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DEKLERATA E MISIONIT 
 
Doracaku është përgatitur nga Ministria për Ekonomi dhe Financa - Njësia Qendrore për 
Harmonizimin e Auditimit të Brendshëm në bashkëpunim të ngushtë me ekspertët e projektit te 
financuar nga BE-ja, të menaxhuar nga ZNKE, “Mbështetje e Mëtutjeshme për Kontrollin e 
Brendshëm të Financave Publike dhe Auditimit të Brendshëm”. 
 
Doracaku është një udhëzues i shkruar, i cili përdoret nga të gjithë auditorët e brendshëm të 
Kosovës, si dhe nga gjithë stafi i përcaktuar për zbatimin e standardeve ndërkombëtare të auditimit  
të brendshëm,  sistemeve të menaxhimit dhe të kontrollit financiar . 
 
Ky Doracak është azhurnim i  Doracakut të Auditimit të Brendshëm i cili është zbatuar që nga 
nëntori i vitit 2004 nga Ministritë, Komunat, Autoritetet dhe Agjencionet në Qeverinë e Kosovës. 
Në veçanti, Doracaku i Auditimit të Brendshëm është azhurnuar që të pasqyroj Ligjin për 
Auditimin e Brendshëm, i cili është shpallur në Qershor 2007. 
Doracaku është përgatitur në tri gjuhë dhe atë në gjuhën shqipe, angleze dhe serbe. 
 
Doracaku përbëhet nga tri vëllime;  
  
Vëllimi i parë përfshinë informata mbi menaxhimin e funksionit të auditimit të brendshëm, 
prezanton  rolin e funksionit të auditimit të brendshëm, përgjegjësitë e tij, parimet dhe politikat si 
udhëzues për auditimin e brendshëm, si dhe proceset për zhvillimin e planeve strategjike dhe 
vjetore, që janë komponentë shumë të rëndësishëm të auditimit të brendshëm.  
 
Vëllimi i dytë përshkruan në hollësi aktivitetet e ekipit të auditimit derisa ekipi kalon nëpër një 
auditim të veçantë, dhe do të jetë udhëzues  për auditorë, gjatë kryerjes së detyrave të auditimit.  
 
Vëllimi i tretë ofron mënyrat dhe teknikat të cilat auditorët do t`i shfrytëzojnë në kryerjen e secilit 
auditim.  Ai po ashtu paraqet informatat mbi llojet e shërbimeve të auditimit dhe procesin për 
sigurimin e cilësisë.   
 
Profesioni i auditimit të brendshëm ka pësuar një zhvillim të shpejtë gjatë viteve të fundit.  Si 
auditorë të brendshëm të sektorit publik është e rëndësishme të punoni shumë për të aplikuar 
teknikat moderne të auditimit të brendshëm në Kosovë. Ky doracak do të jetë një mjet i vlefshëm 
për të ndihmuar auditorët e brendshëm në subjektet e sektorit publik të Kosovës që të ushtrojnë 
rolin e tyre të rëndësishëm në sigurimin e llogaridhënies dhe qeverisjes së mirë. 
 
Një çështje kyçe sa i përket nxitjes së auditimit modern në subjektet e sektorit publik të Kosovës 
është që të hiqet lidhshmëria e auditimit të brendshëm me konceptin e vjetër të inspektimit, që ishte 
një kontroll i kryer nga një autoritet i jashtëm.  Në vend të kësaj, menaxherët duhet ta konsiderojnë 
auditorin e brendshëm si një partner i cili do të ndihmoj menaxhmentin në zvogëlimin e rreziqeve 
me të cilat përballen dhe i cili do të ofrojë njohuri se si një organizatë do të mund të funksiononte 
në mënyrë më efikase, efektive dhe ekonomike.  Të qenit partner nënkupton bashkëpunimin e 
ngushtë me menaxhmentin në secilën fazë të aktivitetit të auditimit duke filluar nga takimet 
fillestare me menaxhmentin, gjatë secilës fazë të planifikimit dhe kryerjes së auditimit, raportimit 
të rezultateve dhe përcjelljes së rekomandimeve.  
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Për t`u respektuar si profesionist, auditorët duhet të sillen në mënyrë  profesionale, që nënkupton se 
ata duhet:  

• Të mos presin në mënyrë pasive, por në mënyrë aktive të kërkojnë që të punojnë së bashku 
me menaxhmentin, në të gjitha nivelet e organizatës së tyre; 

• Të vlerësojnë në mënyrë objektive efektivitetin dhe efikasitetin e mekanizmave të 
kontrollit të brendshëm të organizatës;  

• Të koordinojnë punën e tyre me Zyrën e Auditorit Gjeneral të Kosovës dhe organet e tjera 
të kontrollit;  

• Të përcaktojnë pajtueshmërinë e proceseve të organizatës me legjislacionin përkatës, 
rregulloret dhe rregullat e tjera ;  

• Të verifikojnë afatet kohore dhe saktësinë e raporteve financiare dhe raporteve të tjera të 
punës;   

• Të japin raporte të dobishme të auditimit të cilat i ndihmojnë menaxhmentit në kuptimin e 
rreziqeve të tyre, si dhe të ofrojnë rekomandime praktike për përmirësimin e procedurave 
të kontrollit, proceseve dhe vendimeve për të adresuar rreziqet me të cilat përballet 
organizata; dhe 

• Të kryejnë shërbime këshillëdhënëse profesionale dhe objektive, atëherë kur kërkohet.  
 

Doracaku paraqet gjendjen aktuale të funksionit të auditimit të brendshëm në Kosovë, njëkohësisht  
përqendrohet në parimet bazë dhe nuk adreson disa nga çështjet më të ndërlikuara.  Dëshiroj të 
theksoj se derisa ushtrimi i profesionit të auditimit të brendshëm do të vazhdoj të zhvillohet, 
Njësisë Qendrore për Harmonizimin e Auditimit të brendshëm me udhëzimet e saja do t’i reflektoj 
ndryshimet e rrethanave dhe me kënaqësi i mirëpresim  komentet Tuaja.  
Komentet e juaja mund t’i adresoni ne MEF- NJQHAB 
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A
 
 
 

KRONIMET 

1. KA Komiteti i auditimit 

2. UEA Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit  

3. KSPE/ZKA Zyrtari Kryesor AdministrativKrye-shefi i Sektorit Publik të Entitetit / 

4. NJQH Njësia Qendrore Harmonizuese 

5. AVP hëm Profesional Arsimimi i Vazhdues

6. ZNKE isionit Evropian Zyra Ndërlidhëse e Kom

7. BE Bashkimi Evropian 

8. KEP Koha Efektive e Punës 

9. AB Auditimi i Brendshëm 

10. LAB Ligji mbi Auditimin e Brendshëm 

11. DAB Doracaku i Auditimit të Brendshëm 

12. NJAB Njësia e Auditimit të Brendshëm 

13. IAB Instituti i Auditorëve të Brendshëm 

14. MEF Ministria e Ekonomisë dhe Financave 

15. ZAGJ Zyra e Auditorit Gjeneral 

16. KBFP inancave Publike Kontrolli i Brendshëm i F

17. IPVQ Institucionet e Përkohshme të Vetë-Qeverisjes 

18. ESP Entiteti i Sektorit Publik 
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MENAXHIMI I AKTIVITETEVE TË 
AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
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KAPITULLI  1: QËLLIMI, STRUKTURA DHE PËRMBAJTA E VËLLIMIT I  

1.1.  QËLLIMI  

Vëllimi i parë i doracakut të Auditimit të Brendshëm përqendrohet në menaxhimin e përgjithshëm 
të auditimit të brendshëm.  Ky vëllim ofron bazën për kryerjen e aktiviteteve të auditimit të 
brendshëm në pajtueshmëri me Ligjin mbi Auditimin e Brendshëm, Standardet për Auditimin e 
Brendshëm dhe Kodin e Etikës, ashtu që të prodhojë përfitime për secilin Entitet të Sektorit Publik 
dhe klientët e tyre - popullin e Kosovës. 
 
Qëllimi i tij është që të ofrojë një pikë referimi për auditorët e brendshëm, duke krijuar një kuptim 
të përbashkët  të parimeve dhe ushtrimit të auditimit të brendshëm modern. 
 
Vëllimi I i doracakut është caktuar për drejtorin e NjAB-së  dhe për të gjithë auditorët e 
brendshëm.  Gjithsesi,  drejtori i NjAB-së, është përgjegjës për drejtimin e përgjithshëm të 
aktivitetit të auditimit të brendshëm.  Megjithatë, të gjithë auditorët e brendshëm duhet të jenë të 
njoftuar mirë me metodologjinë e auditimit të brendshëm dhe tërësinë e saj, për të siguruar një 
aplikim të qëndrueshëm të qasjes sistematike dhe të disiplinuar.  Ky doracak po ashtu do të 
ndihmojë auditorët që të kuptojnë domethënien, kuptimin praktik dhe rëndësinë e punës së tyre.  

1.2.  STRUKTURA DHE PËRMBAJTJA  

Temat e mëposhtme janë përfshirë në kapituj të veçantë të vëllimit të parë: 
1. Politikat organizative të auditimit të brendshëm – përfshinë definicionin e auditimit të 

brendshëm, kornizën etike të sjelljes (Kodi i Etikës), kërkesat dhe kriteret profesionale për 
aktivitete (Standardet) dhe draft-Statutin e NjAB-së. 

2. Përgjegjësitë – paraqesin po ashtu përgjegjësitë kryesore të Drejtorit të NjAB-së,  të 
udhëheqësit të ekipit, të auditorëve të brendshëm, NjQH-së dhe Komiteteve të auditimit. 

3. Parimet e auditimit të brendshëm 
4. Politikat operative të korporatës. 

 
Teksti kryesor është plotësuar me katër shtojca: 
A. ANEKSET – ligjet, rregulloret dhe metodat e ndryshme të aspekteve specifike të auditimit të 

brendshëm; 
B.  SHABLLONËT – formularët dhe shabllonët e dokumenteve kryesore të cilat duhet të 

përgatiten gjatë kryerjes të secilit auditim të brendshëm;  
C.  SHEMBUJT – shembujt ilustrues demonstrojnë se si të aplikohet metodologjia e përshkruar 

në tekstin kryesor;  
D.  FJALORI – Fjalori i përkufizimeve të cilat përdoren nga Komisioni Evropian në Kornizën e 

KBFP-së. 
 
1.3.   AZHURNIMI I DORACAKUT  
 
Për të siguruar që metodologjia dhe procedurat mbesin në pajtueshmëri me praktikat më të mira 
dhe reflektojnë ndryshimet në mjedisin ligjor dhe atë të auditimit, Drejtori i Njësisë Qendrore 
Harmonizuese për Auditimin e Brendshëm në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave është 
përgjegjës për azhurnimin e qasjes, metodologjisë dhe shabllonëve të obligueshëm të auditimit. 
Rishikimi i doracakut duhet të bëhet së paku çdo vit dhe nëse është e nevojshme atëherë edhe më 
shpesh. 
 
Drejtorët e Njësive të Auditimit të Brendshëm duhet të përdorin gjykimin e tyre profesional që t`ia 
përshtatin Doracakun e Auditimit të Brendshëm rrethanave të tyre lokale.  Është shumë e 
rëndësishme që në çdo ndryshim lokal të vazhdohet me aplikimin e parimeve bazë të auditimit të 
brendshëm, ashtu që çdo ndryshim të raportohet në NjQH për t’u miratuar para se të adoptohet nga 
NjAB për përdorim. 
 
NjQH me kënaqësi do të marrë parasysh sugjerimet nga NjAB-të, për përmirësimin e proceseve 
dhe metodologjive të përfshira në Vëllimin I të Doracakut të Auditimit të Brendshëm. 
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KAPITULLLI  2   HISTORIKU RREGULLATIV  
 
Korniza rregulluese që detyron aktivitetet e auditorëve të brendshëm në Kosovë, përbëhet nga:  

 
1. Strategjia për funksionin e auditimit të brendshëm në Kosovë 
2. Ligji mbi Auditimin e Brendshëm (Qershor 2007); 
3. Kodi i Etikës së Auditorëve të Brendshëm në Sektorin Publik të  Kosovës; 
4. Standardet e Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik të Kosovës; dhe 
5. Statuti për Njësitë e Auditimit të Brendshëm.  

 
Auditorët e brendshëm duhet t`i njohin shumë mirë të gjitha këto autoritete dhe të veprojnë në 
pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e tyre.  Për kryerjen e aktiviteteve të tyre, auditorët e brendshëm  
duhet të udhëzohen nga Standardet e Auditimit të Brendshëm, të cilat janë përgatitur bazuar në 
standardet e pranuara në nivel ndërkombëtarë të IAB për auditimin e brendshëm, si dhe nga 
gjykimi i tyre profesional. 
 
Strategjia për funksionin e Auditimit të Brendshëm në Kosovë ofron një kontekst të rëndësishëm 
për zhvillimin e auditimit të brendshëm të Kosovës dhe auditorët duhet të jenë të njohur edhe me 
këtë dokument.  
 
Auditorët e brendshëm i gëzojnë  të drejtat e garantuara me Ligjin mbi Auditimin e Brendshëm për 
qasje në të gjitha informacionet, dokumentet, punonjësit dhe pasuritë e organizatës, me qëllim të 
ushtrimit të funksionit të tyre.   
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KAPITULLI  3    POLITIKAT E ORGANIZIMIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM  

3.1.  ROLI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

Auditimit i brendshëm modern është zhvilluar si një vegël e menaxhmentit për shtimin e vlerës jo 
vetëm duke raportuar faktet, por gjithashtu duke parandaluar gabimet sistematike, duke 
identifikuar fushat për përmirësim dhe duke promovuar praktikat më të mira të menaxhimit. 

Ligji mbi auditimin e brendshëm, prezanton përkufizimin  e “auditimit të brendshëm”, të pranuar 
në nivel ndërkombëtarë, siç vijon: 
 
Aneksi Nr. 1 – Ligji mbi auditimin e brendshëm 
 
 

“Auditimi i brendshëm” është një aktivitet i pavarur me siguri objektive dhe një aktivitet 
konsultues, i dizajnuar për të shtuar vlerën  dhe për të përmirësuar veprimet e  organizatës.  Ky 
ndihmon organizatën në përmbushjen e objektivave, duke nxitur një qasje sistematike dhe të 
disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit në menaxhimin e rrezikut,  kontrolle 
dhe proceset e qeverisjes. ( Përkufizimi i IAB për auditimin e brendshëm ) . 
 

 

Ushtrimi i kontrolleve efektive të auditimit të brendshëm përfshinë një aktivitet të pavarur të 
auditimit dhe një sistem efektiv të kontabilitetit dhe raportimit financiar, që plotëson standardet e 
kontrollit të pranuara në nivel ndërkombëtarë.  Aktiviteti i auditimit të brendshëm përfshinë tërë 
sferën e verifikimeve pasuese “ex post” nga organizata, për të siguruar se sistemet e menaxhimit 
dhe kontrollit pajtohen me specifikimet buxhetore, objektivat, rregullat dhe standardet, si dhe më 
përgjithësisht, me parimet e menaxhimit të mirëfilltë financiarë.  
 
Aktiviteti i auditimit të brendshëm në sektorin publik, sjell dobitë në vijim: 
 

• Aktiviteti i auditimit ndihmon qeverinë për të qenë llogaridhënëse ndaj publikut, duke 
matur zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe kontrolleve të vendosura, si dhe efektivitetin, 
ekonomizimin dhe efikasitetin e veprimeve; 

• Aktiviteti i auditimit u ofron siguri objektive organeve mbikëqyrëse, rreth seriozitetit dhe 
besueshmërisë së raporteve financiare dhe raporteve të performancës,  të përgatitura nga 
menaxhmenti; 

• Aktiviteti i auditimit mund të ndihmoj menaxhmentin e sektorit publik në arritjen e 
qëllimeve dhe objektivave të tyre duke përmirësuar sistemet dhe shërbimet e organizatës; 

• Prania e rregullt e auditorëve mund të ndihmoj në mbrojtjen e pasurive të qeverisë, duke 
parandaluar mashtrimin, humbjen dhe keqpërdorimin; si dhe 

• Kontributi i auditimeve mund t`u ndihmoj punonjësve në përmirësimin e  performancës së 
përgjithshme të punës dhe në zbatimin e kontrolleve të vendosura.  

