimeve në Pasqyrat Financiare si dhe ka ndikuar që mjetet të mos 

shpenzohen sipas planit buxhetor. 

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që 

të shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet 

ridestinim të mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet  sipas 

kodeve ekonomike adekuate. 
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2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga Komuna në 2019 ishin në vlerë 735,245€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga 

tatimi në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, taksat administrative, të hyrat nga veprimtaritë 

biznesore, të hyrat nga qiraja etj.  

Tabela 3. Të hyrat(në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

% e 
pranimeve 

2019 

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Tatimi në pronë 300,000 300,000 292,784 98 268783 208,552 

Taksa komunale  621,023 621,023 442,461 71 422671 363,883 

Totali 921,023 921,023 735,245 80 691,454  572,435  

Nga të hyrat vetjake të planifikuara, komuna kishte arritur të arkëtoj 80%, dhe vërehet një trend 

pozitiv në arkëtimin e të hyrave nga viti i kaluar. Komuna kishte edhe të hyra indirekte në vlerë prej 

233,174€. Të hyrat indirekte përbëhen prej të hyrave nga gjobat e Policisë 200,739€, dhe të hyrat nga 

gjobat e Gjykatës 32,435€. Kemi testuar 16 mostra për teste substanciale dhe të pajtueshmërisë. 

 

 

Çështja A1 - Mos verifikimi i gjendjes aktuale të pronave 

Gjetja  Sipas nenit 15 të Ligjit nr. 06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme, 

Komuna çdo vit duhet të kryejë veprime të inspektimit (verifikimit) për të 

paktën 20% e të gjitha objekteve brenda territorit të Komunës.  

Komuna në vitin 2019, prej 12,673 prona të regjistruara kishte arritur të kryej 

verifikimin e vetëm 1,670 apo 13% të pronave të paluajtshme. Kjo ka ndodhë për 

shkak të kontrolleve të pamjaftueshme menaxheriale dhe dobësive në organizim 

të veprimeve për inspektim të objekteve. 

Ndikimi  Inspektimi i ulët i pronave, mund të rezultojë me informata jo të plota të pronës 

së tatueshme aktuale si dhe të ndikoj në vlerësim jo të saktë të të hyrave për 

tatimin në pronë. 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të siguruar që 

bëhet verifikimi  i pronave sipas kërkesës ligjore, në mënyrë që shënimet rreth 

tatimit në pronë janë të plota dhe të sakta. 
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2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte 8,257,312€, prej tyre ishin shpenzuar 8,144,751€ Numri i të 

punësuarve sipas buxhetit ishte 1,297 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 1,362. Gjatë vitit 2019 

ishin punësuar 48 punëtorë të rinj. Ne kemi testuar 100 mostra për teste substanciale si dhe pesë 

mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

Çështja B2 – Parregullsi në procedurat e rekrutimit 

Gjetja  Rekrutimit për shërbyesit publik duhet te udhëhiqet ne pajtim me kërkesat e 

ligjit te punës dhe Udhëzimit administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 për rregullimin 

e procedurave të konkursit në sektorin publik. Në rastin e përzgjedhjes së 

personelit mësimor, procesi i rekrutimit duhet të dëshmohet me 

dokumentacionin përkatës nëpër secilën fazë të procedurës së rekrutimit. 

Nga shqyrtimi procedurës së rekrutimit për Mësimdhënës  ne SHFMU,,Gjergj 

Kastrioti” të zhvilluara nga DKA, kemi identifikuar se: 

 Komisioni te një kandidat ka llogaritur gabimisht pikët e testit me 

shkrim, në vend të vlerësimit me 67 pikë kandidatja është vlerësuar me 

60 pikë. Ky gabim ka ndikuar në rezultatin përfundimtar që mos të 

përzgjidhet kandidatja në fjalë e cila kishte arritur më së shumti pikë në 

total në test dhe intervistë. 

 Njoftimet lidhur me konkursin, njoftimet dhe shpalljet e konkursit nuk 

janë publikuar në web faqen e komunës;  

 Dokumentimi i procesit të përzgjedhjes së kandidatëve ishte i mangët, 

mungojnë aplikacionet e konkurruesve, përveç aplikacioni i kandidates 

së përzgjedhur; dhe  

 Kontrata e punës është nënshkruar menjëherë pas përfundimit të 

procedurave, duke mos pritur afatin tetë ditor të ankesave.  

Mangësitë e lartë përmendura kanë ndodhur për shkak të mungesës së 

kontrolleve dhe mbikëqyrjes së pamjaftueshme menaxheriale në përzgjedhjen e 

personelit.   

Ndikimi  Gabimet gjatë mbledhjes së pikëve dhe mos zbatimi i rregullave dhe 

procedurave në proceset e rekrutimit kanë ndikuar që procesi të devijohet dhe 

të mos përzgjidhet kandidati  meritor. 

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të sigurojë se procesi i rekrutimit të personelit të zhvillohet në 

pajtim me procedurat dhe rregullat e rekrutimit. Po ashtu, komisioni 

përzgjedhës duhet të dokumentojë si duhet të gjitha fazat e procesit të 

rekrutimit. 
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Çështja B3 – Mangësi tek kontratat për shërbime të veçanta 

Gjetja  Sipas nenit 12, pika 4, të Ligjit nr.03/L-149 për Shërbimin Civil, emërimet me 

afat të caktuar për një periudhë më të shkurtër se gjashtë (6) muaj do të bëhen 

në bazë të kontratave të quajtura “Marrëveshje për shërbime të veçanta” të cilat 

i nënshtrohen Ligjit për Detyrimet dhe për të cilat zbatohet një procedurë e 

thjeshtësuar e rekrutimit. 

Komuna kishte angazhuar 49 persona përmes marrëveshjeve për shërbime të 

veçanta për të cilët nuk ishte zbatuar një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit. 