 
Puna e auditimit të brendshëm përfshinë aktivitetet e mëposhtme: 
 

• Identifikimin dhe vlerësimin e ekspozimeve të rëndësishme ndaj rrezikut dhe  kontributit 
në përmirësimin e sistemeve të menaxhimit të rrezikut dhe të kontrollit. 

• Vazhdimin e kontrolleve efektive duke vlerësuar efektivitetin dhe efikasitetin e tyre dhe 
duke ndihmuar përmirësim të vazhdueshëm.  Bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut, 
aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësoj përshtatshmërinë dhe efikasitetin e 
kontrollit të përfshirë në qeverisjen, veprimet dhe sistemet e informimit të organizatës.  
Këtu duhet të përfshihet vlerësimi i procesit që siguron: 

 
 Besueshmëri dhe integritet të informatave financiare dhe operative. 
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 Efektivitet dhe efikasitet të veprimeve. 
 Ruajtje të pasurive. 
 Pajtueshmëri me ligjet, rregulloret dhe kontratat. 

 
• Vlerësimin dhe zhvillimin e rekomandimeve mbi përmirësimin e procesit të qeverisjes  për 

përmbushjen e objektivave të mëposhtme: 
 

 Promovimin e etikës dhe vlerave të duhura në kuadër të organizatës; 
 Sigurimin e menaxhimit të performancës efektive organizative dhe 

llogaridhënien; si dhe 
 Lajmërimin efektiv të rrezikut dhe komunikimin e informatave të kontrollit 

për sferat e caktuara të organizatës. 
 

3.1.1. Politika profesionale e auditimit të brendshëm – Standardet dhe Kodi i  
Etikës 

 
Aktivitetet e auditimit të brendshëm duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet profesionale për 
kryerjen e auditimit të brendshëm, të vendosura nga NjQH-ja, si dhe në pajtim me parimet e 
sjelljes të Kodit të Etikës.  Standardet dhe Kodi i Etikës duhet të jenë në pajtueshmëri me 
Standardet Ndërkombëtare të Praktikës Profesionale të Auditimit të Brendshëm dhe Kodin e Etikës 
të Institutit të Auditorëve të Brendshëm. 
 
Qëllimi i Standardeve është që të: 
 

• Bëjnë identifikimin e parimeve bazë, të cilat janë udhëzues të praktikës së auditimit të 
brendshëm; 

• Ofrojnë kornizën për kryerjen e një vargu të gjatë të aktiviteteve të auditimit të brendshëm 
që e shtojnë vlerën;  

• Vendosin bazat për vlerësimin e performancës së auditimit të brendshëm; dhe 
• Kujdesen për proceset dhe veprimet e përmirësuara të organizatës. 

 
Standardet përbëhen nga Standardet e atributeve, Standardet e performancës, dhe Standardet e 
zbatimit.  Standardet e atributeve adresojnë karakteristikat e organizatës dhe palëve që kryejnë 
funksionin e auditimit të brendshëm.  Standardet e performancës përshkruajnë natyrën e funksionit 
të auditimit të brendshëm dhe ofrojnë kriteret e cilësisë kundrejt të cilave mund të vlerësohet 
performanca e këtyre shërbimeve.  Derisa Standardet e atributeve dhe performancës aplikohen për 
të gjitha aktivitete e auditimit të brendshëm, Standardet e zbatimit, aplikohen për lloje specifike të 
angazhimeve.  
 
Qëllimi i Kodit të Etikës është që: 
 

• Të kontribuojë në sjelljen etike në Njësitë e Auditimit të Brendshëm; dhe 
• Të vendosë  themelet për menaxhmentin që ata t`u besojnë vlerësimeve të dhëna nga 

funksioni i auditimit të brendshëm. 
 
Kodi i Etikës përmban: 
 

• Parimet që janë relevante për profesionin dhe praktikën e auditimit të brendshëm, kryesisht 
integritetin, objektivitetin, besueshmërinë (konfidencialitetin) dhe kompetencat; dhe 

• Normat e sjelljes, të cilat përshkruajnë sjelljen e pritur nga auditorët e brendshëm. 
 

Shihni:  Aneksin Nr 2 –  Standardet ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të 
brendshëm (IAB) 

     Aneksi   Nr 3 –    Kodi i Etikës (IAB) 
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3.1.2. Statuti i auditimit të brendshëm  
 
Secila njësi e auditimit të brendshëm duhet të ketë një Statut i cili përcakton statusin organizativ të 
Njësisë së Auditimit të Brendshëm duke përkufizuar qëllimin, autoritetin dhe përgjegjësinë e saj. 
 
1000 – Qëllimi, Autoriteti dhe Përgjegjësia  
 
Qëllimi, autoriteti dhe përgjegjësia e aktivitetit të auditimit të brendshëm duhet të përkufizohen 
zyrtarisht në statut, në përputhje me Standardet, dhe duhet të miratohen nga bordi.  
 
Udhëzimet për hartimin e Statutit të NjAB-së janë në dispozicion nga NjQH-ja. Posa të miratohet 
nga ZKA-ja, Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Kryesuesi i Komitetit të Auditimit, 
Statuti i Auditimit të Brendshëm bëhet dokument zyrtar.  Statuti i miratuar nuk është një dokument 
i “mbyllur/përfunduar”.  Ai duhet të azhurnohet kur ndryshimet e brendshme ose të jashtme kanë 
ndikim në funksionin e auditimit të brendshëm.  Azhurnimet e nevojshme duhet të iniciohen nga 
Drejtori i NjAB-së.  
 
Shihni:   Aneksin Nr. 4 – Modeli i statutit të aktivitetit të auditimit të brendshëm (IAB) 
 
3.2.  FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM  
 

Fushëveprimi i funksionit të auditimit të brendshëm, përkufizohet si përfshirje e të gjitha 
“entiteteve të sektorit publik” (ESP) në pajtueshmëri me ligjin mbi Auditimin e brendshëm, i cili 
në mes tjerash thotë : 

“Çdo entitet i sektorit publik kërkohet të siguroj që veprimet, të dhënat dhe sistemet e menaxhimit 
dhe kontrollit i nënshtrohen rregullisht ...dhe në mënyrë sistematike auditimit të brendshëm 
gjithëpërfshirës....” (Neni 4.1, LAB). 

Auditimi i brendshëm, fillimisht ekzaminon dhe vlerëson efektivitetin e sistemit të menaxhimit dhe 
kontrollit dhe atyre politikave, procedurave dhe planeve të cilat ESP dhe organizatat e saj vartëse i 
kanë adoptuar për të udhëzuar aktivitetet e tyre.  Nga aktiviteti i auditimit të brendshëm, gjithashtu 
mund të kërkohet që të ofroj këshilla dhe shërbime të tjera konsultuese sa i përket menaxhimit të 
rrezikut dhe çështjeve të tjera të qeverisjes publike/të korporatave. 

Drejtori i NjAB-së dhe auditorët e brendshëm kanë qasje të plotë, të lirë dhe të pakufizuar në të 
gjitha veprimet, të dhënat, pronat dhe personelin në kuadër të OB dhe organizatat e saja vartëse.  
Ata po ashtu janë të autorizuar që të marrin çfarëdo informate që është e nevojshme për ushtrimin 
efikas të detyrave të tyre,  nga burime të tjera.  Të gjithë punonjësit e ESP duhet të bashkëpunojnë 
plotësisht për të vënë në dispozicion çfarëdo materiali apo informate të kërkuar nga një auditor, 
apo që është relevante për auditimin.  Kur ekzistojnë shqetësime për materialin e kufizuar, Drejtori 
i Auditimit të Brendshëm do të bëjë aranzhime me zyrtarët përkatës në ESP për të siguruar që 
vetëm auditorët e brendshëm veçanërisht të autorizuar merren me materialin e kufizuar.  
 
3.3.  SIGURIMI I PAVARËSISË DHE OBJEKTIVITETIT  
 
Auditorët e brendshëm janë të pavarur kur ata mund ta kryejnë punën e tyre në mënyrë të lirë dhe 
objektive.  Pavarësia u lejon auditorëve të brendshëm që të paraqesin gjykime të paanshme dhe të 
drejtpërdrejta që janë me rëndësi esenciale për kryerjen e  duhur të angazhimeve të auditimit të 
brendshëm. Kjo arrihet nëpërmjet të statusit organizativ dhe objektivitetit të auditorëve të 
brendshëm profesional.  Në mënyrë funksionale, Drejtori i NjAB-së i raporton ZKA-së dhe 
Komitetit të Auditimit, duke siguruar kështu një shkallë e pavarësisë nga menaxhmenti operativ që 
është me rëndësi esenciale për efikasitetin e AB.  Për qëllime të përditshme administrative, Drejtori 
i NjAB-së duhet t’i raportoj ZKA-së. 
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Për të mos kompromentuar pavarësinë e tyre, auditorët e brendshëm nuk duhet të angazhohen në 
asnjë lloj aktiviteti të menaxhmentit (p.sh. instalimin e procedurave të kontabilitetit ose kontrollit, 
përgatitjen e të dhënave) të cilat ata më vonë mund t’i rishikojnë dhe vlerësojnë.   Objektiviteti nuk 
duhet të ndikohet në mënyrë të kundërt  nga auditorët e brendshëm duke rekomanduar standarde 
ose duke dhënë këshilla për kontrollet që do të aplikohen në zhvillimin e sistemeve dhe proceseve 
që do të rishikohen. 
 
Auditorët e brendshëm duhet të shfaqin nivelin më të lartë të objektivitetit profesional në 
grumbullimin, vlerësimin dhe komunikimin e informatave rreth aktivitetit ose procesit që 
ekzaminohet.  Auditorët e brendshëm mund të bëjnë vlerësim të balancuar të të gjitha rrethanave 
përkatëse pa qenë të ndikuar padrejtësisht nga interesat e veta ose nga të tjerët në formulimin e 
gjykimeve.. 
 
Rezultatet e punës së auditimit të brendshëm duhet të rishikohen para shpalljes së rezultateve 
përkatëse për të ofruar siguri të arsyeshme se puna është kryer në mënyrë objektive.. 
 
Auditorët e brendshëm duhet të përmbahen nga vlerësimi i veprimeve për të cilat ata kanë qenë 
përgjegjës më parë.  Objektiviteti konsiderohet i padëmtuar nëse një auditor ofron shërbime sigurie 
në lidhje me aktivitetin për të cilin auditori ka pasur përgjegjësi gjatë vitit paraprak.  
 
Në përmbushjen e përgjegjësive të tyre, auditorët e brendshëm:  
 

• Nuk duhet të marrin pjesë në asnjë aktivitet ose marrëdhënie që mund të dëmtojë ose që 
konsiderohet se e dëmton vlerësimin e tyre të paanshëm.  Kjo pjesëmarrje përfshinë ato 
aktivitetet ose marrëdhënie që mund të jenë në konflikt me interesat e organizatës; 

• Nuk duhet të pranojnë asnjë gjë si dhuratë që mund të dëmtojë ose që konsiderohet se e 
dëmton  gjykimin e tyre profesional; dhe 

• Do të zbulojnë të gjitha faktet materiale që ata i dinë, të cilat nëse nuk zbulohen mund të 
shtrembërojnë raportimin e aktiviteteve nën rishikim.  

 
Të gjithë auditorët e brendshëm duhet t`i njohin kërkesat e Nenit 16 të Ligjit mbi Auditimin e 
Brendshëm - Konflikti i Interesave, dhe t`u përmbahen atyre me përpikëri.  

 
Njëra prej metodave praktike për t`u siguruar se të gjithë auditorët e brendshëm janë në 
pajtueshmëri me standardet e objektivitetit dhe pavarësisë, është që të kërkohet nga secili anëtar i 
ekipit të caktuar për secilin auditim, që të nënshkruaj “Deklaratën e Pavarësisë”. Një shembull i 
tillë është ofruar më poshtë: 

 
SHEMBULLI Nr. 1: “Deklarata e Pavarësisë” së auditorit 

3.4.  MENAXHIMI I ZOTËSISË, KUJDESI I DUHUR PROFESIONAL DHE VAZHDIMI I 
ARSIMIMIT PROFESIONAL 

Të gjithë auditorët e brendshëm në entitetet e sektorit publik në Kosovë, duhet të përmbushin të 
gjitha kërkesat e Ligjit mbi Auditimin e Brendshëm.  Veçanërisht,  auditorët e brendshëm duhet t`i 
përmbushin me sukses kërkesat për trajnim, testim dhe licencim, të përcaktuara me ligj. 
 
Të gjitha auditimet e brendshme duhet të kryhen me zotësi dhe kujdes të duhur profesional.  
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm duhet të sigurojë që personat që janë caktuar në 
secilin auditimit posedojnë njohuritë, shkathtësitë, dhe kompetencat e tjera të nevojshme për të 
kryer auditimin në mënyrë kolektive. 
 
NjAB duhet të ketë punonjës ose të shfrytëzojë ofruesit e jashtëm të shërbimeve, të cilët janë të 
kualifikuar në disiplinat siç janë kontabiliteti, auditimi, ekonomia, financat, statistika, teknologjia 
informative, inxhinieria, taksat, ligjet, çështje mjedisore, dhe fusha të tjera të nevojshme për të 
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përmbushur përgjegjësitë e aktivitetit të auditimit të brendshëm.  Megjithatë, secili anëtarë i NjAB-
së, nuk duhet të jetë i kualifikuar në të gjitha disiplinat.  
 
Ofruesit e shërbimeve nga jashtë mund të përdoren nga NjAB-ja kur: 

 
• NjAB ka nevojë për burime shtesë të auditimit për të kryer punën e planifikuar të 

auditimit; 
• Kërkohen shkathtësi ose njohuri të  specializuara siç janë teknologjia informative, 

statistikat, taksat, ose përkthimet gjuhësore; 
• Nevojitet vlerësimi i aseteve siç janë tokat dhe ndërtesat, punët e artit, gurët e çmuar, 

investimet, dhe instrumentet komplekse financiare; 
• Duhet të përcaktohen sasitë ose gjendja fizike e aseteve të caktuara siç janë mineralet dhe 

rezervat e  naftës; 
• Matet puna e kryer dhe ajo që duhet të kryhet në kontratat në zhvillim e sipër; 
• Hetohen mashtrimet ose cenimet e sigurisë; 
• Përcaktohen shumat e llogarive duke përdorur metodat e specializuara siç është vlerësimi i 

saktë i obligimeve përfituese te punonjësit;  
• Interpretohen kërkesat  ligjore, teknike dhe rregullatore;  
• Vlerësohet siguria e cilësisë së aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe programi i 

përmirësimit në pajtueshmëri me Standardin 1300 të Standardeve të Auditimit të 
Brendshëm; dhe 

• NjAB nuk ka auditorë të mjaftueshëm që posedojnë shkathtësitë e nevojshme për kryerjen 
e punëve të planifikuar të auditimit. 

 
Kur Drejtori i Njësisë së Auditimi të brendshëm planifikon të shfrytëzojë dhe të mbështetet në 
punën e një ofruesi të jashtëm të shërbimeve, ai duhet të vlerësojë kompetencën, pavarësinë dhe 
objektivitetin e ofruesit të jashtëm të shërbimeve pasi që ato lidhen me detyrën e veçantë që duhet 
të kryhet. Kur e bënë këtë,  Drejtori i Njësisë së Auditimit të brendshëm duhet të konsiderojë:  

 
• Çfarëdo interesi financiar apo interes  tjetër që ofruesi mund ta ketë në organizatë; 
• Lidhjet personale ose profesionale që ofruesi mund t’i ketë me bordin, menaxhmentin e 

lartë, ose me të tjerët përbrenda organizatës; 
• Marrëdhëniet që ofruesi mund t’i ketë pasur me organizatën ose me aktivitetet që 

rishikohen; 
• Shkallën e shërbimeve të tjera në vazhdim e sipër, të cilat ofruesi mund të jetë duke i kryer 

për organizatën; dhe 
• Kompensimin ose stimulimet e tjera që ofruesi mund t’i ketë marrë nga organizata. 

 
 
Vazhdimi i arsimimit profesional 
 
Auditorët e brendshëm duhet të ngritin njohuritë e tyre, shkathtësitë dhe kompetencat e tjera 
nëpërmjet të vazhdimit të arsimimit profesional.  Ata janë përgjegjës për vazhdimin e  arsimimit të 
tyre me qëllim që të mirëmbajnë aftësitë e tyre. Ata duhet të jenë të informuar për përmirësimet 
dhe zhvillimet e tanishme në standardet, procedurat dhe teknikat e auditimit të brendshëm.  NjQH-
ja duhet të ofrojë mekanizma për AVP. 
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KAPITULLI  4         PËRGJEGJËSITË  
 
Kontrolli i brendshëm fillimisht, zbatohet nga palët e brendshme të interesuara të entitetit, përfshirë 
menaxhmentin, auditorët e brendshëm dhe personelin tjetër. I gjithë personeli në organizatë luan 
role në funksionalizimin e kontrollit të brendshëm. Megjithatë, menaxhmenti ka përgjegjësi të 
përgjithshme për mjedisin e kontrollit të brendshëm. 
 
Auditimi i brendshëm është pjesë e sistemit të kontrollit të brendshëm.  Menaxhmenti i të gjitha 
organizatave buxhetore dhe ndërmarrjeve autonome publike duhet të themelojë dhe mirëmbajë një 
Njësi të Auditimit të Brendshëm në pajtueshmëri me Ligjin mbi Auditimin e Brendshëm (Neni 9, 
LAB).  Njësitë e tilla të Auditimit të Brendshëm, kanë autoritetin dhe përgjegjësin për kryerjen e 
auditimeve të rregullta të brendshme të:  
 

• Organizatës buxhetore apo ndërmarrjes autonome publike të caktuar, 
• Pjesëve të saja përbërëse, nën-njësive dhe njësive vartëse, dhe 
• Çfarëdo ndërmarrjeje publike nën kontrollin e saj. 

 
Pavarësisht nga kërkesa e LAB, NjQH me pëlqimin e Ministrit të Ekonomisë dhe Financave, mund 
të lirojë një ESP nga kërkesa për të pasur një NjAB.  Në këtë rast ESP-ja është përgjegjëse për të 
kontraktuar shërbime të auditimit të brendshëm nga një burim i jashtëm.  Për më shumë hollësi 
shihni (Nenin 8, LAB). 
 
Ky kapitull përfshinë përgjegjësitë e personelit kryesor të aktivitetit të auditimit të brendshëm 
(drejtorit të NjAB-së, udhëheqësit të ekipit të auditimit, auditorëve të brendshëm) dhe aktorëve  
tjerë të rëndësishëm si NjQH-së, Komitetit të Auditimit dhe Zyrës së Auditorit Gjeneral.  
 
4.1. DREJTORI I NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (NJAB) 
 
Drejtori i NjAB-së është përgjegjës për administrimin e NjAB-së (Neni 13, LAB) dhe për 
menaxhimin e veprimeve të saj ashtu që:  
 

• Puna e auditimit të brendshëm të përmbushë qëllimet dhe përgjegjësitë e veçanta dhe të 
përgjithshme të miratuara nga menaxhmenti dhe të përkufizuara me ligj; 

• Burimet e NjAB-së të shfrytëzohen në mënyrë efikase dhe efektive; dhe 
• Auditimi i brendshëm të funksionojë në përputhje me Standardet e Auditimit të 

Brendshëm dhe Kodin e Etikës. 
 
Drejtori i NjAB-së harton planet për të përmbushur përgjegjësitë e NjAB-së.  Këto plane i 
nënshtrohen aprovimit nga ZKA-të dhe Komiteti i Auditimit. Procesi i përgatitjes së planeve 
përfshinë përcaktimin e qëllimeve, orarin e punës së auditimit të brendshëm, detyrat për personelin, 
kërkesat për rekrutim, raportet financiare dhe të buxhetit të burimeve njerëzore dhe raportet e 
progresit kundrejt planeve përkatëse. 

Drejtori i NjAB-së është në veçanti përgjegjës për: 
 

• Hartimin e politikave dhe procedurave për të udhëzuar personelin e auditimit të 
brendshëm; 

• Përpilimin dhe mirëmbajtjen e programit për zgjedhjen dhe zhvillimin e burimeve 
njerëzore të NjAB-së, përfshirë delegimin efektiv; 

• Koordinimin e përpjekjeve të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm për të siguruar 
përfshirjen adekuate të auditimit dhe pakësimin e dyfishimit të përpjekjeve të auditimit; 

• Planifikimin e aktiviteteve të auditimit të brendshëm, përcaktimin e burimeve që janë të 
nevojshme dhe shikimin  nëse plani i miratuar i AB është përmbushur deri në shkallën në 
të cilën e mundësojnë burimet e personelit; 

• Sigurimin e cilësisë së angazhimeve të auditimit; dhe 
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• Përpilimin dhe mirëmbajtjen e programit të sigurisë së cilësisë për  vlerësimin e veprimeve 
të NjAB-së.  

 
4.2. UDHËHEQËSI I EKIPIT TË AUDITIMIT  
 
Çdo udhëheqës i ekipit të auditimit është përgjegjës për planifikimin e auditimit individual për të 
cilin është caktuar, udhëheqjen e auditimit të brendshëm dhe dorëzimin e raporteve të dobishme të 
auditimit të brendshëm.  Këto përgjegjësi përfshijnë:  
 

• Udhëheqjen e auditimeve individuale, mbikëqyrjen e auditorëve të brendshëm dhe 
rishikimin e punës së kryer për të siguruar përshtatshmërinë e objektivave dhe 
fushëveprimit të auditimit, përshtatshmërinë e testimit të kryer dhe saktësinë e 
konkluzioneve të arritura.  Puna e auditimit të brendshëm, gjithashtu duhet të rishikohet 
nëse është në pajtueshmëri me LAB, me procedurat e NjAB, me këtë Doracak dhe me 
Standardet e Auditimit të Brendshëm; 

• Komunikimin me personat që duhet të dinë rreth aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe 
ndërlidhjen me personelin nëpër tërë organizatën, në veçanti me ata të njësisë e cila 
auditohet, për të zgjidhur çështjet e auditimit të brendshëm dhe për të arritur veprimet e 
dëshiruara korrigjuese; 

• Vlerësimin e performancës së auditorit dhe këshillimin e auditorit për të përforcuar 
njohuritë, shkathtësitë dhe zhvillimin e tyre të përgjithshëm; dhe 

• Lehtësimin e procesit të auditimit të brendshëm duke zgjidhur çështjet dhe problemet e 
personelit gjatë përparimit të përditshëm të aktivitetit të auditimit të brendshëm.  

 
4.3.  AUDITORI I BRENDSHËM 
 
Auditori i brendshëm është përgjegjës për vlerësimin e procesit të veprimeve kontrolluese në tërë 
organizatën bazuar në vlerësimin e përshtatshmërisë së sistemeve të kontrollit të brendshëm.  Kjo 
përgjegjësi ushtrohet në tre hapa të ndryshëm:  
 

• Duke vlerësuar nëse dizajni i procesit të kontrollit, siç është bërë dhe paraqitur nga 
menaxhmenti, është adekuat; 

• Duke përcaktuar nëpërmjet të testimit dhe procedurave të tjera, nëse procesi në fakt është 
duke funksionuar në mënyrë efektive dhe efikase, ashtu siç është synuar; dhe 

• Duke raportuar rezultatet e punës së kryer të auditimit dhe duke ofruar rekomandime aty 
ku ka nevojë për përmirësimin e procesit të kontrollit.  

 
4.4.  NJËSIA QENDRORE HARMONIZUESE PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM NË  MEF  
 
Ligji mbi Auditimin e Brendshëm, themelon Njësinë Qendrore Harmonizuese për Auditimin e 
Brendshëm në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (Neni 6, LAB).  Aktivitetet e saj 
përfshijnë: 
 

• Krijimin e një kornize për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm në sektorin 
publik në Kosovë, përmes: 

 
 Hartimit të rregullave, politikave, doracakëve, udhëzimeve, Kodit të Etikës dhe 

standardeve profesionale për kryerjen e auditimit të brendshëm; 
 Vendosjes së standardeve për trajnim dhe organizimit të ofruesve të shkollimit dhe 

certifikimit; 
 Mirëmbajtjes së një  Doracaku të Auditimit të Brendshëm; 
 Koordinimit të politikave të caktuara të personelit (p.sh. gradimi, përshkrimet e 

punës, etj.) duke marrë në konsideratë Ligjin dhe politikat e tjera qeveritare; 
 Koordinimin dhe këshillimin mbi standardet e cilësisë; 
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 Organizimin e grupeve ndërlidhëse, konferencave dhe seminareve për auditorët e 
ESP.  

 
• Ofrimin e përkrahjes dhe asistencës profesionale për NjAB-të dhe auditorët e brendshëm 

në të gjitha aspektet e auditimit të brendshëm; 
• Kryerjen e vlerësimit vjetor të performancës së të gjithë auditorëve të brendshëm dhe 

Njësive të auditimit të brendshëm; 
• Aranzhimin dhe institucionalizimin e një sistemi të trajnimit profesional rigoroz dhe 

lëshimin e licencave për auditorët e brendshëm; 
• Vendosjen e sistemit dhe kërkesave për vazhdimin e obligueshëm të arsimimit profesional;  
• Koordinimin e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në organizatat qeveritare  qendrore 

dhe lokale ; 
• Intervenimin dhe dhënien e ndihmës për zgjidhjen e çfarëdo mosmarrëveshje në mes të 

auditorëve të brendshëm dhe organizatave që auditohen; 
• Nxitjen dhe inkurajimin e dialogut të vazhdueshëm me ZKA-të në lidhje me shfrytëzimin 

efektiv të auditimit të brendshëm; 
• Konsolidimin e rezultateve të raporteve të auditimit të brendshëm dhe përgatitjen e raportit 

vjetor për Ministrin e Ekonomisë dhe Financave; 
• Caktimin e  standardeve për emërimin e auditorëve të brendshëm; dhe 
• Koordinimin me Zyrën e Auditorit Gjeneral.  

 
4.5.  KOMITETET E AUDITIMIT 
 
Ligji mbi Auditimin e Brendshëm kërkon që në secilën ESP të vendoset një Komitet i pavarur i 
Auditimit (KA) (Neni 5, LAB). KA duhet të ofrojë udhëzime objektive për Njësinë e Auditimit të 
Brendshëm dhe të mbrojë pavarësinë e saj nga ndërhyrja e menaxherëve, operacionet e të cilëve 
auditohen. Secili KA duhet të ketë një Statut për të përkufizuar rolin dhe përgjegjësinë e tij.  
 
Secili Komitet i Auditimit ka autoritetin dhe përgjegjësinë që të:  
 

• Sigurojë që menaxhmenti i lartë dhe personeli i entitetit të sektorit publik zbaton me kohë 
rekomandimet e bëra nga Njësia e Auditimit të Brendshëm; 

• Kërkojë apo lejojë Njësinë e Auditimit të Brendshëm që të vlerësoj shkallën deri në të 
cilën janë zbatuar rekomandimet e mëparshme dhe shkallën e çfarëdo përmirësimi operativ 
që ka rezultuar nga ato; 

• Raportojë te autoritetet adekuate publike të gjithë shembujt e dyshimtë për shkelje ligjore 
(p.sh. mashtrimi, korrupsioni); 

• Sigurojë që Njësia e Auditimit të Brendshëm është e pavarur dhe e lirë nga ndërhyrjet e 
menaxhmentit operacionet e të cilëve auditohen; 

• Hetojë çdo ndërhyrje të pretenduar, refuzim apo rezistencë ndaj aktiviteteve të ligjshme të 
auditimit të brendshëm dhe menjëherë të korrigjoj sjelljen duke përfshirë suspendimin, 
shkarkimin apo ndërmarrjen e veprimeve të tjera disiplinore kundër personave në fjalë; 

• Mbikëqyrë Njësinë e auditimit të brendshëm në përpilimin dhe ekzekutimin e planeve të 
saja strategjike dhe vjetore të auditimit; 

• Kërkojë nga Njësia e Auditimit të Brendshëm që të dorëzoj raportet dhe rekomandimet që 
janë rezultat i aktiviteteve të Auditimit të brendshëm; 

• Kërkojë nga Njësia e Auditimit të Brendshëm që të dorëzoj raporte tremujore dhe vjetore 
mbi aktivitetet e auditimit të brendshëm të Njësisë së auditimit të brendshëm; dhe 

• Ruajë të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me secilin auditim, si dhe ato të ndonjë 
auditimi të suspenduar. 

 
Shihni:  Aneksin Nr. 5 – Praktikat më të mira për Komitetin e Auditimit (IAB) 

    Aneksin Nr. 6 – Modeli i Statutit të Komitetit të Auditimit (IAB) 
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4.6.  ZYRTARI KRYESOR ADMINISTRATIV  

Sipas Ligjit mbi Auditimin e Brendshëm, ZKA i secilit entitet të auditimit është përgjegjës për të 
siguruar se: 
  

• Organizata ka funksionin e auditimit të brendshëm me burime të mjaftueshme, dhe që ai 
është i pavarur; 

• Është themeluar NjAB dhe është duke u mirëmbajtur, apo që është kërkuar dhe është lejuar 
një përjashtim, dhe i njëjti nuk është revokuar; 

• NjAB ka burime njerëzore,  financiare dhe burime të tjera të mjaftueshme, për realizimin e 
aktiviteteve të planifikuara të auditimit; 

• Merren masa të menjëhershme dhe efektive për të zbatuar rekomandimet e bëra nga NjAB 
ose NjQH; 

• Janë eliminuar parregullsitë dhe janë zbatuar masa për të siguruar që ato nuk do të 
përsëriten; dhe 

• NjAB ka qasje të pakufizueshme në të gjitha dokumentet, të dhënat, zyrat dhe lokalet. 
 
ZKA duhet po ashtu të sigurojë që auditorët e brendshëm janë të mbrojtur nga çdo masë 
ndëshkuese që rezulton nga kryerja e ligjshme e detyrave të auditimit të brendshëm.  
 
4.7. MARRDHËNJET 
 
Njësitë e Auditimit të Brendshëm në ESP kanë marrëdhënie me organet e tjera si vijon:  
 
Zyra e Auditorit Gjeneral të Kosovës  

Zyra e Auditorit Gjeneral kryen auditime të jashtme në pajtueshmëri me ligjin dhe rregulloret e 
Kosovës. 

Drejtori i secilës njësi të auditimit të brendshëm është përgjegjës për koordinimin e marrëdhënieve 
me auditorin e jashtëm (në shumicën e rasteve, auditori i jashtëm është Zyra e Auditorit Gjeneral).  
Qëndrimi i kooperimit dhe bashkëpunimit, përshkruan marrëdhënien ideale të NjAB-së me 
auditorët e jashtëm.  Kjo marrëdhënie, e jo ajo e cila auditimin e brendshëm e konsideron si një 
vazhdim të rolit të auditimit të jashtëm, është e nevojshme për shkak të dallimit në objektiva.  
Auditorët e jashtëm kryesisht janë të interesuar në ekzaminimin vjetor që merr formën e verifikimit 
të aseteve dhe detyrimeve në datën e caktuar dhe analizat e tilla të pasqyrave të të hyrave do t’ju 
mundësojnë atyre që të shprehin mendimin për saktësinë e pasqyrave financiare. 
 
Koordinimi i aktiviteteve të AB me auditorët e jashtëm kryesisht përfshinë konsultimin dhe 
bashkëpunimin në mes tyre për të siguruar  :  
 

• Se dyfishimi apo boshllëku në mes të auditimeve është minimal; 
• Shkëmbimin e informatave; dhe 
• Se dyfishimi i përpjekjeve dhe shpenzimeve në fazat e zakonshme të punës së auditimit 

është minimal. 
 

Auditori Gjeneral ose auditori tjetër i jashtëm, duhet të rishikoj në mënyrë periodike veprimet e 
Njësisë së auditimit të brendshëm. Kjo mund të përfshijë vlerësimin e punës së NjAB-së për të 
përcaktuar se sa mund t`i besohet asaj pune.  
 