Zyrtarët punonin, si vozitës, zyrtarë në shëndetësi, zyrtar për të dhëna, roje, 

punëtorë teknik, etj. Këto pozita konsiderohen si pozita të rregullta të punës e jo 

si detyra specifike siç janë cilësuar nga ana e komunës. Sipas komunës kjo ishte 

pasojë e mungesës së pozitave të aprovuara në planifikimin e buxhetit. 

Ndikimi  Mbulimi i pozitave me marrëveshje të përkohshme pa procedurë të thjeshtësuar 

e rekrutimit rezulton me performancë dhe monitorim të dobët të stafit dhe rritë 

pasigurinë nëse në pozitat e tilla është angazhuar stafi meritor. 

Rekomandimi B3 Kryetari duhet të sigurojë se zbatohet një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit 

për marrëveshjet për shërbime të veçanta. Po ashtu, të sigurojë se pozitat e 

rregullta të punës të mos mbulohen me kontrata për detyra specifike dhe 

marrëveshjeve për shërbime të veçanta. 

2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra, shërbime dhe komunali ishte 1,583,637€, prej tyre ishin shpenzuar 

1,557,818€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me shpenzimet komunale, derivatet dhe lëndët tjera për 

ngrohje, mirëmbajtje të objekteve, mirëmbajtje të rrugëve, servisim të veturave, furnizime mjekësore 

etj. Ne kemi testuar 32 mostra për teste substanciale në vlerë 114,450€ si dhe shtatë mostra për teste 

të pajtueshmërisë. 

2.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 105,000€, prej tyre ishin shpenzuar 104,650€. Ato 

kanë të bëjnë kryesisht me subvencionimin e fermerëve, organizatave joqeveritare (OJQ), bursa të 

studentëve dhe nxënësve, mbështetje individuale tek shëndetësia si dhe mbështetje për aktivitete 

kulturore dhe sociale, etj. Kemi testuar pesë mostra për teste substanciale në vlerë 6,650€ si dhe pesë 

mostra për teste të pajtueshmërisë.  

2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte  4,517,332€, prej tyre ishin shpenzuar  3,244,741€. Ato kanë 

të bëjnë kryesisht për ndërtimin e rrugëve, kanalizimit, ndërtim shkolle, etj. Ne kemi testuar 69 

mostra për teste substanciale në vlerë 959,167€, si dhe gjashtë mostra për teste të pajtueshmërisë. 
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Çështja A2 - Mungesa e projekteve ekzekutive të ndërtimit 

Gjetja  Sipas nenit 28.10 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Autoriteti Kontraktues 

është përgjegjës për hartimin e Projektit Ekzekutiv, dhe i cili në mënyrë 

mandatore duhet ti bashkëngjitet (gjithashtu në pajisje elektronike) Specifikave 

Teknike, të cilat janë pjesë të dosjes së tenderit. Asnjë Autoriteti Kontraktues nuk 

i lejohet që të lëshojë dokumentacionin e tenderit pa bashkëngjitur përshkrimin 

e hollësishëm të projektit.  

Në katër5 raste Komuna ka filluar procedura të prokurimit dhe kishte lidhur 

kontrata pa hartuar paraprakisht projektin ekzekutiv të ndërtimit. Kjo ka 

ndodhur për shkak të neglizhencës së njësive kërkuese pa bërë paraprakisht 

hartimin e projekteve ekzekutive zbatuese dhe mos funksionimi efikas të 

kontrolleve tek zyra e prokurimit duke zhvilluar procedurat pa u përmbushur 

kërkesat ligjore. 

Ndikimi  Inicimi i procedurës së prokurimit në mungesë të projektit ekzekutues rezulton 

me anashkalim të kërkesës ligjore dhe mund të ndikoj në shpenzime të 

paparashikuara të buxhetit duke lidhur aneks kontrata për punët e 

paparashikuara. 

Rekomandimi A2 Kryetari të sigurohet se kontrollet funksionojnë në mënyrë efikase gjatë gjithë 

kohës nga zyra e prokurimit duke mos lejuar që të publikohen dosje të tenderëve 

pa projekte ekzekutuese.  

                                                      
5 1. Renovimi i objekteve shkollore, çerdhes publike dhe sallës së sportit të komunës së Malishevës; 2. Rregullimi i 

varrezave të martirëve të vitit 1919 në fshatin  Gurbardhë dhe lapidarit   dëshmorët e fshatit   në Lladrovc; 3. Asfaltimi 
i rrugëve në fshatrat e Malishevës në 5 pjesë; dhe 4. Punimi i kanalizimeve nëpër fshatrat e Malishevës në tri (3) pjesë 
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Çështja A3 - Eliminim i operatorit ekonomik me ofertën më të lirë 

Gjetja  Sipas nenit 7.1 të LPP, Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik 

në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë 

transparente dhe ne ni 72.1 1. Kur informacioni apo dokumentacioni që duhet të 

dorëzohet nga operatorët ekonomikë është ose duket të jetë jo i plotë ose i 

gabuar, ose kur mungojnë dokumentet specifike, autoritetet kontraktuese mund 

të kërkojnë nga operatorët ekonomikë qe të dorëzojnë, plotësojnë, sqarojnë apo 

kompletojnë informacionin apo dokumentacionin e duhur brenda një afati te 

caktuar kohor, me kusht që kërkesat e tilla bëhen në përputhje të plotë me 

parimet e trajtimit të barabartë dhe transparencës. 

Komuna për Renovimin i objekteve shkollore, çerdhes publike dhe sallës së 

sportit të komunës së Malishevës, kishte lidhur kontratë më 27.06.2019 në vlerë 

prej 288,819€, ndërsa kishte eliminuar operatorin ekonomik (OE) që kishte 

ofertën më të lirë me vlerë prej  198,482€. Eliminimi ishte bërë me arsyetimin se 

nuk ka pasur inxhinier të gjeodezisë, pasi që inxhinieri ishte tërhequr nga 

marrëveshja pas dorëzimit të ofertës nga OE. Komuna nuk ka ofruar dëshmi se 

ka komunikuar me OE për të vërtetuar situatën dhe ti kërkoj informata shtesë 

OE sipas nenit 72 të LPP që të ketë mundësinë që të sjell dëshmi se ka staf të 

kualifikuar. Komunikimi ishte bërë vetëm në mes të zyrtarëve komunal dhe 

inxhinierit të gjeodezisë. Zyrtarët nuk kanë ofruar ndonjë shpjegim për mos 

zbatim të kërkesës ligjore. 

Ndikimi  Mostrajtimi i barabartë i të gjithë operatorëve ekonomik përveç që është jo 

ligjore, ndikon edhe në dëmtim të buxhetit komunal. 

Rekomandimi A3 Kryetari të sigurohet se komisioni për vlerësimin e ofertave të tenderit i trajton 

të gjitha ofertat në mënyrë të barabartë dhe vlerësimi i ofertave për tender bëhet 

konform kritereve të dosjes së ofertës për tender dhe LPP. Gjithashtu zyrtari 

përgjegjës i prokurimit sigurohet se është duke u zbatuar LPP në tërësi duke 

ushtruar funksionin e kontrolli për parandalim dhe korrigjim të gabimeve.  
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Çështja A4 Specifikimi teknik jo i qartë 

Gjetja  Sipas nenit 28.4 të LPP, autoritetet kontraktuese do të formulojnë 

specifikimet teknike duke iu referuar (i) një standardi të Kosovës që 

implementon një standard Evropian, (ii) një standardi Evropian. (iii) një 

miratimi teknik Evropian, (iv) një specifikimi të përbashkët teknik, (v) një 

standardi ndërkombëtar apo (vi) çfarëdo referimi tjetër teknik të nxjerrë nga 

organet Evropiane për standardizim, gjithashtu neni 28.8 “Kërkesat 

ekzekutuese dhe funksionale duhet të jenë të sakta në mënyrë që të iu mundësoj 

tenderuesve që të përcaktojnë lëndën kryesore të kontratës dhe t'i lejoj autoritetet 

kontraktuese që të shpërblejnë kontratën”  

Me rastin e formulimit të specifikave teknike për asfaltimin e rrugëve në 

fshatrat e Malishevës në vlerë prej 520,307€, komuna nuk iu ka përcaktuar 

standardin e cilësisë së punimeve apo produkteve të kërkuara, duke kërkuar 

vetëm asfaltbeton BA 16, nuk ka përcaktuar metodën sipas cilit standard 

bëhet kontrollit i ngjeshjes se tamponit (zhavorrit). Po ashtu nuk është 

përcaktuar standardi i cilësisë apo peshës mbajtëse të gypave të betonit. Ne 

nuk kemi marr përgjigje nga komuna për mos specifikimin e standardeve. 

Rreziku  Mos përcaktimi i saktë i kualiteti të punimeve apo produkteve të ofruara rritë 

rrezikun që punimet të kryhen me kualitete të dobët dhe pa mundësi kontrolli. 

Gjithashtu bën që operatorët ekonomik të jenë të keq orientuar dhe mund ta 

ndikon ofertën financiare dhe çmimin e kontratës.  

Rekomandimi A4 Kryetari të sigurohet që njësitë bëjnë hartimin e specifikimet teknike sipas 

kërkesave ligjore dhe nevojave të komunës duke përcaktuar standardin e cilësisë 

së punës apo furnizimit. 

 

2.1.6 Çështjet e përbashkëta për mallrat dhe shërbimet, si dhe investimet 

kapitale 

Në vijim janë çështjet e përbashkëta që kanë të bëjnë me mallrat dhe shërbimet, si dhe investimet 

kapitale: 
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Çështja B4 - Mangësi në procesin e çertifikimit të pagesave 

Gjetja  Sipas nenit 25.1.2 Rregullës financiare 01/2013-MF, zyrtari certifikues, i cili është 

përgjegjës që dokumentacioni te jetë i kompletuar: Të siguroj që kushtet e 

zbatueshme të një kontrate publike të jenë përmbushur para regjistrimit të 

shpenzimit në SIMFK dhe autorizimit të pagesave dhe neni 4 i kontratës për 

përmirësimin e jetës dhe shëndetit për personat në nevojë  me nr 01-245 dhe 

011542 ndërmjet Komunës dhe OJQ Hendikos, përfituesi do të përgatisin raport 

narrativ dhe financiar për Komunën duke i arsyetuar shpenzimet me kopje të 

faturave dhe dëftesa të pagesave. raporti financiar i dorëzuar në komunë me 

dokumentacion të detajuar të të gjitha kostove. 

Në dy lëndë të çertifikuara për pagesë në vlerë 23,200€ për projektin 

Përmirësimin e jetës dhe shëndetit për personat në nevojë, mungonin dëshmitë 

si: lista e pagave, derivateve, dëshmitë e shpenzimeve te telefonit, provizionet 

bankare, etj. Kjo ka ndodhur si rezultat i kontrolleve jo adekuate në çertifikimin 

e pagesave. 

Ndikimi  Mungesa e dëshmive të nevojshme nuk jep siguri komunës nëse shërbimet janë 

duke u kryer sipas kushteve të parapara me marrëveshje. 

Rekomandimi B4 Kryetari duhet të sigurojë se çertifikimi i pagesave bëhet vetëm pasi lënda të jetë 

kompletuar me dokumentacionin e nevojshëm, dhe se e njëjta përmban të gjitha 

dëshmitë e nevojshme të përcaktuara me marrëveshjen e bashkëpunimit. 

Çështja A5 – Anashkalim i procedurave të prokurimit      

Gjetja  Sipas Rregullës financiare Nr.01/2013 shpenzimet për të cilat nuk ka nevojë të 

zhvillohen procedura të prokurimit janë: Pagat, Shpenzimet e paguara me para 

e imët, Avancat për udhëtime zyrtare, shërbimet komunale, Subvencionet dhe 

Transferet, dhe Transaksionet ndër departamentale”. Gjithashtu  neni 3 i ligjit të 

prokurimit publik nuk e përjashton blerjen e shërbimeve shëndetësore. 