Menaxhimi Operativ 
 
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Udhëheqësit e Ekipeve të Auditimit, duhet të 
sigurojnë kontakte të rregullta me menaxhmentin.  Kjo është e rëndësishme për të qenë në dijeni në 
lidhje me çdo çështje madhore që mund të dalë apo çdo ndryshim të kushteve të tjera ekzistuese..  
Kjo do t’u ndihmojë auditorëve që të vlerësojnë më shumë kufizimet operative nën të cilat punon 
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menaxhmenti dhe gjithashtu do të ndihmojë në identifikimin e fushave me interes potencial për 
auditim. Gjithashtu, ekziston nevojë e madhe për të punuar me menaxherët që të largojnë idenë se 
auditimi i brendshëm është funksion inspektimi dhe të promovojnë një kuptim më të mirë për 
përfitimet të cilat mund t`ua sjellë atyre Njësia moderne e auditimit të brendshëm.  Drejtori i 
Njësisë së auditimit të brendshëm, në veçanti duhet në mënyrë pro-aktive të ndihmojë menaxherët 
në  në të kuptuarit e rolit të auditimit të brendshëm dhe mënyrat në të cilat ai do të mund t’ju 
ndihmojë atyre.  
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KAPITULLI  5            PARIMET E AKTIVITETIT TË AUDITIMIT 
 
 
Të gjitha Njësitë e Auditimit të Brendshëm dhe Auditorët e Brendshëm do të kryejnë auditime të 
brendshme në pajtueshmëri me parimet e mëposhtme (Neni 3, LAB):  

 
(a) Ligjshmëria.  Çdo Njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do 

të kryejë auditime të brendshme në pajtueshmëri të përpiktë me ligjet, rregullat, 
standardet dhe praktikat e aplikueshme, përfshirë, por jo kufizuar në këtë, edhe ato 
që specifikohen në Nenin 9.8 të ligjit të tanishëm.  

 
(b) Integriteti.  Çdo Njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të 

kryejë auditime të brendshme në mënyrë të përpiktë profesionale në pajtueshmëri 
me të gjitha kërkesat e aplikueshme ligjore, dhe auditorët e brendshëm në fjalë do 
t’ju shmangen pikërisht të gjitha konflikteve të interesave dhe nuk do të lejojnë që 
konsideratat personale të çfarëdo përshkrimi të ndikojnë apo influencojnë mënyrën 
se si ata e kryejnë auditimin e brendshëm.  

 
(c) Objektiviteti.  Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do 

të aplikojë nivelin më të lartë të objektivitetit profesional në grumbullimin, 
vlerësimin dhe komunikimin e informatave rreth aktivitetit apo procesit që 
ekzaminohet.  Ato do të bëjnë një vlerësim të balancuar të të gjitha rrethanave 
përkatëse dhe nuk do të lejojnë që aktiviteti , gjykimet, mendimet ose konkluzionet 
e tyre në asnjë mënyrë të ndikohen nga interesat e tyre personale apo interesat e 
ndonjë personi tjetër. 

 
(d) Mirëbesimi.  Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të 

respektoj vlerën dhe pronësinë e informatave të cilat ata i marrin dhe nuk do t’ia 
zbulojnë ato asnjë personi , përveç nëse kjo veçanërisht lejohet apo kërkohet nga 
ligji ekzistues.  

 
(e) Kompetenca.  Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do 

të posedojë dhe aplikojë njohuritë, shkathtësitë dhe përvojën e kërkuar 
profesionale për kryerjen profesionale të auditimit të caktuar. 

 
(f) Pavarësia.  Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të 

jenë plotësisht të pavarur nga aktivitetet që auditohen dhe personat përgjegjës apo 
të përfshirë në mënyrë direkte apo indirekte në ato aktivitete .  Auditorët e 
brendshëm duhet të raportojnë tek një nivel në organizatën e tyre që e lejon 
aktivitetin e auditimi të brendshëm të ushtrojë përgjegjësitë e veta.  
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KAPITULLI  6         POLITIKAT OPERATIVE TË KORPORATËS 
 
Koncepti i kontrollit të brendshëm është qendror për praktikën e auditimit të brendshëm.  Kjo pjesë 
paraqet disa nga tiparet kryesore të kontrollit të brendshëm.  Për më shumë hollësi mbi standardet 
ndërkombëtare për kontrollet e brendshme,  luteni të referoheni në Aneksin Nr. 7 – Kontrolli i 
brendshëm – pasqyra e  kornizës së integruar COSO.  
 
6.1. DEKLARATA E POLITIKAVE PËR KONTROLLIN E BRENDSHËM  
 
Secili ESP duhet të përcaktojë qëllimet dhe objektivat që janë të qarta dhe të përshtatshme, të 
caktojë synimet për arritjen e qëllimeve të përkufizuara dhe të zhvillojë metodat për të raportuar 
përparimin  në arritjen e qëllimeve. 
 
Menaxherët janë drejtpërdrejtë përgjegjës për të gjitha aktivitetet e një organizate, përfshirë 
dizajnimin, zbatimin, mbikëqyrjen e funksionimit të duhur,  mirëmbajtjen dhe dokumentimin e 
sistemit të kontrollit të brendshëm.   Përgjegjësitë e tyre dallojnë  varësisht nga funksioni i tyre në 
organizatë dhe varësisht nga karakteristikat e organizatës.  
 
Auditorët e brendshëm ekzaminojnë dhe i kontribuojnë efikasitetit të vazhdueshëm të sistemit të 
kontrollit të brendshëm nëpërmjet të vlerësimeve dhe rekomandimeve të tyre, dhe kështu luajnë një 
rol të rëndësishëm në kontrollin e brendshëm efektiv. Megjithatë, ata nuk e kanë përgjegjësinë 
kryesore që e ka menaxhmenti për dizajnimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe dokumentimin e 
sistemit të kontrollit të brendshëm. 
 

Kontrolli i brendshëm, është një proces integral që ndikohet nga menaxhmenti dhe 
personeli i një entiteti dhe është i dizajnuar që të adresoj rreziqet dhe të ofroj siguri të 
arsyeshme që në ndjekjen e misionit të entitetit të arrihen objektivat e përgjithshme, si 
vijon: 

• Ekzekutimi i operacioneve në mënyrë të rregullt, etike, ekonomike, efikase dhe 
efektive; 

• Përmbushja e obligimeve të llogaridhënies; 

• Pajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret e aplikueshme; dhe 

• Ruajtja e burimeve nga humbja, keqpërdorimi dhe dëmtimi. 
( Përkufizimi i Kontrollit të Brendshëm – INTOSAI ) 

 

Kontrolli i brendshëm është çdo veprim apo grup i veprimeve të ndërmarra nga menaxhmenti dhe 
personeli për të përmirësuar probabilitetin apo gjasën që qëllimet dhe objektivat e përcaktuara të 
arrihen.  Këto veprime mund të jenë udhëzuese (që shkaktojnë apo inkurajojnë ndodhjen e një 
ngjarjeje të dëshiruar), parandaluese (që parandalojnë ndodhjen e një ngjarjeje  të 
padëshirueshme) apo detektive (që detektojnë dhe korrigjojnë ngjarjet e padëshiruara që kanë 
ndodhur). 

Çfarëdo forme që mund të marrë ky veprim, kontrolli është një forcë pozitive, e cila shfaqet 
përmes njerëzve dhe sistemeve për të arritur qëllimin apo objektivin e caktuar.  

Kontrolli i brendshëm përbëhet nga pesë komponentë të ndërlidhur si vijon: 

• Mjedisi i kontrollit; 
• Proceset e vlerësimit të rrezikut; 
• Aktivitetet e kontrollit; 
• Informimi dhe komunikimi; dhe 
• Monitorimi.  
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Menaxhmenti themelon njësinë e auditimit të brendshëm si pjesë të sistemit të kontrollit dhe e 
shfrytëzon atë që të ndihmojë monitorimin e efektivitetit të kontrollit të brendshëm.  Auditorët e 
brendshëm në mënyre të rregullt ofrojnë informacione për funksionimin e kontrollit të brendshëm, 
duke përqendruar një vëmendje të konsiderueshme në vlerësimin e dizajnit dhe funksionimit të 
kontrollit të brendshëm.  Ata komunikojnë informatat, anët e forta dhe anët e dobëta dhe përgatisin 
rekomandimet për përmirësimin e kontrollit të brendshëm.  Që ata të jenë efektiv, duhet të mbrohet 
pavarësia dhe objektiviteti i tyre.  
 
6.2. PËRGJEGJËSIA E MENAXHMENTIT PËR KONTROLLIN E BRENDSHËM  
 
Menaxherët në të gjitha nivelet e ESP janë përgjegjës për zbatimin e proceseve efektive për të 
kontrolluar veprimet e tyre, si vijon:  
 

• Të kujdesen për një mjedis të favorshëm për kontrollin.  Sjellja dhe qëndrimi i secilit 
menaxher ndaj kontrollit do të ndikojë në qëndrimet e punonjësve të tjerë.  Menaxheri i cili 
demonstron standarde të larta etike dhe personale, integritet, kujdes, lojalitet, dhe 
ndershmëri do të krijojë një mjedis që inkurajon procese të kontrollit adekuat dhe efektiv 
në kuadër të sferës së ndikimit të tij ose saj; 

• Të identifikojnë ekspozimin ndaj humbjes dhe të vlerësojnë rreziqet e përfshira në 
udhëheqjen e veprimeve.  Secili ekspozim ndaj humbjes, qoftë në marrëdhënie me 
shoqërinë në tërësi apo brenda organizatës duhet të identifikohet për secilin entitet, 
funksion, aktivitet, departament, dhe/ose sistem në organizatë.  Secili ekspozim pastaj 
duhet të vlerësohet për ndikimin e tij në organizatë, gjasën për ndodhjen e tij, dhe 
mundësinë për t’u kontrolluar në bazë të kostos efektive;  

• Të krijojnë një infrastrukturë të “bazave të veprimeve” të përbërë nga politikat, standardet 
vepruese dhe ato të performancës, buxhetet, planet, sistemet, procedurat, etj., që adreson 
ekspozimin e identifikuar dhe që i zvogëlon ato deri në nivelin e pranueshëm të rrezikut 
veprues; 

• Të vendosin procese praktike të kontrollit (me kosto efektive) që motivojnë, kanalizojnë 
dhe /ose thënë ndryshe udhëzojnë punonjësit në kryerjen e punës së tyre në atë mënyrë që 
të arrihen rezultate pozitive; dhe 

• Të përpilojnë një program për monitorim të vazhdueshëm për të përcaktuar dhe raportuar 
në lidhje me efikasitetin me të cilin proceset e kontrollit arrijnë qëllimin e tyre të synuar.  

 
6.3.  MENAXHIMI I RREZIKUT 

 
Menaxhimi i rrezikut është një proces i përgjithshëm i identifikimit, vlerësimit dhe 
monitorimit të rreziqeve të cilat mund ndikojnë në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të 
organizatës dhe prezantimin e aktiviteteve të nevojshme të kontrollit me qëllim të zvogëlimit 
të rreziqeve deri në një nivel të pranueshëm.  

 

Secili menaxhment i ESP-së, është përgjegjës për zbatimin e procedurave për  identifikimin, 
vlerësimin dhe zbutjen e rreziqeve.  
 

Roli i auditimit të brendshëm në procesin e menaxhimit të rrezikut të një organizate mund të 
ndryshojë gjatë kohës dhe nganjëherë mund të ndodhë që ai:  

 
Të mos ketë rol fare;  
Të auditojë procesin për menaxhimin e rrezikut si pjesë të planit të auditimit të brendshëm; 
Të ofrojë përkrahje përmes përfshirjes aktive dhe të vazhdueshme në procesin për 

menaxhimin e rrezikut siç është pjesëmarrja në komitetet mbikëqyrëse, aktivitetet 
monitoruese, dhe në raportimin e  gjendjes; dhe  

Të menaxhojë dhe koordinojë procesin për menaxhimin e rrezikut në interes të organizatës. 
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Nëse një organizata nuk ka vendosur procesin për menaxhimin e rrezikut, auditorët e brendshëm 
duhet ta njoftojnë menaxhmentin për këtë duke u dhënë me këtë rast edhe sugjerimet për vendosjen 
e atij procesi.  Statuti i NjAB-së duhet të dokumentojë rolin e secilit aktorë në procesin e 
menaxhimit të rrezikut. Mbani mend se asnjëherë funksioni i auditimit të brendshëm nuk e pranon 
përgjegjësinë për menaxhimin e rreziqeve. 
 
Nëse kërkohet, auditorët e brendshëm mund të luajnë rol proaktiv në asistimin për vendosjen 
fillestare të procesit për menaxhimin e rrezikut për organizatën.  Kjo plotëson aktivitetet 
tradicionale të sigurisë me një qasje konsultuese për përmirësimin e proceseve fundamentale.  Roli 
proaktiv në zhvillimin e procesit të menaxhimit të rrezikut nuk është i njëjtë me rolin e “pronësisë 
së rrezikut”.  Për t’iu shmangur “pronësimit të rrezikut” dhe për ruajtjen e pavarësisë së tyre, 
auditorët e brendshëm duhet të kërkojnë nga menaxhmenti një konfirmim me shkrim se ata e 
njohin përgjegjësinë e tyre në identifikimin, lehtësimin, monitorimin dhe “pronësimin” e rrezikut. 
Auditorët e brendshëm mund të lehtësojnë ose mundësojnë procesin e menaxhimit të rrezikut, por 
ata nuk duhet ta “pronësojnë” atë, apo të bëhen përgjegjës për menaxhimin e rreziqeve të cilat janë 
identifikuar.  
  
(Shihni Aneksin Nr 8 – Menaxhimi i Rrezikut)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

26 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

KAPITULLI  7        PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE VJETOR 
 
7.1. QËLLIMI 

 
Qëllimi i ekzistimit të të gjitha organizatave është që ato të kryejnë një mision të  caktuar.  Entitetet 
e sektorit publik në përgjithësi merren çoftë me dhënien e shërbimeve për qytetarët apo me 
transferimin e pasurisë në mes të qytetarëve për të arritur rezultate përfituese në interes të publikut.  
Njësitë e mëdha strukturore në secilën organizatë kanë qëllimet dhe planet e tyre të veçanta 
strategjike dhe funksionale,  që  kontribuojnë në arritjen e qëllimeve të organizatës. 
 
Objektivat për funksionin e auditimit të brendshëm janë dokumentuar në Ligjin mbi auditimin e 
brendshëm, Statutin për njësinë e auditimit të brendshëm, Standardet e auditimit të brendshëm, dhe 
të gjitha këto së bashku ofrojnë kërkesa speciale për planifikimin e veprimeve të auditimit të 
brendshëm që të reflektojnë këto objektiva. 
 
Ky kapitull prezanton procesin e planifikimit të auditimit të brendshëm dhe përshkruan hapat 
kryesor për planifikimin strategjik dhe vjetor. Aplikohen standardet e mëposhtme ndërkombëtare 
(IAB). 
 

 
Standardi 2010 – Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të hartoj plane të bazuara në rrezik për të 
përcaktuar prioritetet e aktivitetit të auditimit të brendshëm, në pajtim me qëllimet e 
organizatës.  
 
Standardi 2020 – Komunikimi dhe miratimi: Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të komunikojë 
planet e aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe kërkesat për burime, përfshirë edhe 
ndryshimet e  përkohshme të rëndësishme, te menaxhmenti i lartë dhe të komitetit i auditimit 
për rishikim dhe miratim. Shefi ekzekutiv i auditimit po ashtu duhet të komunikoj ndikimin e 
kufizimit në burime.  
 
Standardi 2030 – Menaxhimi i burimeve: Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të siguroj që 
burimet e auditimit të brendshëm, shpërndahen si duhet, në sasi të mjaftueshme në mënyrë 
efektive për të arritur planin e miratuar.  

 
Planifikimi për aktivitetin e auditimit të brendshëm, duhet të jetë në përputhje me statutin e tij dhe 
duhet të reflektojë qëllimet e organizatës.  Procesi i planifikimit përfshinë: 
  

• Vendosjen e qëllimeve; 
• Përpilimin e orarit të punës së auditimit; 
• Përpilimin e planeve të burimeve (buxhetet për personelin dhe ato financiare);  
• Përpilimin e raporteve të aktiviteteve.  
 

Qëllimet e aktivitetit të auditimit të brendshëm duhet të jenë të mundshme për t`u arritur me kohën 
dhe burimet në dispozicion, dhe deri në shkallën më të lartë të mundshme arritja e qëllimeve duhet 
të jetë e matshme. Qëllimet duhet të shoqërohen me kriteret matëse dhe datat e synuara për 
kryerjen e tyre.  
  
Planifikimi i auditimit të brendshëm është i domosdoshëm, ashtu që NjAB-të të mund të: 
 

• Përcaktojnë objektivat dhe prioritetet e tyre, dhe 
• Shfrytëzojnë burimet e tyre në mënyrë efikase dhe efektive për të arritur objektivat. 

 
Përveç kësaj, planifikimi ofron:  
 

• Bazën për vlerësimin e kërkesave për burime; 
• Planin e veprimit që do të udhëzojë punën e auditorit; 
• Kriteret për të matur punën e kryer nga NjAB; 
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• Mënyrën për të përfshirë menaxhmentin në punën e funksionit të auditimit të brendshëm; 
dhe 

• Mjetet për të synuar punën e auditimit të brendshëm në aktivitetet dhe njësitë organizative 
më të rrezikshme..  

 
Planifikimi është një pjesë me rëndësi esenciale e auditimit të brendshëm, sepse ai i ven themelet  
për aktivitetet e vërteta.  Nëse planifikimi nuk është i mirë, as pjesa tjetër e punës së NjAB-së nuk 
mund të jetë e cilësisë së lartë. Planifikimi i dobët, zakonisht rezulton në auditime të dobëta. 

 
7.1.1. Llojet e planeve 

 
Planifikimi është element kyç në ciklin e auditimit.  Ekzistojnë tri lloje të planeve të cilat shërbejnë 
për qëllime të ndryshme dhe zhvillohen në faza të ndryshme të aktivitetit të auditimit të 
brendshëm, si vijon:  
 
1. Plani strategjik: Ky plan përgatitet së pari dhe i vendos qëllimet dhe fushëveprimin e AB për tri 
– pesë vitet e ardhshme. Plani strategjik i auditimit të brendshëm reflekton synimet, qëllimet dhe 
prioritetet strategjike të organizatës në tërësi në kontekstin e analizimit të rreziqeve me të cilat ajo 
përballet.  Plani strategjik ofron bazat për përgatitjen e planit vjetor;  
 
2. Plani vjetor: Duke u bazuar në planin strategjik, plani vjetor specifikon angazhimet e veçanta të 
auditimit që duhet të kryhen nga NjAB gjatë 12 muajve të ardhshëm.  
 
3. Plani i auditimit: Përgatitet në fillim të secilës detyrë të auditimit që është paraparë në planin 
vjetor.  Ai përmban objektivat, fushëveprimin, kohëzgjatjen dhe ndarjen e burimeve për kryerjen e 
detyrave të  auditimit.  
 
 

Plani strategjik, plani vjetor, dhe programi i auditimit, përpilohen në bazë të vlerësimit të 
rrezikut.  Sa i përket planifikimit të aktiviteteve të përgjithshme të auditimit të brendshëm 
(planifikimi strategjik dhe vjetor), vlerësimi i rrezikut kryhet së paku një herë në vit.  
Vlerësimi i rrezikut për Planin strategjik dhe vjetor, fokusohet në rreziqet për të arritur 
qëllimet e organizatës. Vlerësimi i rrezikut për secilën detyrë të veçantë të auditimit, 
përqendrohet në objektivat dhe rreziqet e lidhura për procesin/aktivitetin që auditohet. 

 

 
7.1.2. Përgjegjësitë 

 
Drejtori i NjAB-së është përgjegjës për planifikimin dhe për udhëheqjen e aktiviteteve të 
përgjithshme të auditimit të brendshëm.  Kjo presupozon përfshirjen personale të drejtorit, por nuk 
do të thotë që Drejtori i NjAB-së është i vetmi person i përfshirë.  Përgjegjësia e drejtorit, përfshinë 
gjithashtu të siguruarit që NjAB-ja ka burime të mjaftueshme për ushtruar të përgjegjësitë e veta në 
mënyrë efektive.   
 

7.1.3. Kërkesat kryesore 
 

Standardet e Auditimit të Brendshëm kërkojnë që auditorët e brendshëm të planifikojnë aktivitetet 
e tyre (a) në bazë të vlerësimit të rrezikut dhe (b) në pajtim me qëllimet e organizatës.  Përmbushja 
me sukses e këtyre dy kërkesave varet nga të kuptuarit e mirë të organizatës që auditohet: 

 Vlerësimi i rrezikut – plani strategjik, planet vjetore dhe planet për detyra të veçanta të 
auditimit (programet e auditimit) duhet të hartohen duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.  
Planet për aktivitetet e përgjithshme të auditimit të brendshëm (planet strategjike dhe vjetore) 
duhet të bazohen në vlerësimin e rrezikut,i cili bëhet  së paku një herë në vit.  Ky vlerësim 
vjetor i rrezikut duhet të synojë rreziqet për arritjen e qëllimeve të organizatës, kurse vlerësimi 
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i rrezikut në rastin e detyrave të veçanta të auditimit duhet të përqendrohet në rreziqet për 
arritjen e qëllimeve të procesit apo aktivitetit të veçantë që auditohet. 

 Pajtueshmëria me qëllimet e organizatës nënkupton që aktivitetet e planifikuara të auditimit 
duhet të jenë në përputhje me qëllimet e organizatës, të reflektojnë objektivat operativ 
strategjik afat-gjatë si dhe objektivat afat-mesëm dhe afat-shkurtër.  Kjo kërkesë buron nga 
natyra e thjeshtë e auditimit të brendshëm e cila synon në lehtësimin e arritjes së qëllimeve të 
organizatës nëpërmjet të shërbimeve të sigurisë dhe shërbimeve konsultuese.  Auditimi i 
brendshëm në mënyrë sistematike dhe rigoroze vlerëson shkallën deri në të cilën proceset e 
organizatës për përkufizimin e qëllimeve, menaxhimin e rrezikut dhe kontrollit janë efektive, 
dhe bën rekomandime për përmirësimin e tyre.  

 

Procesi i planifikimit dhe informatat e shfrytëzuara në mbështetjen e vendimeve të planifikimit 
duhet të dokumentohet si duhet, bashkë me qasjen konceptuale të adoptuar nga NjAB. 

Ekziston një kërkesë e rëndësishme që aktivitetet e auditimit të brendshëm të dokumentohen si 
duhet.  Kjo ka rëndësi të veçantë  në rastin e procesit të planifikimit, sepse gjykimi profesional i 
auditorit, luan rol të rëndësishëm në procesin e marrjes së vendimeve.  Të gjitha vendimet duhet të 
informohen dhe të dokumentohen si duhet. 

 Ne mund të flasim për një “vendim të informuar” kur auditimi i brendshëm ka grumbulluar 
sasi të mjaftueshme të informatave relevante, të besueshme dhe të dobishme. Këto 
informata duhet të analizohen, vlerësohen dhe të shfrytëzohen për marrjen e vendimeve.  
Një vendim i informuar është një vendim i bazuar mirë dhe i arsyetuar në pajtueshmëri me 
Standardet. 

 Përveç kësaj, gjatë tërë vitit, Drejtori i NjAB-së vazhdimisht do të grumbullojë dhe  
klasifikojë informatat, të cilat do t’i shfrytëzojë për vlerësimin vjetor të rrezikut (për 
shembull: një vendim për të prezantuar një sistem të ri të TI-së në departamentin e 
kontabilitetit, një skandal medial në të cilin është përfshirë organizata, etj.) 

 
Ky doracak prezanton një qasje për planifikimin afatgjatë i cili është një komponent esencial  i 
auditimit modern të bazuar në rrezik.  Kjo qasje që përbëhet nga planet strategjike dhe vjetore për 
aktivitetet e auditimit të brendshëm, kërkon që Drejtori i NjAB-së dhe ekipi i auditimit të 
brendshëm të dedikojnë kohë dhe përpjekje të konsiderueshme, në rastet kur aplikojnë 
metodologjinë për herë të parë.   
 
Rekomandohet që drejtori i NjAB-së të filloj këtë proces në Korrik ashtu që planet e miratuara 
strategjike dhe vjetore mund të jenë në dispozicion në Nëntor.  
 
Planifikimi afatgjatë cilësor, është proces intensiv i punës që prodhon rezultate të rëndësishme si 
këto në vijim:  
 

• Ekipi i auditimit i kupton objektivat, aktivitetet, rreziqet dhe kontrollet e organizatës; 
• Dihet sasia e rreziqeve me të cilat ballafaqohet organizata në  ndjekjen e objektivave të saj; 
• Identifikohen burimet e nevojshme të auditimit; 
• Auditimi i Brendshëm i planifikuar përqendrohet në fushat që janë me të vërtetë të 

rëndësishme dhe paraqesin rreziqet më të mëdha për organizatën; 
• Grumbullohen dhe dokumentohen informata të rëndësishme rreth organizatës, të cilat 

duhet vetëm të azhurnohen për planet e ardhshme; 
• Koha për kryerjen e auditimit mund të shkurtohet për të siguruar shfrytëzim efikas të 

burimeve të auditimit (koha dhe paratë); 
• Menaxhmentit i  demonstrohet kompetenca e funksionit të auditimit të brendshëm; dhe 
• Shkohet kah puna e auditimit me cilësi të lartë në dobi të organizatës.  
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7.2. PLANI STRATEGJIK 
 
Plani strategjik i auditimit të brendshëm reflekton, qëllimet, synimet dhe prioritetet e organizatës 
dhe rezultatet e vlerësimit të rrezikut.  Plani vjetor prezanton objektivat afat-shkurtër të auditimit të 
brendshëm që dalin nga Plani strategjik dhe që e specifikojnë temën, fushëveprimin, objektivat, 
kohën dhe burimet njerëzore për detyrën e veçantë të auditimit.    
 
Objektivat kryesor të planit strategjik janë:  
 

• Reflektimi i objektivave strategjik të ESP në aktivitetet përkatëse të AB; 
• Përkufizimi i ‘universit të auditimit’ që përfshin të gjitha fushat/aktivitetet në organizata të 

cilat mund t’i nënshtrohen auditimit të brendshëm; 
• Ofrimi i qasjes objektive të bazuar në rrezik për përkufizimin e punës së AB; 
• Asistimi i NjAB-së në dhënien e sigurisë  së arsyeshme mbi funksionimin e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në organizatë; 
• Lejimi i NjAB-së që të optimizojë përdorimin e burimeve të saja dhe të përmirësoj 

efektivitetin e saj si shërbim për menaxhmentin; 
• Prezantimi i standardeve dhe treguesve të cilët mund t`u ndihmojnë auditorëve të 

brendshëm në matjen e përparimit në punën e tyre dhe në arritjen e qëllimeve të veçantya 
strategjike; dhe 

• Demonstrimi tek menaxhmenti se auditimi i brendshëm po kryhet në një mënyrë 
kompetente.  
  

Plani Strategjik për AB përgatitet nga Drejtori i NjAB-së në bazë të vlerësimit të rrezikut, dhe në 
mënyrë tipike përfshinë një periudhë tri vjeçare.  Prioritetet e Auditimit të brendshëm të 
përcaktuara në Planin Strategjik duhet të korrespondojnë me objektivat e organizatës.  Plani 
strategjik duhet të diskutohet me menaxhmentin e organizatës dhe pastaj të pranohet nga ZKA 
dhe Komiteti i Auditimit.  Ai duhet të azhurnohet çdo vit në bazë të vlerësimit vjetor të rrezikut 
dhe sipas nevojës (ashtu që të reflektojë ndryshimet në organizatë, legjislacionin qeverisës etj.).  
 
Planifikimi Strategjik përbëhet nga fazat në vijim:  
 

• Kuptimi i organizatës, siç është përcaktimi i mjedisit të auditimit (shih nënpjesën 7.2.1.); 
• Identifikimi i të gjitha sistemeve të auditueshme (universi i auditimit) shih nënpjesën 

7.2.2.); 
• Kryerja e vlerësimit të rrezikut për secilin sistem (shih nënpjesën 7.4.2); 
• Vendosja në lidhje me qasjen e auditimit që reflekton rreziqet përkatëse për elementet e 

ndryshme të mjedisit të auditimit (shih nënpjesën 7.2.4); dhe 
• Përcaktimi i kërkesave të përgjithshme për personelin e auditimit dhe burimet financiare 

(shih nënpjesën 7.2.5).  
 

7.2.1. Kuptimi i organizatës, siç është përcaktimi i mjedisit të auditimit 
 
Pika fillestare për planifikimin strategjik është që të kuptohen mirë objektivat e organizatës dhe 
konteksti në të cilin ajo vepron.  Në këtë fazë AB duhet të hetojë në hollësi:  
 

• Objektivat kryesor strategjik  dhe aktivitetet e ndërlidhura, përfshirë grumbullimin dhe 
rishikimin e dokumenteve mbi politikat e menaxhmentit, planet strategjike dhe vjetore, 
etj.; 

• Aktet ligjore dhe të brendshme që rregullojnë aktivitetet e organizatës ose ndërlidhen me 
to; 

• Strukturën e organizatës, funksionet dhe ndërlidhjet në mes të njësive strukturale; 
• Metodat për raportim dhe vendim-marrje; dhe 
• Rezultatet dhe dosjet nga auditimet e mëparshme. 
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Me qëllim të marrjes së informatave të nevojshme mbi objektivat dhe aktivitetet e organizatës, 
Drejtori i NjAB-së dhe auditorët e brendshëm duhet të mbajnë takime, intervista dhe diskutime me 
menaxhmentin e lartë dhe personelin operativ.  Auditorët e brendshëm duhet që paraprakisht të 
përcaktojnë dhe të diskutojnë me Drejtorin e NjAB-ës çështjet, të cilat do të diskutohen në ato 
takime.  Çështjet kryesore që diskutohen, kryesisht trajtojnë:  
 

• Qëndrimin e menaxhmentit ndaj kontrollit; 
• Nivelin e përgjithshëm të kontrollit në organizatë; 
• Qëndrimin e organizatës ndaj rrezikut – a e kundërshton ajo rrezikun, apo është e  

përgatitur për të pranuar nivele të larta të rrezikut; dhe 
• Gatishmërinë e menaxhmentit për të përqafuar ndryshimet, idetë e reja, etj.  

 
Në këtë fazë, rezultatet nga takimet, intervistat dhe bisedimet duhet të dokumentohen në 
pajtueshmëri me kërkesat e prezantuara në Vëllimin III të DAB. 
 
 
Në fazën e planifikimit strategjik, Drejtori i NjAB-së përcakton në kushte të përgjithshme lidhur 
me atë se çfarë ai/ajo dëshiron që të arrij auditimi në tri vitet e ardhme, si atë se cilët duhet të jenë 
objektivat. 
 
Objektivat e mundshëm mund të përfshijnë: 

- Përmirësimin e kontrollit të brendshëm të organizatës duke ofruar vlerësim 
objektiv dhe duke rekomanduar përmirësime; 

- Përmirësimin e të kuptuarit të funksionit të kontrollit të brendshëm; 
- Ndihmën  organizatës në vendosjen e  procesit  për menaxhimin e rrezikut; 
- Ngritjen e vetëdijes për menaxhimin e rrezikut në organizatë; 
- Ndihmën në zhvillimin e monitorimit në organizatë; etj. 

 
Objektivat e auditimit të brendshëm duhet të jenë të arritshme dhe të matshme. 
 
Shihni:  SHABLLONIN Nr 1 – Plani Strategjik  
 

7.2.2. Identifikimi i sistemeve të auditueshme (universi i auditimit) 
 
 
Universi i auditimit është një listë gjithëpërfshirëse e të gjitha njësive të synuara të auditimit në 
një organizatë. Universi i auditimit, para së gjithash është fushëveprimi i plotë i AB-së dhe siguron 
bazat për planifikimin afatgjatë. 
 
Kjo fazë po ashtu referohet edhe si “përcaktimi i universit të auditimit” dhe përfshinë: 
identifikimin dhe rishikimin e sistemeve të përdorura nga organizata për të siguruar që të gjitha 
objektivat dhe aktivitetet e saj janë përfshirë në mënyrë gjithëpërfshirëse.  Drejtori i NjAB-së duhet 
të ketë në mendje që disa sisteme mund të adresojnë tërësisht një ose më shumë objektiva të 
veçantë të menaxhmentit,  derisa të tjerat mund ta bëjnë këtë vetëm pjesërisht.  Drejtori i NjAB-së 
duhet të konsiderojë me kujdes se çfarë janë sistemet dhe nëse ato mund të klasifikohen në grupe të 
krahasueshme ashtu që numri i grupeve të sistemeve që do të rishikohen të mbahet në nivel të 
menaxhueshëm.  
 