Komuna ka lidhur dy kontrata për kohëzgjatje prej 12 muajsh, me vlerë 182,570€ 

duke anashkaluar procedurat e prokurimit. Kontrata janë lidhur sipas 

rregullores për financimin e OJQ-ve, edhe pse kemi të bëjmë me blerje të 

shërbimeve. Ne nuk kemi marr ndonjë përgjigje nga zyrtarët komunal për 

anashkalim të procedurave të  prokurimit.  

Ndikimi  Mos aplikimi i procesit të prokurimit, zvogëlon transparencën për shpenzimin e 

parasë publike dhe komuna mund të marrë shërbime me çmime jo të favorshme 

(jo konkurruese). 

Rekomandimi A5 Kryetari të sigurohet se blerja e shërbimeve shëndetësore bëhet përmes 

procedurave të prokurimit. 
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2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 106,111,248€, pasurive jokapitale është 101,104€, 

si dhe e stoqeve 26,066€. Kemi testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë 1,805,897€, si dhe 

nëntë mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

Çështja A6 – Regjistri jo i plotë pasurive 

Gjetja  Neni 6, pika 3 i rregullores MF – nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo 

financiare në organizatat buxhetore, përcakton se të gjitha Pasuria kapitale 

duhet të regjistrohen në SIMFK, ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të 

regjistrohet në sistemin “e-pasuria”. Ndërsa neni 22.3 përcakton se të gjitha 

pasuritë jo financiare kapitale dhe jo kapitale do t’i nënshtrohen normave të 

zhvlerësimit. 

Ne kemi vërejtur se 14 pagesa me vlerë 167,874€ për blerje të pasurisë kapitale 

mbi 1,000€ nuk ishin të regjistruara në regjistrin e pasurisë. Kjo ka ndodhur për 

shkak të një komunikim jo i mirëfilltë në brenda drejtorisë së financave. 

Pasuritë nën 1,000€ ishin paraqitur në PFV sipas vlerës fillestare, duke mos 

aplikuar fare zhvlerësimin, për shkak se ato nuk janë të regjistruara në sistemin  

e-pasuria. Komuna nuk e aplikon sistemin e-pasuria për regjistrim e pasurisë jo 

kapitale. 

Ndikimi  Regjistrimi jo i plotë i pasurive ka ndikuar në nënvlerësimin e pasurive kapitale 

dhe mos aplikimi i zhvlerësimit në mbivlerësimin e pasurisë jo kapitale të 

shpalosura në PFV.  

Rekomandimi A6 Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha blerjet dhe përvetësimet e pasurive kapitale 

regjistrohen në regjistrin e pasurive. Gjithashtu të sigurohet se regjistrohen të 

gjitha pasuritë në sistemin “e-pasuria” dhe fillon të aplikohet norma e 

zhvlerësimit. 
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Çështja A7 – Mangësi në menaxhimin e pasurisë 

Sipas neni 4.1 të rregullores MF– nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo 

financiare në organizatat buxhetore Zyrtari Kryesor Administrativ është 

përgjegjës për aprovimin e rregullave dhe procedurave të brendshme për 

evidencën.  

Komuna nuk ka aprovuar rregulla dhe procedurave të brendshme për 

evidencën ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë të komunës. 

Sipas neni 19.4.3 të rregullores mf – nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo 

financiare, përgjegjësitë e Komisionit për Inventarizimin e Pasurive jo Financiare 

është përgjegjës për krahasimin e gjendjes të inventarizuar me gjendjen në 

regjistrat e pasurive jo financiare dhe Identifikimi i pasurisë që nuk ka vlerë të 

bartur.  

Komuna ka realizuar inventarizimin e pasurisë për vitin 2019, megjithatë 

raportet e inventarizimit nuk janë harmonizuar/krahasuar me regjistrin e 

përgjithshëm të pasurisë dhe me regjistrin nga e-pasuria. 

Kjo ka ndodhur për shkak të mos funksionimit adekuat të kontrolleve të 

brendshme të komunës sa i përket fushës së pasurisë; 

Ndikimi  Mungesa e rregullave të brendshme dhe mos krahasimi i raporteve të 

inventarizimit me regjistrat pasurisë ka vështirësuar menaxhimin efektiv të 

pasurisë dhe dhe mund të ndikojë që vlera e paraqitur në Pasqyra Financiare të 

mos jetë e saktë.  

Rekomandimi A7 Kryetari të sigurohet se janë hartuar rregulla dhe procedura të brendshme për 

evidencën ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Gjithashtu të 

sigurohet se bëhen krahasimet e raporteve të inventarizimit me regjistrat 

pasurisë dhe të azhurnohen regjistrat e pasurisë sipas të dhënave të 

regjistrimeve të fundit. 

 

2.3 Të arkëtueshmet 

OB-ja në PFV e vitit 2019 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 2,236,650€. Kjo vlerë 

përbehet nga tatimi në pronë 1,281,315€, taksa në firmë 896,612€, qiraja komunale 58,723€. Llogaritë 

e arkëtueshme nga viti paraprak ishin rritur për 149,391€. Në këtë rritje e kanë ndikuar në masë të 

madhe të arkëtueshmet nga tatimit në pronë me vlerë 85,070€ dhe taksa në firmë 75,271€.  
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Çështja B5 – Sfidat në menaxhimin e Llogarive të Arkëtueshme 

Gjetja  Komuna nuk kishte menaxhim efektiv në mbledhjen e Llogarive të Arkëtueshme 

(LlA). Ne kemi raportuar edhe vitin e kaluar për mangësi të identifikuara si: 

 Sipas nenin 26 të ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme 06-L 005, 

Komuna, Ministria e Financave dhe organet kompetente përmbaruese kanë 

autoritetin dhe kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të 

papaguara që kalojnë shumën e dhjetë (10) Eurove dhe neni 27 Nëse një 

tatimpagues apo debitor nuk ka paguar plotësisht tatimin dhe gjobën nëse 

ka të këtillë, ose detyrimet tatimore të papaguara, në përputhje me afatet e 

përcaktuara, komuna nxjerr njoftimin përfundimtar me shkrim brenda 

dhjetë (10) ditëve pune pas ditës së fundit për pagesë, ku kërkon pagesën e 

plotë të detyrimeve tatimore të papaguara, jo më vonë se dhjetë (10) ditë 

kalendarike pas ditës që njoftimi përfundimtar konsiderohet të jetë pranuar 

nga debitori.  