Për shembull: në një komunë të vogël “menaxhimi i burimeve njerëzorë” do të jetë një sistem, 
derisa në një ministri me disa mijëra punonjës, njësi regjionale, etj.) do të ishte  më e përshtatshme 
që elementet e veçanta të sistemit të përgjithshëm siç është rekrutimi, emërimi, vlerësimi, trajnimi, 
etj., të trajtohen si sisteme të veçanta.  
 
Kur përcaktohet universi i auditimit, Drejtori i NjAB-së duhet të marrë parasysh informacionet e 
grumbulluara në fazën e mëparshme mbi strukturën e organizatës, lidhjet hierarkike, etj., së bashku 
me rezultatet e punës së mëparshme të AB të kryer deri në atë kohë (nëse ka), njohuritë dhe 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

31 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

shkathtësitë e tjera në NjAB, si dhe konsultimet në nivelet e ndryshme menaxheriale për 
aktivitetin/aktivitetet e posaçme.  
 
Në identifikimin e sistemeve që e përbëjnë universin e auditimit, është e rëndësishme të 
përcaktohen dhe kontrollohen:  
 

• Ndërlidhjet në mes të sistemeve, siç janë pikat në të cilat sistemet shkëmbejnë 
informacione; 

• Sistemet që përfshijnë disa struktura organizative (departamentet, drejtoritë, agjencitë, 
etj.); dhe 

• Mendimin e menaxhmentit në lidhje me atë se cilat fusha apo faktorë të veçantë 
konsiderohen si rrezik më i lartë.  
 

Universi i auditimit përcaktohet duke përdorur njërën nga qasjet e më poshtme: 
 

• Qasja funksionale – ndarja e sistemeve sipas funksionit të cilin ato e mbështesin dhe rolit 
të cilin ato e luajnë në kontrollin e brendshëm (sistemet monitoruese, sistemet operative, 
sistemet administrative shërbyese) 

• Qasja strukturore – universi i auditimit është i ndarë në një numër relativisht të vogël të 
fushave të cilat përafërsisht korrespondojnë me skemën organizative të organizatës 
(Drejtoritë, departamentet, njësitë e tjera) dhe 

• Qasja e kombinuar – është e mundur të kombinohet divizioni i universit të auditimit në 
njësi strukturore me qasjen funksionale. 

 
Drejtori i NjAB-së duhet të përgatis një listë të  e njësive të identifikuara të synuara të auditimit të 
universit të auditimit që duhet të vlerësohen.  Lista duhet të azhurnohet vazhdimisht kur ka 
ndryshime në strukturë, aktivitete, sisteme dhe procese në organizatë. 
 

7.2.3. Kryerja e vlerësimit të rrezikut për secilin sistem 
 
Vlerësimi i rrezikut, përfshinë shfrytëzimin e gjykimit profesional për të përcaktuar fushat kritike 
që kërkojnë vëmendjen e auditimit, bazuar në potencialin për efekte të kundërta në organizatë.  
Prandaj, vlerësimi i rrezikut fillon me shqyrtimin e faktorëve që mund të shkaktojnë rrezik, duke u 
dhënë prioritetin më të lartë fushave të auditimit  që kanë potencialin më të lartë për pasoja të 
kundërta. 
 
Rreziku është gjasa që një ngjarje ose veprim mund të ndikoj në mënyrë të kundërt në organizatën 
ose aktivitetin që rishikohet.  Me fjalë të tjera, rrezik është çdo që gjë mund të parandalojë 
organizatën nga arritja e një objektivi.  Ekzistojnë tri komponentët kryesore të rrezikut: 
 

• Një ngjarje ose shkak që mund të  ndërhyjë në arritjen e objektivave (p.sh. çka mund të 
shkoj keq); 

• Probabiliteti ose gjasa që ajo ngjarje të ndodhë; dhe 
• Pasojat negative të mosarritjes së objektivit. 

 
Pjesa 7.4 prezanton një shembull model për Vlerësimin e Rrezikut. (Shihni pjesën 7.4)  
  

7.2.4. Vendimi për qasjen e auditimit 
 
Në këtë fazë, strategjia e auditimit duhet të përkufizojë shpeshtësinë e auditimit dhe kohëzgjatjen 
për sistemet që janë identifikuar, ashtu që të sigurohet përfshirje e mjaftueshme për të dhënë një 
vlerësim të përgjithshëm të sistemeve ekzistuese të menaxhimit financiar dhe sistemeve të 
kontrollit.  
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    Shpeshtësia 

Nuk është reale të përfshihen të gjitha aspektet e sistemit të kontrollit të brendshëm në hollësi për 
çdo vit.  Drejtori i NjAB-së duhet të planifikoj që të përfshijë të gjitha sistemet e identifikuara 
brenda kohëzgjatjes të Planit strategjik si  për 3 deri në 5 vite.  Strategjia e auditimit duhet të 
parashohë auditimin e sistemeve me rrezik më të lartë më shpesh – zakonisht çdo vit – me qëllim 
që të konfirmohet se këto sisteme me rëndësi vitale funksionojnë si duhet, derisa sistemet me rrezik 
më të ulët të vlerësohen më rrallë.  Në auditimin e parë të sistemit me rrezik të lartë, kontrollet e 
brendshme do të rishikohen në hollësi për të përcaktuar se cilat kontrolle janë kontrolle kyçe dhe sa 
janë efektive ato.  Auditimet pasuese të sistemeve me rrezik të lartë mund të kufizohen në 
vërtetimin që objektivat e sistemit, objektivat e kontrollit, rreziqet dhe kontrollet mbeten të njëjta 
dhe nëse është kështu, kryhen teste të pajtueshmërisë në kontrollet kyçe. 
 
Në përgjithësi, sistemet me rrezik të mesëm dhe ato me rrezik të ulët, mund të auditohen më rrallë 
– për shembull sistemet me rrezik të mesëm mund të auditohen në dy vite prej tri viteve të ciklit të 
auditimit, derisa sistemet me rrezik të ulët mund të auditohen një herë në tri vite.  
 

 Kohëzgjatja 

Drejtori i NjAB-së duhet po ashtu të përcaktojë numrin e ditëve të punës të nevojshme për 
auditimin e sistemeve të identifikuara gjatë ciklit tri vjeçar.  Rekomandohet që të përcaktohet koha 
standarde për auditime, varësisht nga indeksi i rrezikut për secilin sistem.   
 

Për shembull:  
1. Sistemet me rrezik të lartë – 30 ditë për vit për tërë ekipin e auditimit (pra 90 ditë për një 

sistem gjatë ciklit tre-vjeçar);  
2. Sistemet me rrezik të mesëm – 20 ditë për vitin e radhës (pra 40 ditë për një sistem  gjatë 

periudhës tri-vjeçare të ciklit); 
3. Sistemet me rrezik të ulët – 25 ditë për një cikël të auditimit.  

 
Duke u bazuar në këtë, Drejtori i NjAB-së kalkulon numrin e ditëve të auditorit të nevojshme për 
secilin vit të planit strategjik,  si bazë për përcaktimin e nevojave për personel.  
 

7.2.5. Përcaktimi i kërkesave për personel në auditim 
 
Kjo fazë përcakton numrin e personelit të auditimit të nevojshëm për dhënien e ditëve të auditorit 
(ditë për person) të kalkuluar në hapin paraprak.  Kjo bëhet pa marr parasysh kufizimet siç është 
numri i e auditorëve që në atë kohë mund të jenë në dispozicion. 
 
Hapi i parë përcakton se sa ditë pune të auditimit mund të japë  secili auditor në NjAB. Formularët  
e detajuar janë dhënë në Shembullin nr. 2 Ndarja e Kohës Efektive të Punës në fund të këtij 
vëllimi për të udhëzuar NjAB-në në këtë proces.  Kjo fillon me përcaktimin se sa ditë të mundshme 
të punës janë gjatë vitit (365 ditë, pa fund-javët, pa festat zyrtare) dhe do të jenë përafërsisht 250 
ditë çdo vit. Nga ky numër zbritet numri i ditëve të planifikuara për pushime dhe numri i 
parashikuar i ditëve të pushimeve mjekësore  dhe pushimeve të tjera të mundshme). Rezultati do të 
jetë Koha Efektive e Punës (KEP), që është numri i ditëve në të cilat pritet që secili auditor të jetë 
në punë. Në përgjithësi, KEP vjetore për një auditor do të jetë përafërsisht 220 ditë. Nga këto ditë 
pune, nga një auditor pritet që të kryejë detyrat e auditimit, por po ashtu ai do të duhet të gjejë kohë 
edhe për detyrat administrative, planifikim dhe trajnim. Si rregull, mund të vlerësohet se 15% e 
KEP do të konsumohet nga këto detyra, duke lënë 85% (pra 85% x ~ 220 ditë = 187 ditë) për të 
punuar në auditime.  
 
Për të përcaktuar se sa auditorë nevojiten për të ekzekutuar planin, merrni ditët e planifikuara të 
auditorit, të kalkuluara siç përshkruhet në Shembullin Nr. 3 Plani strategjik për periudhën .... 
Ndarja e detyrave sipas qasjes së auditimit dhe përcaktimit të ditëve për person dhe atë numër 
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pjesëtoni me numrin e ditëve në dispozicion për auditim siç është kalkuluar më lart.  Rezultati do të 
jetë numri i auditorëve të nevojshëm.  Nëse rezultati përfshinë numër jo të plotë p.sh 6.5, Drejtori i 
NjAB-së do të mund të rrumbullakojë numrin në numër më të afërt të plotë, pra 7, nëse do të 
angazhohen të gjithë auditorët, ose ajo/ai do të mund të konsiderojë të ketë 6 punëtor me orar të 
plotë dhe një punëtor me gjysmë orari/punëtor të kontraktuar për gjysmën e mbetur të vitit.  
 
Sipas këtij kalkulimi, duke krahasuar numrin e nevojshëm të auditorëve me numrin e auditorëve që 
aktualisht janë në personel, do të jepet kontribut në planet e rekrutimit të NjAB-ës, ashtu që të 
sigurohet se NjAB ka personel të mjaftueshëm për të arritur nivelin e përfshirjes së auditimit të 
përcaktuar në strategjinë e auditimit. Vëni re se drejtori i NjAB-ës duhet të marrë parasysh 
shkathtësitë në dispozicion, dhe të shqyrtojë nëse është e nevojshme të sillen ekspert të jashtëm për 
kryerjen e aktiviteteve specifike të auditimit.  
 
Nëse kërkohen burime shtesë, drejtori i NjAB-së do ta diskutoj këtë me ZKA/Komitetin e auditimit 
për të vendosur se si do të akomodohet një gjë e tillë.  Nëse nuk është e mundur (ose vetëm 
pjesërisht e mundur) për të rekrutuar apo kontraktuar burimet e nevojshme, drejtori i NjAB-së 
duhet të diskutoj dhe të pajtohet për nivelin e sigurisë që mund të ofrohet nga NjAB me numrin 
aktual të personelit, dhe ku duhet të përqendrohen burimet e auditimit të dispozicion.  Përgjatë 
procesit të planifikimit, drejtori i NJAB-së duhet të mbaj mend që sipas përkufizimit asnjëherë nuk 
do të jetë e mundur të ofrohet siguri e plotë. 
 
Si rregull e përgjithshme, për sistemet me prioritet më të lartë duhet të planifikohet koha në orar sa 
më herët që të jetë e mundur.  Çështjet e ndryshme logjistike mund të ndikojnë gjithashtu në 
planifikimin e orarit të  auditimeve, përfshirë edhe nevojën e koordinimit me ZAGj.  Auditimet e 
caktuara mund të kërkojnë personel të specializuar, e që nuk do të jetë gjithherë në dispozicion.  
 
Plani Strategjik duhet të rishikohet dhe azhurnohet në intervale të përsëritshme  vjetore.  
Kjo do të thotë që viti i dytë i planit aktual strategjik do të bëhet viti i parë i planit të vitit të 
ardhshëm dhe bëhet bazë e planit vjetor për vitin e ardhshëm.  Një rivlerësim i plotë duhet të 
bëhet çdo tri deri katër vite, siç është vlerësimi vjetor i rrezikut, planifikimi strategjik dhe 
vjetor duhet të kryhet ashtu sikur që do të kryhej për herë të parë (nganjëherë kjo quhet 
edhe qasja e “pllakës së zbrazët”).  Me maturinë e Drejtorit të NjAB-ës kjo qasje mund të 
aplikohet së shpejti, në veçanti kur në organizatë kanë ndodhur ndryshime më të mëdha.  
 
Në procesin e planifikimit strategjik, drejtori i NjAB-së mund të emëroj auditorët nga njësia në 
detyra specifike që kanë të bëjnë me hulumtimin, grumbullimin dhe analizimin e informatave për 
aktivitetet e organizatës dhe synimet e saj strategjike.  Nga ata po ashtu mund të kërkohet që të 
ndihmojnë në përcaktimin e objektivave dhe prioriteteve të AB-ës, duke identifikuar fushat e 
auditueshme dhe rreziqet, si dhe duke kryer vlerësime të rrezikut.  Drejtori i NjAB-ës duhet të ketë 
parasysh njohuritë, shkathtësitë dhe përvojën e auditorëve të brendshëm individual kur bën 
shpërndarjen e punës së planifikimit në mes të auditorëve.  Është praktikë e mirë për drejtorin e 
NjAB-ës dhe të gjithë auditorët e brendshëm që të bashkëpunojnë në procesin e planifikimit dhe në 
mënyrë kolektive të diskutojnë rezultatet nga secila fazë.  
 
Procesi i zhvillimit të personelit për auditimin e brendshëm nuk dallon nga zhvillimi i ngjashëm i 
personelit në funksionet e tjera.  Përveç mundësive për trajnim dhe testimit të pavarur të 
shkathtësive, procesi i gradimit duhet të mbështetet nga procesi i vazhdueshëm i vlerësimit vjetor 
të personelit. 
 
7.3. PLANI VJETOR 
 
Plani Vjetor përpilohet për çdo vit dhe bazohet në planin strategjik dhe vlerësimin e rrezikut që 
azhurnohet çdo vit (siç përshkruhet në Pjesën 7.4.). Ai bazohet në vitin aktual të planit strategjik 
dhe përcakton detyrat e auditimit që do të kryhen në sistemet e identifikuara nga plani strategjik.  
Plani vjetor identifikon fushat kritike për ato sisteme dhe në bazë të kësaj përcaktohen detyrat e 
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auditimit, caktohen datat ose periudhat kohore të synuara për auditimet e planifikuara dhe ndahen 
burimet për vitin e ardhshëm. 
 
Gjatë përgatitjes së planit vjetor, duhet të merren parasysh:  
 

• Datat dhe rezultatet e detyrave të mëparshme; 
• Vlerësimet e azhurnuara të rrezikut dhe efektiviteti i menaxhimit të rrezikut dhe proceseve 

të kontrollit; 
• Kërkesat nga ZKA-të e organizatës dhe menaxhmenti i lartë; 
• Çështjet aktuale që kanë të bëjnë me qeverisjen organizative; 
• Ndryshimet kryesore në veprime, programe, sisteme dhe kontrolle; 
• Mundësitë për të arritur përfitime operative; dhe 
• Aftësitë e personelit të auditimit. 

 
Procesi për përgatitjen e Planit Vjetor është si vijon: 
 

Faza  1 – Grumbullimi i informatave 
Të dhënat e mëposhtme hyrëse duhet të grumbullohen për planin vjetor:  

• Lista e proceseve/sistemeve; 
• Lista e rreziqeve kritike me të cilat përballet organizata/proceset/sistemet; 
• Numri i ditëve të punës në dispozicion në vitin kalendarik; dhe 
• Numri mesatar i auditorëve të brendshëm që janë në dispozicion në ato ditë pune gjatë një 

viti. 
 

Faza  2 – Përkufizimi i auditimeve 
Duke shfrytëzuar të hyrat nga faza e mëparshme, detyrat e auditimit duhet të përkufizohen përmes:  

• Formulimit të detyrave të auditimit për 5 - 7 rreziqet kritike të ranguara më së larti dhe 
proceset/sistemet e ndërlidhura; 

• Ekzaminimit të tërësishëm të rreziqeve të tjera më të larta për të parë nëse ato lidhen me 
proceset e identifikuara nën a), dhe nëse është ashtu, të zgjerohet fushëveprimi i 5 - 7 
detyrave të para për të adresuar këto rreziqe. Nëse jo, të shqyrtohet shtimi i detyrave të 
reja; 

• Përcaktimit të llojit të auditimit për secilën detyrë (siç janë: auditimi i pajtueshmërisë, 
auditimi i sistemeve, auditimi financiar, auditimi i TI-së); 

• Diskutimit të detyrave të identifikuara me menaxhmentin dhe marrjes së kontributit të tyre 
para se të finalizohen detyrat e planifikuara për atë vit; 

• Vlerësimit të ditëve të auditorit që nevojiten për secilën detyrë; 
• Shqyrtimit të veprimeve të mundshme që nevojiten për të adresuar parregullsitë; 
• Caktimit të ekipit të auditorëve për secilën detyrë në bazë të përvojës dhe shkathtësisë;  
• Kalkulimit të ditëve për person të nevojshme për kryerjen e të gjitha auditimeve dhe sasisë 

së punës së ndarë për secilin auditor.  
• Vendosjes në lidhje me kapacitetin shtesë të nevojshëm për muaj dhe për shkathtësi  
• Diskutimit me menaxhmentin në lidhje me mundësinë e shfrytëzimit të burimeve nga 

jashtë (nëse është e nevojshme) dhe për rezervimin e kohës dhe buxhetit të  ndërlidhur për 
detyrat e papritura; dhe 

• Marrjes së  miratimit nga menaxhmenti për planin përfundimtar vjetor dhe buxhetin e 
ndërlidhur për auditimin e brendshëm.  

 
Një format indikativ i planit vjetor është prezantuar në SHEMBULLIN 2: Plani Vjetor. 

 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

35 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

Vëni re se gjithherë duhet të ekzistojë një kohë e rezervuar në planin vjetor për auditimet e 
përcjelljes që kryhen në pajtueshmëri me procesin e përcjelljes tremujore.  
 
Posa të kompletohet plani vjetor, mund të përgatitet plani operativ.  Plani operativ përcakton 
ndarjen precize të personelit të auditimit për auditimet individuale, duke specifikuar përgjegjësitë 
(p.sh. për mbikëqyrjen e përditshme të auditimeve) dhe datat e synuara për fillimin dhe 
përfundimin e secilit auditim.  Në disa raste këtu mund të përfshihen datat e synuara për kryerjen e 
fazave të caktuara të secilit auditim.  Plani operativ është mjet i rëndësishëm i menaxhimit për 
drejtorin e NjAB-ës.  Ky plan, normalisht mbulon periudhën prej dy deri në tre muaj por mund të 
përpilohet për tërë vitin. Përparimi në krahasim me planin (dhe krahasuar me planin e përgjithshëm 
vjetor) duhet të rishikohet së paku çdo muaj për të identifikuar çfarëdo devijimi dhe për të 
vendosur për veprimet korrigjuese që duhet të ndërmerren.  
 
 
Ndryshimet e Planit Vjetor  
 
Ndryshimet e planit vjetor mund të bëhen aq shpesh sa do të ketë nevojë, duke e ditur se fushat me 
rrezik të lartë janë gjithherë në rend të parë, dhe për këtë duhet të informohet menaxhmenti. 
 
Ekzistojnë 3 arsye kryesore për të ndryshuar planet vjetore:  

 
• Në disa raste, këto mund të jenë arsye praktike (p.sh. konvertimi i sistemeve kompjuterike, 

çështjet e integrimit, etj.) për shtyrjen ose përshpejtimin e kohës së auditimeve të 
brendshme nga orari i planifikuar në fillim;  

• Përveç kësaj, menaxhmenti mund të kërkojë që në plane të inkorporojë auditime shtesë apo 
një fushëveprim të zgjeruar.  Kjo pastaj do të kërkojë që  nga plani fillestar të fshihen 
auditime të caktuara; dhe 

• Pas vlerësimit preliminar të kontrolleve të brendshme në fazën e planifikimit dhe pas 
kryerjes së testeve të kontrolleve, mund të ketë nevojë që të rivlerësohet strategjia e 
auditimit nëse është gjetur se kontrollet janë të pabesueshme, duke u mbështetur apo 
besuar më pak në kontrolle dhe duke shtuar testimin tonë substantiv. 

 
Çfarëdo ndryshimi i rëndësishëm pas planifikimit duhet të dokumentohet në një formular të dhënë 
(Shablloni Nr. 3) për këtë qëllim nga udhëheqësi i ekipit të auditimit dhe të aprovohet nga drejtori 
i NjAB-ës, para së të bëhen ndryshimet.  
 
Shini SHABLLONIN Nr 3: Formulari për ndryshimin e planit të Auditimit 
 
7. 4. VLERËSIMI I RREZIKUT PËR PLANIFIKIMIN E AUDITIMIT 

 7. 4.1. Lidhja e planit të auditimit me rrezikun dhe ekspozimet  
 
Secila organizatë përballet me pasiguri dhe rreziqe që mund të ndikojnë në aftësinë e saj për të 
përmbushur objektivat e saj.  Ekziston një numër metodash për t`u përballur me rrezikun, që ndër 
më të posaçmet janë pranimi i rrezikut apo shmangia e tij, transferimi, apo kontrollimi i tij.  
Kontrollet e brendshme janë metodë e zakonshme për zvogëlimin e mundësisë së ndodhjes së 
rrezikut, apo ndikimit të rrezikut të cilit i ekspozohet  organizata. 
 
Planet strategjike dhe vjetore duhet të dizajnohen ashtu që të reflektojnë vlerësimin e rrezikut të 
bërë nga auditori.  Objektivat kryesore të auditimit janë që menaxhmentit t`i ofrohen informata për 
efektivitetin e veprimeve të tyre për menaxhimin e rrezikut. 
 
Universi i auditimit mund të përfshijë komponentë nga plani strategjik i organizatës për të 
reflektuar objektivat e përgjithshme të saj.  Ndryshimet në drejtimin, objektivat, theksin dhe 
përqendrimin e menaxhmentit, duhet të reflektohen në azhurnimet e universit të auditimit dhe 
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planin e ndërlidhur të auditimit. Është e këshillueshme që universi i auditimit të vlerësohet në 
intervale vjetore,  për të siguruar që ai reflekton strategjitë dhe drejtimet më të reja të organizatës.  
 
Vëreni se vlerësimi i rrezikut kryhet në dy nivele: 
 

a) Në planifikimin strategjik/vjetor; dhe 
b) Në nivelet e planifikimit të auditimit 

 
Dallimi në mes të këtyre dy niveleve është prezantuar në tabelën e mëposhtme: 

 
Vlerësimi i rrezikut gjatë planifikimit 
Strategjik dhe Vjetor 
 

Vlerësimi i rrezikut në planifikimin e 
auditimit 

Mbulon tërë institucionin Mbulon procesin (proceset) e përzgjedhura për 
auditim 

Shfrytëzon informata më të përgjithshme për 
rreziqet 

Shfrytëzon informata më të hollësishme në 
dispozicion për rreziqet 

Informatat për rreziqet mund të mos jenë më të 
rejat 

Informatat e azhurnuara për rreziqet 
grumbullohen nga auditori 

Rreziqet mund të vlerësohen vetëm nga 
auditori, apo së bashku me menaxhmentin 

Rreziqet vlerësohen vetëm nga auditori 

Auditori interesohet për nivelin e rreziqeve 
strategjike që ndërlidhen me proceset e nivelit 
të lartë

Rreziqet e vlerësuara janë më shumë të natyrës 
operative dhe në grup (p.sh: të nivelit më të ulët) 
apo procese të nivelit të aktivitetit. 

Vlerësimi i rreziqeve nuk duhet të konsiderojë 
fuqinë e kontrolleve të brendshme, p.sh. 
vlerësohen vetëm rreziqet e trashëguara.

Vlerësimi i rreziqeve është një pjesë e vlerësimit 
të sistemeve kontrollit të brendshëm të procesit të 
përzgjedhur 

 
  

7.4.2. Vlerësimi i rrezikut për sistemet  
 
Oraret e punës së auditimit, përveç që bazohen në faktorët e tjerë,  duhet të bazohen edhe në 
vlerësimin e prioritetit dhe ekspozimit ndaj rrezikut.   
 
Posa të identifikohen dhe grupohen të gjitha sistemet, duhet të bëhet vlerësimi i rrezikut për të 
përcaktuar se cili prej tyre do të auditohet në tri vitet e ardhshme.  Vlerësimi i rrezikut është një 
proces në të cilin secili sistem i identifikuar vlerësohet sipas faktorëve të parapërcaktuar në bazë të 
të cilëve u është dhënë përparësia sistemeve. Qëllimi i kësaj është që të jepet një arsyetim për 
ndarjen e burimeve të AB-ës, duke i përqendruar auditimet na ato sisteme që bartin në vetë rrezik 
më të madh.  
 
Rreziqet shpesh herë mund të përcaktohen duke bërë intervista me menaxherët dhe personelin,  
duke përdorur pyetësorë ose duke mbajtur diskutime grupore mes auditorëve në NjAB.  Sasia e 
hulumtimeve të ndërmarra do të ndikohet nga kostoja dhe nga shkalla e vështirësisë në 
grumbullimin e të dhënave për vlerësimin e sistemeve.  
 
Vlerësimi i rrezikut në esencë është çështje e gjykimit subjektiv, por mund të përdoren teknika të 
ndryshme për ta bërë një analizë më sistematike,  dhe deri në një shkallë, më objektive.  Përdorimi 
i këtyre teknikave e mbështetë fuqishëm gjykimin e drejtorit të NjAB-ës në lidhje me prioritetin 
dhe shpeshtësinë e auditimeve.  Secila etapë e ushtrimit të vlerësimit të rrezikut duhet të 
dokumentohet në tërësi. 
 
Në vlerësimin e rrezikut, drejtori i NjAB-ës duhet të marr parasysh informatat që janë në 
dispozicion për rreziqet, analizimin e tyre, vlerësimin dhe kontrollin e bërë nga menaxhmenti.  
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Faktorët e rrezikut 
 
Drejtori i NjAB-ës, duke punuar me auditorët e lartë duhet të marr vendime për: 
  

• Faktorët e rrezikut; 
• Rëndësinë e tyre relative; dhe 
• Modelin e rrezikut. 

 
Ekziston një llojllojshmëri e modeleve të rrezikut për t`i ndihmuar drejtorit të NjAB-ës që të 
prioritizojë fushat potenciale të auditimit.  Shumica e modeleve të rrezikut përdorin faktorët e 
rrezikut  për përcaktimin e prioritetit të detyrave, siç janë: 
  

• Cilësia e kontrolleve të brendshme; 
• Ndërlikueshmëria dhe madhësia e veprimeve; 
• Ndikimi financiar; 
• Koha e angazhimit të fundit të auditimit; 
• Rregullat ligjore/ kontraktuale; 
• Ndryshimet e fundit në aktivitet ose proces; 
• Kompetenca e menaxhmentit; dhe 
• Marrëdhëniet e punonjësit dhe qeverisë. 

 
Identifikimi i faktorëve të rrezikut.  
 
Burime të ndryshme ofrojnë informata mbi faktorët e rrezikut, duke i klasifikuar ata në disa 
kategori bazë të parimeve të ndryshme.  Drejtori i NjAB-ës duhet të marrë vendime të informuara 
në lidhje me atë se cilët faktor të rrezikut do të jenë të aplikueshëm për secilën fushë.  Kjo 
nënkupton që faktorët e rrezikut duhet të jenë relevant me natyrën e aktiviteteve dhe ndikimin e 
tyre në organizatë.  Burimet të cilat mund të ndihmojnë në identifikimin e faktorëve potencial të 
rrezikut përfshijnë literaturën profesionale dhe kolegët auditorë në organizatat e tjera. 
 
Faktorët që merren nga këto burime duhet të adaptohen ashtu që të përmbushin objektivat e 
auditimeve tuaja, kur kërkohet.  
 
Faktorët janë kushtet të cilat i gjenerojnë ose i shtojnë rreziqet.  Rekomandohet që ju të përdorni 
rreth 5 deri 7 faktor që përkufizohen qartë, që janë të matshëm dhe që ndërlidhen me sistemet që i 
nënshtrohen ekzaminimit.  
 
Shembulli i mëposhtëm, tregon se si identifikohet faktori i rrezikut nga kategoritë specifike të 
rrezikut.  Kjo listë e kategorive dhe faktorëve të rrezikut nuk është e plotë  dhe drejtori i NjAB-ës 
mund të përdorë kategori dhe faktorë të tjerë të rrezikut që janë të përshtatshëm për aktivitetin e 
organizatës përkatëse.  
 
№ Kategoria e rrezikut Faktori i Rrezikut 
1. Rreziku për reputacionin  
  Skandal medial i shoqëruar me një apo disa njësi të  synuara të 

auditimit ku janë të implikuar menaxherët ose punonjësit e 
organizatës  

  Dështimi i projekteve me rëndësi të madhe publike; 
  Vonesa ose dështimi në implementimin e masave  nga programi i 

qeverisë ose masave të tjera që janë të rëndësishme për 
organizatën  

  Diskreditimi politik ose biznesor i menaxhmentit të organizatës. 
2. Rreziku i operimit   
  Ndërprerja ose ndalja e një aktiviteti të organizatës që përfshinë 

ofrimin e një shërbimi të rëndësishëm për publikun – për 
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shembull, dështimi në pagesën e beneficioneve të të papunësuarve 
(për organizatat në sektorin e sigurimit social), suspendimi i 
subvencioneve për prodhuesit bujqësor, etj.  

  Prezantimi i një aktiviteti apo funksioni të ri që nuk është tipik për 
organizatën  

  Organizimi i ndërlikuar i funksioneve  
  Ndikimi i njësisë së synuar të auditimit në njësitë në organizatë  
  Ndikimi i njësisë së synuar të auditimit në entitetet e tjera jashtë 

organizatës  
  Qarkullimi i personelit  

3. Rreziku strategjik  
  Objektivat e funksionimit dhe programimit nuk janë në përputhje 

me objektivat e organizatës  
  Rezultatet nuk përmbushin objektivat e para-përcaktuar  
  Kriteret joadekuate për vlerësimin e arritjes së objektivave dhe 

detyrave të para–përcaktuara. 
  Menaxhimi jo efikas.  

4. Rreziku legjislativ  
  Amendamentet e akteve ligjore 
  Ndërlikueshmëria e rregulloreve ligjore 
  Amendamentet e rregullave të brendshme 
  Ndërlikueshmëria e rregullave të brendshme 

5. Rreziku kontraktual   
  Ekzistenca e neneve që ofrojnë garanci 
  Vlera e kontratës 
  Ndërlikueshmëria e kontratës 
  Numri i njësive organizative dhe personave të përfshirë në 

zbatimin e kontratës 
6. Rreziku financiar  
  Vëllimi i transaksioneve mujore  
  Shuma e buxhetit 
  Shuma e shpenzimeve kapitale për një vit 
  Financimi nga burimet e jashtme 
  Detyrimet financiare  

7. Rreziku menaxherial   
  Kompetenca e menaxhmentit dhe personelit  
  Të kuptuarit e  menaxhmentit në lidhje me  funksionin e kontrollit 

të brendshëm 
  Komunikimi dhe linjat e raportimit. 
 
Specifikimi i shkallës së gradimit të secilit faktor të rrezikut  

 
Drejtori i NjAB-ës duhet të specifikojë shkallën e gradimit për secilin faktor të rrezikut – zakonisht 
nga 1 deri në 5 ose nga 1 deri në 3. Drejtori i NjAB-ës mund të përfshij në këtë shkallë edhe gradën 
“0” për ato raste kur një faktor i veçantë i rrezikut nuk është relevant për disa njësi të synuara të 
auditimit.  Për shembull, nëse drejtori i NjAB-ës ka përcaktuar  se “numri i kontratave të lidhura” 
është një faktor rreziku, atëherë do të përdoret grada “0” kur lansohet procedura e tenderimit dhe 
kontratat nuk janë lidhur akoma.  
 