Komuna për të arkëtueshmet në tatimin në pronë në vlerë 1,281,315€ nuk 

kishte ndërmarr ndonjë aktivitet për mbledhjen e llogarive të arkëtueshme 

siç parashihet me ligjin për tatimin në pronë; dhe 

Të arkëtueshmet nga taksat në biznes kishin arritur vlerën 896,612€. Komuna 

nuk kishte ndërmarr ndonjë veprime konkret për mbledhjen e këtyre 

borxheve. 

Sipas komunës gjendja ekonomike e sociale e qytetarëve të komunës, ka sjell, 

deri te mos pagesa e borxheve tek tatimi në pronë, derisa sa i përket 

bizneseve aty ka shumë biznese joaktive. 

Ndikimi  Mos arkëtimi i të arkëtueshmeve ndikon që ato të bëhen të pa mbledhshme duke 

krijuar një rast precedent për borxhlinjtë e tjerë të cilët mund të ndjehen të 

trajtuar në mënyrë jo të barabartë dhe gjithashtu rezulton fonde më pak për 

financimin e projekteve. 

Rekomandimi B5 Kryetari duhet të siguroj se mbledhja e llogarive të arkëtueshme nga tatimi në 

pronë bëhet sipas kërkesave ligjore. Ndërsa për llogaritë e arkëtueshme nga 

taksa në biznes të shqyrtohen të gjitha opsionet e mundshme, duke vendosur 

politika dhe rregullore me qëllim të rritjes së efikasitetit në mbledhjen e 

borxheve. 

2.4 Detyrimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019, ishte 364,461. Këto 

detyrime janë bartur për t’u paguar në vitin 2020.  
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Çështja B6 - Vonesa në pagimin e faturave  

Gjetja  Sipas nenit 39.1 të ligjit Nr.03/L-048 për MFPP që çdo faturë e vlefshme dhe 

kërkesë për pagesë për mallra dhe shërbimet e furnizuara dhe/ose punët e 

realizuara për organizatën buxhetore të paguhen brenda tridhjetë (30) ditëve 

kalendarike pas pranimit të faturës.  

Në një rast për mallra dhe shërbime dhe në pesë raste për investimet kapitale 

faturat e pranuara në vlerë 120,699€ nuk janë paguar në afatin e paraparë ligjor. 

Vonesat ishin nga një deri në nëntë muaj. Kjo kishte ndodhur për shkak të 

mungesës së mjeteve. 

Ndikimi  Vonesat në realizimin e pagesave ndikojnë që Komuna të jetë subjekt të padive 

nga operatorët ekonomik, kështu duke shkaktuar shpenzime shtesë për 

procedura gjyqësore/përmbarimore për Komunën. 

Rekomandimi B6 Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor dhe 

porositja e mallrave, punëve apo shërbimeve bëhet vetëm atëherë kur komuna 

paraprakisht i siguron fondet apo ndan mjetet buxhetore të mjaftueshme për 

pagesë. 

Çështja A8 - Mos paraqitja e saktë e vlerës së obligimeve në PFV 

Gjetja  Sipas Rregullores së MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga 

Organizatat Buxhetore të nenit 17, pika 3 kërkohet që Organizatat buxhetore 

raportojnë të gjitha detyrimet (faturat) të krijuara deri më 31 dhjetor të vitit 

raportues. 

Në dy raste faturat e raportuara në PVF si të pa paguara ishin mbivlerësuara për 

21,553€. Fatura e raportuar si e pa paguar në vlerë 15,001€ ishte paguar pjesërisht 

në vlerë 13,333€ dhe fatura në vlerë 8,790€ ishte paguar pjesërisht në vlerë 8,220€. 

Kjo ka ndodhur për shkak të mosfunksionim të kontrolleve te brendshme te 

komunës. 

Ndikimi  Mos paraqitja e saktë e obligimeve të Komunës, shpie në paraqitjen e shënimeve 

të gabuara në PFV. 

Rekomandimi A8 Kryetari duhet të sigurojë se detyrimet financiare të prezantohen në pasqyrat 

financiare sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor Financiar nga 

Organizatat Buxhetore. 
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2.5 Detyrimet kontigjente 

Pasqyra e detyrimeve kontingjente në fund të vitit 2019, ishte 326,542€, për të cilat komuna ishte në 

procese gjyqësore.  

2.6 Detyrimet kontraktuese 

Pasqyra e detyrimeve kontraktuese ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019, nuk është ofruar nga 

Komuna e Malishevës. Këto detyrime janë për kontratat/marrëveshjet e nënshkruara për të cilat 

obligimet paguhen në vitet në vijim. 

2.7 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) në vitin 2019 ka operuar me një anëtar dhe i cili është 

Drejtor i njësisë. Komuna e Malishevës ka krijuar edhe Komitetin e Auditimit i cili kishte mbajtur 

pesë takime, që të ofrojë ndihmën e tij për NJAB-në.  

NjAB përveç planit strategjik, kishte hartuar edhe planin vjetor të punës ku ishin përfshirë pesë  

auditime, të cilat edhe ishin realizuar sipas planit. Auditimet kanë mbuluar vitit aktual në fushën 

Prokurimit, tatimit në pronë, furnizimin dhe shpërndarjen e barnave, menaxhimin e personelit dhe 

planifikimin dhe menaxhimin nga lëmia e arsimit. Në këto pesë raporte ishin dhënë 20 

rekomandime nga të cilat menaxhmenti 14 i kishte zbatuar dhe 6 ishin në proces të zbatimit. 

3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2018 të Komunës së Malishevës ka rezultuar në 23 

rekomandime kryesore. Komuna kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i 

zbatojë rekomandimet e dhëna.  

Komuna ka dorëzuar Raportin e Progresit mbi zbatimin e rekomandimeve (30 shtator dhe 15 mars) 

sipas kërkesave të Rregullores së Punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit. Edhe pse 

menaxhmenti kishte dhënë komentet se rekomandimet janë adresuar apo në proces, ne kemi 

identifikuar që gjashtë rekomandime nuk ishin zbatuar. 

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, 13 rekomandime janë zbatuar dhe gjashtë nuk janë 

adresuar ende, derisa katër rekomandime janë të mbyllura. Për një përshkrim më të plotë të 

rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e 

rekomandimeve)  



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

 

23 

Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

Nr. Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 PFV Kryetari duhet të siguroj se janë ndërmarrë 
veprime specifike për t’i adresuar shkaqet në 
mënyrë sistematike për t’i eliminuar gabimet 
në evidentimin e pasurive financiare dhe për 
të konfirmuar saktësinë e tyre. Gjithashtu, 
duhet të vendosen procese efektive për të 
konfirmuar që plani i hartimit të PFV 2019 i 
adreson të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 
pajtueshmërinë. Kjo gjithashtu duhet të 
përfshijë rishikimin e PFV-ve nga 
menaxhmenti. 

Rekomandi
mi për vitin 
2019 është 
dhënë tek 
nën 
kapitulli 
2.1. 
Planifikimi 
dhe 
realizimi i 
buxhetit.  

Rekomandim i 
mbyllur  

 

2 Të hyrat  Kryetari duhet të sigurojë monitorim përmes 
menaxherit të financave për të siguruar se në 
fund të ditës të gjitha paratë e gatshme të 
arkëtuara nga ofrimi i shërbimeve komunale 
deponohen në llogarinë bankare.  

Nga 
mostrat e 
testuara ne 
kemi 
vërejtur se 
deponimi i 
bëhet çdo 
ditë. 

Rekomandimi i 
zbatuar 

3 Pagat dhe 
mëditjet  

Kryetari duhet të sigurojë se procesi i 
rekrutimit të personelit të zhvillohet në pajtim 
me procedurat dhe rregullat e rekrutimit. Po 
ashtu, komisioni përzgjedhës duhet të 
dokumentojë si duhet të gjitha fazat e procesit 
të rekrutimit. 

Komuna 
edhe këtë 
vite 
procedurat 
e 
rekrutimit 
nuk i ka 
zhvilluar 
në pajtim 
me 
procedurat. 
Shih 
çështjen B2 

Rekomandimi i 
pa zbatuar 

4 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të sigurojë aplikimin e 
procedurave formale të rekrutimit për punët 
që konsiderohen të realizohen përmes MSHV, 
duke mos tejkaluar afatet ligjore. Po ashtu, 
duhet të ndërmerren veprime që nevojat për 
pozitat të rregullta të adresohen në MF gjatë 
planifikimit buxhetor me qëllim që këto të 
mos mbulohen me MSHV. Pagesat për 
shërbimet e tilla nuk duhet të tejkalojnë në 
total vlerën e kompensimit mujor të 
përcaktuar me MSHV. 

Komuna 
vazhdon të 
angazhoj 
punëtore 
me 
kontrata të 
tilla. Shih 
çështjen B3 

Rekomandimi i 
pa zbatuar 
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5 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të sigurojë kontrolle shtesë në 
menaxhimin e burimeve njerëzore në mënyrë 
që të vendoset një sistematizim adekuat i 
dosjeve të personelit. Të dhënat e shërbyesve 
civil të futen në SIMBNj dhe të përditësohen 
sipas nevojës 

Komuna ka 
bërë futjen  
e dosjeve të 
shërbyesve 
civil në 
SIMBNj. 

Rekomandim i 
zbatuar 

6 Mallrat 
dhe 
shërbimet, 
si dhe 
shërbimet 
komunale 

Kryetari duhet të sigurojë që procesi i 
vlerësimit të jetë në përputhje të plotë me 
kriteret e kërkuara në dosjen e tenderit dhe se 
shpërblimi me kontratë të jepet vetëm pasi të 
jenë plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara. Po 
ashtu, duhet bërë si duhet planifikimin e 
prokurimeve, dhe njoftimin me kohë lidhur 
me nënshkrimin e kontratave. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 

7 Subvencio
net dhe 
transferet 

Kryetari duhet të siguroj se vendimet e nxjerra 
janë në harmoni me rregulloren e brendshme 
komunale dhe aprovohen nga komisioni për 
vlerësim para dhënies së subvencioneve. 
Subvencionimi të jetë brenda limiteve të 
lejuara dhe të aprovuara nga nivelet 
përkatëse. 

Kjo çështje 
nuk do të 
trajtohet në 
raportin e 
auditimit të 
vitit 2019. 

Rekomandim i 
mbyllur 

8 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë ndarjen e drejtë të 
detyrave ndërmjet zyrtarëve të përfshirë në 
procesin e prokurimit publik. Zyrtarët që kanë 
qenë të përfshirë në përgatitjen e 
specifikimeve ose TER, nuk duhet të jenë 
anëtar të komisionit të vlerësimit të tenderit. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 

9 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se procedurat e 
prokurimit publik zhvillohen në pajtim me 
kornizën ligjore në fuqi. OE që nuk janë në 
përshtatshmëri me kërkesat e dosjes së 
tenderit të mos shpërblehen me kontratë. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 

10 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se pagesa e parasë 
së mbajtur të bëhet në pajtim me kushtet dhe 
mënyrën e përcaktuar me KVK, apo kjo 
praktikë e pranimit të garacioneve të 
parashihen në KVK. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 
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11 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se çertifikimi i 
pagesave bëhet vetëm pasi lënda të jetë 
kompletuar me dokumentacionin e 
nevojshëm, dhe se e njëjta përmban të gjitha 
dëshmitë e nevojshme të përcaktuara me 
marrëveshjen e bashkëpunimit. 

Komuna 
edhe këtë 
vite ka 
vazhduar 
pagesën 
për këtë 
shërbim pa 
dokumenta
cionin e 
nevojshëm. 
Shih 
çështjen B4 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

12 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të përforcojë mekanizmat e 
kontrollit në menaxhimin dhe monitorimin e 
kontratave. Menaxherët e kontratave nuk 
duhet të pranojnë punët/ furnizimet nëse nuk 
janë në përputhje me specifikat e përcaktuara 
në kontratë. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 

13 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të përforcojë mekanizmat e 
kontrollit në pranimin e faturave dhe fletë 
dërgesave nga furnitorët. Menaxherët e 
kontratave duhet të mbajnë evidencë të saktë 
rreth sasisë së furnizimeve dhe vlerës së 
faturuar . 

 Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 

14 Çështjet e 
përbashkë
ta për 
mallrat 
dhe 
shërbimet, 
si dhe 
investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se menaxherët e 
kontratave në raportet e tyre ofrojnë informata 
të mjaftueshme rreth ecurisë së implementimit 
të kontratave. Të shtohen masat e kontrollit 
dhe në rastet kur ka vonesa të pa arsyetuara 
nga menaxherët e kontratave të aplikohen 
penalet për ditët në vonesë. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 

15 Çështjet e 
përbashkë
ta për 
mallrat 
dhe 
shërbimet, 
si dhe 
investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të siguroj se do të bëj një 
planifikim të mirëfilltë të buxhetit, duke 
forcuar disiplinën financiare për kryerjen e 
pagesave me kohë dhe marr masat e duhura 
për menaxhimin e duhur të obligimeve si dhe 
evitimin e shpenzimeve shtesë. 

Rekomandi
mi është 
dhënë te 
nën 
kapitulli 
2.4 

Rekomandim i 
mbyllur 
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16 Çështjet e 
përbashkë
ta për 
mallrat 
dhe 
shërbimet, 
si dhe 
investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë vendosjen e sistemit 
të kontrollit në këtë fushë në mënyrë që 
shpenzimet buxhetohen dhe klasifikohen në 
kodet përkatëse ekonomike të përcaktuara me 
planin kontabël të thesarit/SIMFK. 

Edhe këtë 
vite ne 
kemi 
vërejtur se 
komuna ka 
bërë 
keqklasifiki
min e 
shpenzime
ve. Shih B1 

Rekomandim i 
zbatuar 

17 Çështjet e 
përbashkë
ta për 
mallrat 
dhe 
shërbimet, 
si dhe 
investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se obligimet 
kontraktuale dhe shpenzimet të mos krijohen 
pa u zotuar paraprakisht mjetet e duhura 
financiare në SIMFK. Urdhër blerjet të 
përgatiten menjëherë pas nënshkrimit të 
kontratës. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 

18 Pasuritë 
kapitale 
dhe jo-
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se kërkesat ligjore 
për regjistrimin dhe menaxhimin e pasurisë në 
vlerë nën 1,000€ të përmbushen në tërësi duke 
caktuar zyrtar të depos, dhe se të gjitha 
pranimet e mallrave dhe pajisjeve regjistrohen 
në programin e-pasuria. 

Komuna 
ende nuk 
ka arritur 
që të 
regjistroj 
pasurinë 
nën 1,000€ 
në sistemin 
e-Pasuria. 
Shih 
çështjen B5 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

19 Pasuritë 
kapitale 
dhe jo-
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se është hartuar një 
rregullore apo udhëzim i brendshëm që 
rregullon menaxhimin automjeteve zyrtare. 
Automjetet të shfrytëzohen vetëm pasi të jetë 
përcaktuar qartë qëllimi dhe kërkesa të jetë 
aprovuar paraprakisht nga mbikëqyrësi i 
drejtpërdrejtë i shfrytëzuesit të automjetit. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 

20 Të 
arkëtuesh
met 

Kryetari duhet të siguroj një plan veprimi për 
mbledhjen e borxheve. Fillimisht duhet 
ndërmerren veprime ligjore përmes 
përmbaruesve, dhe të shqyrtohen të gjitha 
opsionet e mundshme, për të siguruar 
inkasimin e plotë të llogarive të arkëtueshme 
dhe borxheve. 

Komuna 
ende nuk 
ka 
ndërmarr 
veprime 
për të 
mbledhur 
LLA. Shih 
çështjen B6 

Rekomandim i 
pa zbatuar 
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21 Obligimet 
e 
papaguar
a 

Kryetari duhet të sigurojë se shpenzimet 
krijohen vetëm pasi të jenë zotuar 
paraprakisht mjetet financiare në SIMFK. 
Pagesa e obligimeve të bëhet brenda 30 ditësh 
nga pranimi i faturës. 

Edhe këtë 
vite kemi 
hasur që 
faturat nuk 
janë paguar 
brenda 
afati kohor 
prej 30 
ditësh. Shih 
çështjen B7 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

22 Sistemi i 
auditimit 
të 
brendshë
m 

Kryetari duhet të sigurojë se plani vjetor i AB-
së të ketë për fokus më shumë aktivitet e vitit 
aktual, dhe se rekomandimet e dhëna nga AB 
të adresohen dhe zbatohen me kohë. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandim i 
zbatuar 

23 Raportimi 
menaxheri
al, 
llogaridhë
nia dhe 
menaxhim
i i rrezikut 

Kryetari duhet të ndërmarrë veprime konkrete 
në përgatitjen e planit strategjik dhe regjistrit 
të rreziqeve si dhe të delegoj përgjegjësinë për 
menaxhimin e rrezikut nëpër sektorët përkatës 
të administratës duke siguruar raportim të 
rregullt për zbatimin e kërkesave në këtë 
fushë. 

Kjo çështje 
nuk do të 
trajtohet në 
raportin e 
auditimit të 
vitit 2019 

Rekomandim i 
mbyllur 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

1 Planifikim
i dhe 
realizimi 
buxhetit 

Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që 
të shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet 
ridestinim të mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet  sipas 
kodeve ekonomike adekuate 

2 Të hyrat Kryetari duhet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të siguruar që 

bëhet verifikimi  i pronave sipas kërkesës ligjore, në mënyrë që shënimet rreth 

tatimit në pronë janë të plota dhe të sakta. 

3 Pagat dhe 

mëditjet 

Kryetari duhet të sigurojë se procesi i rekrutimit të personelit të zhvillohet në 
pajtim me procedurat dhe rregullat e rekrutimit. Po ashtu, komisioni 
përzgjedhës duhet të dokumentojë si duhet të gjitha fazat e procesit të 
rekrutimit. 

4 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të sigurojë se zbatohet një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit 
për marrëveshjet për shërbime të veçanta. Po ashtu, të sigurojë se pozitat e 
rregullta të punës të mos mbulohen me kontrata për detyra specifike dhe 
marrëveshjeve për shërbime të veçanta. 

5 Investimet 
Kapitale 

Kryetari të sigurohet se kontrollet funksionojnë në mënyrë efikase gjatë gjithë 
kohës nga zyra e prokurimit duke mos lejuar që të publikohen dosje të 
tenderëve pa projekte ekzekutuese. 

6 Investimet 
Kapitale 

Kryetari të sigurohet se komisioni për vlerësimin e ofertave të tenderit i trajton 
të gjitha ofertat në mënyrë të barabartë dhe vlerësimi i ofertave për tender 
bëhet konform kritereve të dosjes së ofertës për tender dhe LPP. Gjithashtu 
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zyrtari përgjegjës i prokurimit sigurohet se është duke u zbatuar LPP në tërësi 
duke ushtruar funksionin e kontrolli për parandalim dhe korrigjim të 
gabimeve. 

7 Investimet 
Kapitale 

Kryetari të sigurohet që njësitë bëjnë hartimin e specifikimet teknike sipas 
kërkesave ligjore dhe nevojave të komunës duke përcaktuar standardin e 
cilësisë së punës apo furnizimit. 

8 Çështjet e 
përbashkë
ta. 

Kryetari duhet të sigurojë se çertifikimi i pagesave bëhet vetëm pasi lënda të 
jetë kompletuar me dokumentacionin e nevojshëm, dhe se e njëjta përmban të 
gjitha dëshmitë e nevojshme të përcaktuara me marrëveshjen e bashkëpunimit. 

9 Çështjet e 
përbashkë
ta. 

Kryetari të sigurohet se blerja e shërbimeve shëndetësore bëhet përmes 
procedurave të prokurimit. 

10 Pasuritë Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha blerjet dhe përvetësimet e pasurive 
kapitale regjistrohen në regjistrin e pasurive. Gjithashtu të sigurohet se 
regjistrohen të gjitha pasuritë në sistemin “e-pasuria” dhe fillon të aplikohet 
norma e zhvlerësimit. 

11 Pasuritë Kryetari të sigurohet se janë hartuar rregulla dhe procedura të brendshme për 
evidencën ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Gjithashtu të 
sigurohet se bëhen krahasimet e raporteve të inventarizimit me regjistrat 
pasurisë dhe të azhurnohen regjistrat e pasurisë sipas të dhënave të 
regjistrimeve të fundit. 

12 Të 
arkëtuesh
met 

Kryetari duhet të siguroj se mbledhja e llogarive të arkëtueshme nga tatimi në 
pronë bëhet sipas kërkesave ligjore. Ndërsa për llogaritë e arkëtueshme nga 
taksa në biznes të shqyrtohen të gjitha opsionet e mundshme, duke vendosur 
politika dhe rregullore me qëllim të rritjes së efikasitetit në mbledhjen e 
borxheve. 

13 Detyrimet 
e 
papaguar
a 

Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor dhe 
porositja e mallrave, punëve apo shërbimeve bëhet vetëm atëherë kur komuna 
paraprakisht i siguron fondet apo ndan mjetet buxhetore të mjaftueshme për 
pagesë. 

14 Detyrimet 
e 
papaguar
a 

Kryetari duhet të sigurojë se detyrimet financiare të prezantohen në pasqyrat 
financiare sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor Financiar nga 
Organizatat Buxhetore. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA-ja 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pamodifikuar nëse arrin në përfundimin se Pasqyrat 

Financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare. 

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit arrin në përfundimin se Pasqyrat 

Financiare si tërësi përmbajnë keqdeklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

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

keqdeklarime materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas pjesës 

që flet për ‘Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit’.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit. 

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit arrin në përfundimin se Pasqyrat Financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keqdeklarime materiale. Auditorët mund të japin tri lloje opinionesh të modifikuara: opinion të 

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit.  
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga: 

 natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse Pasqyrat Financiare përmbajnë 

keqdeklarime materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keqdeklarime materiale; dhe 

 gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 

Pasqyrat Financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë materiale, por nuk janë përhapur në Pasqyrat Financiare, ose (2) 

nëse auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të 

cilat të bazojë një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi 

Pasqyrat Financiare kanë mundur të jenë materiale, por jo të përhapura. 

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në Pasqyrat Financiare. 

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi Pasqyrat Financiare kanë mundur të jenë, edhe materiale, 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se menaxhmenti 

ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori konsideron se mund të 

rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim opinioni mbi Pasqyrat 

Financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë kufizimin. 

156. Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit. 

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

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

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë Pasqyrat Financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme se 

çështja nuk përmban keqdeklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhen t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në Pasqyrat Financiare. 
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158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

 të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

 të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

 të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç’pjesë të 

Pasqyrave Financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen; dhe 

 të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në Pasqyrat Financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes. 
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Shtojca II: Letër e Konfirmimit  

 