Duke përdorur njohuritë e fituara të njësive të synuara të auditimit së bashku me gjykimin e tij 
profesional, drejtori i NjAB-ës do të përcaktojë qartë para kohe se kur duhet të jepen gradat 1, 2, 3, 
4 ose 5, d.m.th ai/ajo duhet të përcaktoj kriteret e gradimit. Këto kritere mund të jenë sasiore dhe 
cilësore.  
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Shembujt e faktorëve të rrezikut dhe kritereve korresponduese të gradimit janë dhënë në tabelën e 
mëposhtme.  Shkalla e gradimit prej 1 deri në 3 përdoret për qëllime të këtij shembulli;  kjo nuk 
është një listë e plotë e të gjithë faktorëve të mundur të rrezikut dhe e kritereve korresponduese të 
gradimit; ky shembull ka për qëllim vetëm ilustrimin e metodologjisë.  Drejtori i NjAB-ës duhet të 
përcaktoj faktorët e rrezikut dhe të specifikoj kriteret korresponduese të gradimit ashtu që të 
reflektojë natyrën specifike të njësive të synuara të auditimit.  
 

Faktorët e rrezikut Kriteret e gradimit Grada
Qarkullimi i personelit   

Nuk ka pasur ndërrime në personelin menaxherial apo në atë 
të ekspertëve gjatë 3 viteve të fundit 

1 

Një qarkullim më pak se 10% i personelit të ekspertëve dhe 
asnjë ndryshim në personelin menaxherial gjatë  viteve të  
fundit 

2 

 
 
 
 
 
 Ndryshim në personelin menaxherial dhe qarkullim më 

shumë se 10% i personelit të ekspertëve gjatë 3 viteve të 
fundit 

3 

Ndryshime në aktivitete dhe 
strukturën e organizatës 

  

Nuk ka pasur ndryshime strukturore ose ndryshime në 
aktivitete apo funksione gjatë 3 viteve të fundit 

1 

Nuk ka pasur ndryshime në aktivitete ose funksione, por një 
numër i vogël ndryshimeve (të parëndësishme) strukturale 
janë bërë gjatë vitit të fundit 

2 

 

Ka pasur ndryshime në aktivitete, caktim të funksioneve të 
reja ose ndryshime të rëndësishme strukturale gjatë vitit të 
kaluar  

3 

Amendamentet e rregulloreve 
ligjore  

  

Nuk ka pasur amendamente në rregulloret ligjore gjatë vitit 
të fundit 

1 

Aktet ligjore janë ndryshuar gjatë dy viteve të fundit,  por 
nuk janë adoptuar kërkesa ose akte të reja specifike.  

2 

 

Ka amendamente të rëndësishme të rregulloreve ligjore dhe 
janë prezantuar kërkesa të reja që ndikojnë në  njësinë e 
synuar të auditimit 

3 

Ndërlikueshmëria e 
rregulloreve ligjore  

  

Rregulloret ligjore përmbajnë kërkesa të përpikta dhe të 
qarta dhe janë të aplikueshme për një numër të madh të 
organizatave në sektorin publik 

1 

Rregulloret ligjore përmbajnë dispozita që kanë të bëjnë 
veçanërisht me njësinë e synuar të auditimit 

2 

 

Aktet ligjore përmbajnë rregullore të ndërlikuara që 
ndryshohen shpesh 

3 

Buxheti    
Deri në 1,000,000 EURO 1 
Nga 1,000,001 EURO deri në 3,000,000 EURO 2 

 

Më shumë se 3,000,000 EURO 3 
Kontrolli i brendshëm    
 Të gjithë komponentët e kontrollit të brendshëm ekzistojnë 

në organizatë dhe menaxhmenti është i vetëdijshëm për 
çështjet e kontrollit të brendshëm dhe e kupton esencën dhe 
rëndësinë e kontrolleve të brendshme 

1 
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Nuk ekzistojnë të gjithë komponentët e kontrollit të 
brendshëm në organizatë, por menaxhmenti e kupton mirë 
esencën e kontrollit të brendshëm dhe ka dëshirë ta 
përmirësojë dhe forcojë atë. 

2  

Kontrolli i brendshëm është i dobët dhe menaxhmenti nuk e 
kupton esencën, rëndësinë ose nevojën për të vendosur 
mekanizmat e kontrollit të brendshëm.  

3 

 
Rëndësia relative  
 
Gradimet e rrezikut duhet të maten ashtu që secilit faktori t’i jepet rëndësi e caktuar për të 
reflektuar rëndësinë e tij relative.  Sistemi i matjes duhet të jetë sa më i thjeshtë që është e mundur; 
Drejtori i NjAB-së mund të përdorë përqindjen ose vlerat absolute dhe shuma e përgjithshme e 
rëndësisë së faktorëve të rrezikut nuk duhet të kaloj 100% ose respektivisht 1.  
 
Modeli i rrezikut 
 
Modeli që përdoret për të kalkuluar pikët e rrezikut duhet të jetë i lehtë për t’u kuptuar dhe 
përdorur. Posa të përcaktohet gradimi i rrezikut dhe rëndësia e tij, këto shumëzohen mes vete 
(gradimi i rrezikut (a) x rëndësia e rrezikut (b) = pikët e rrezikut (c)) për të dhënë pikët e 
rrezikut për secilin element. Pikët e rrezikut për të gjitha elementet llogariten në shumën e 
përgjithshme për secilin sistem për të dhënë vlerësimin e përgjithshëm të rrezikut të quajtur 
indeksi i rrezikut.  
   
 Shihni SHEMBULLIN Nr. 4 – Modeli i vlerësimit të rrezikut 
  
Drejtori i NjAB-ës duhet të klasifikojë sistemet e identifikuara në ato me rrezik të lartë, me rrezik 
të mesëm dhe me rrezik të ulët.  Në fund të kësaj, drejtori i NjAB-ës duhet të zgjedh pragun/kufirin 
adekuat për rrezikun e lartë, të mesëm dhe të ulët.  Pragjet apo kufijtë përcaktohen në bazë të 
treguesve të rrezikut për secilin sistem.   
 
Për shembull, nëse indeksi për rrezikun minimal është 1 dhe indeksi për rrezikun maksimal është 3, 
drejtori i NjAB-ës mund të zgjedh pragjet e mëposhtme: 
 

1. Sistemet me indeksin e rrezikut prej 2.31 deri në 3.00 janë rreziqe të larta; 
2. Sistemet me indeksin e rrezikut prej 1.71 deri në 2.30 janë rreziqe të mesme; 
3. Sistemet me indeksin e rrezikut prej 1.00 deri në 1.70 janë rreziqe të ulëta.  

  
Drejtori i NjAB-ës duhet të diskutoj me menaxhmentin rezultatet nga vlerësimi i rrezikut.  Pasi që 
drejtori i NjAB-ës dhe kryesuesi i organizatës që auditohet të kenë arritur një marrëveshje në lidhje 
me vlerësimin e fundit të rrezikut, drejtori i NjAB-ës mund të planifikoj aktivitetet strategjike ose 
vjetore të auditimit.  
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Aneksi Nr. 1 Ligji mbi Auditimin e Brendshëm ( në ueb-faqet e Kuvendit dhe Gazetës zyrtare ) 
 
Aneksi Nr. 2 Standardet ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm  ( IAB ) 
 
 
STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË 
AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
 
HYRJE 
 
“Auditimi i brendshëm” është një aktivitet i pavarur, i sigurisë objektive dhe konsulencës i 
dizajnuar që të shtoj vlerën dhe të përmirësojë operacionet e organizatës.  Ai i ndihmon 
organizatës në përmbushjen e objektivave të saj duke sjellë një qasje sistematike, të 
disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efikasitetit të procesit të menaxhimit të 
rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes.  
 
Aktivitetet e auditimit të brendshëm kryhen në ambiente të ndryshme ligjore dhe kulturore; në 
kuadër të organizatave që dallojnë për nga qëllimi, madhësia, ndërlikueshmëria dhe struktura; dhe 
nga persona brenda apo jashtë organizatës.. Derisa dallimet mund të ndikojnë në praktikën e 
auditimit të brendshëm në çdo ambient, pajtueshmëria me Standardet ndërkombëtare për praktikën 
profesionale të auditimit të brendshëm është me rëndësi esenciale nëse duhet të përmbushen 
përgjegjësitë e auditorëve të brendshëm. Nëse auditorëve të brendshëm u ndalohet me ligje që të 
jenë në pajtueshmëri me pjesët e caktuara të standardeve, ata duhet të jenë në pajtueshmëri me të 
gjitha pjesët e tjera të standardeve dhe të qesin në pah gjërat e duhura.. 
 
Shërbimet e sigurisë përfshijnë vlerësimin objektiv të dëshmive për të dhënë një mendim apo 
konkluzion të pavarur në lidhje me një proces, sistem apo ndonjë çështje tjetër në fjalë. Natyra dhe 
fushëveprimi i angazhimit të sigurisë përcaktohen nga auditori i brendshëm. Në përgjithësi në 
shërbimet e sigurisë janë tri palë të përfshira (1) personi apo grupi i kyçur drejtpërsëdrejti në 
proces, sistem apo ndonjë çështje tjetër në fjalë – pronari i procesit;, (2) personi ose grupi i cili e 
bën vlerësimin – auditori i brendshëm, dhe (3) personi ose grupi i cili e shfrytëzon vlerësimin - 
shfrytëzuesi. 
 
Shërbimet e konsulencës për nga natyra janë këshilluese, dhe në përgjithësi kryhen me kërkesën e 
veçantë të ndonjë klienti të angazhimit. Natyra dhe fushëveprimi i angazhimit të konsulencës 
përcaktohen me një marrëveshje me klientin e angazhimit. Shërbimet e konsulencës zakonisht 
përfshijnë tri palë (1) personin ose grupin i cili ofron këshilla - auditori i brendshëm, dhe (2) 
personin ose grupin i cili kërkon dhe pranon këshilla – klientin e angazhimit. Kur kryen shërbime 
të konsulencës auditori i brendshëm duhet të ruaj objektivitetin dhe të mos marrë përgjegjësinë e 
menaxhmentit. 
 
Qëllimi i Standardeve  është: 
 

1. Të shpjegohen parimet themelore të cilat paraqesin praktikën e auditimit të brendshëm 
ashtu si duhet të jetë.  

2. Të sigurohet një kornizë për kryerjen dhe promovimin e aktiviteteve të auditimit të 
brendshëm të një rangu të gjerë që shtojnë vlerën.  

3. Të krijohen bazat për vlerësimin e kryerjes së auditimit të brendshëm.  
4. Kujdesuni për proceset dhe operacionet e përmirësuara organizative.  

Standardet përbëhen nga Standardet Atributive, Standardet e performancës, dhe Standardet e 
implementimit. Standardet atributive adresojnë karakteristikat e organizatës dhe palëve që kryejnë 
aktivitete të auditimit të brendshëm. Standardet e performancës përshkruajnë natyrën e aktiviteteve 
të auditimit të brendshëm dhe sigurojnë kritere të kualitetit në krahasim me të cilat mund të 
vlerësohet performanca e këtyre aktiviteteve. Derisa Standardet atributive dhe ato të performancës 
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aplikohen për të gjitha shërbimet e auditimit të brendshëm, standardet e implementimit aplikohen 
për lloje të veçanta të angazhimeve.  
 
Ekziston një grup i standardeve atributive dhe atyre të performancës, megjithatë, ekzistojnë një 
numër grupesh të standardeve të implementimit: një grup për secilin lloj kryesorë të  aktivitetit të 
auditimit të brendshëm. Standardet e implementimit janë krijuar për aktivitetet (A)  e sigurisë dhe 
(C) të konsulencës.. 
 
Standardet janë pjesë e Kornizës së praktikave profesionale. Korniza e praktikave profesionale 
përfshinë Përkufizimin e auditimit të brendshëm, Kodin e etikës, standardet, dhe udhëzuesit e tjerë.  
Udhëzuesi në lidhje me atë se ai mund të aplikohen standardet është përfshirë në Këshilluesit e 
praktikave që janë lëshuar nga Komiteti për çështje profesionale.  
 
Standardet shfrytëzojnë terme të cilave u janë dhënë domethënie të veçanta të cilat janë përfshirë 
në fjalorth.  
 
Zhvillimi dhe lëshimi i standardeve është një proces i vazhdueshëm. Bordi për standardet e 
auditimit të brendshëm angazhohet në konsultime dhe diskutime të gjëra para lëshimit të 
standardeve. Kjo në tërë botën përfshinë kërkesën për komente publike përmes procesit të 
ekspozimit të draftit,  
 
Të gjitha draftet ekspozuese vendosen në Ueb sajtin e IAB-së por edhe shpërndahen tek të gjitha 
degët e IAB-ës. sugjerimet dhe komentet në lidhje me standardet mund të dërgohen në:  

Institute of Internal Audit 
Global Practices Center, Professional Practices Group 
247 Maitland Avenue 
Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA 
E-mail:  standards@theiia.org 
Web: http://www.theiia.org 
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STANDARDET ATRIBUTIVE 
 
1000 – Qëllimi, Autoriteti, dhe Përgjegjësitë
 
Qëllimi, autoriteti, dhe përgjegjësitë e aktivitetit të auditimit të brendshëm mund të definohen 
formalisht në statut, në pajtim me standardet, dhe të aprovuara nga bordi.. 
 
1000.A1 – Natyra e shërbimeve të sigurisë që u ofrohen organizatës duhet të definohet në statutin e 
auditimit. Nëse siguria duhet t`u jepet palëve jashtë organizatës, natyra e këtyre sigurimeve duhet 
po ashtu të definohet në statut.  
 
1000.C1 – Natyra e shërbimeve të konsulencës duhet të definohet në statutin e auditimit. 
 
1100 – Pavarësia dhe objektiviteti
 
Aktiviteti i auditimit te brendshëm duhet të jetë i pavarur, dhe auditorët e brendshëm duhet të jenë 
objektiv/te paanshëm në kryerjen e punës së tyre. 
 
1110 – Pavarësia organizative 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të raportojë tek një nivel në kuadër të organizatës që i mundëson 
aktivitetit të auditimit të brendshëm të përmbushë përgjegjësitë e veta.  
 
1110.A1 – Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të jetë i lirë nga ndërhyrjet kur bëhet 
përcaktimi i fushëveprimit të auditimit të brendshëm, kur kryhet puna , dhe kur komunikohen 
rezultatet.  
 
1120 – Objektiviteti individual 
 
Auditorët e brendshëm duhet të mbajnë qëndrim të paanshëm, dhe duhet t`i shmangen konfliktit të 
interesit.  
 
1130 – Dëmtimi i pavarësisë ose objektivitetit 
 
Nëse  pavarësia ose objektiviteti dëmtohet ose duket se është dëmtuar, detajet e dëmtimit duhet t`u 
bëhen të njohura apo t`u zbulohen palëve përkatëse. Natyra e zbulimit do të varët nga dëmtimi. 
 
1130.A1 – Auditorët e brendshëm duhet të përmbahen nga vlerësimi i operacioneve specifike për 
të cilat ata më parë kanë qenë përgjegjës. Objektiviteti konsiderohet si i dëmtuar nëse një auditor i 
brendshëm ofron shërbime të sigurisë për një aktivitet për të cilin auditori i brendshëm ka pasur 
përgjegjësi gjatë vitit të kaluar.  
 
1130.A2 – Angazhimet e sigurisë për funksionet mbi të cilat Shefi ekzekutiv i auditimit ka 
përgjegjësi duhet të mbikëqyren nga një palë jashtë aktivitetit të auditimit të brendshëm.  
 
1130.C1 – Auditorët e brendshëm mund të ofrojnë shërbime konsulence në lidhje me operacionet 
për të cilat ata kanë pasur përgjegjësi paraprake.  
 
1130.C2 – Nëse auditorët e brendshëm kanë dëmtime potenciale të pavarësisë dhe objektivitetit që 
ka të bëjë me shërbimet e propozuara të konsulencës, kjo duhet t`i bëhet e ditur klientit të 
angazhimit para se të pranohet angazhimi.  
 
1200 – Zotësia dhe kujdesi i duhur profesional 
 
Angazhimet duhet të kryhen me zotësi dhe me kujdes të duhur profesional. 
 
1210 – Zotësia 
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Auditorët e brendshëm duhet të posedojnë njohuri, aftësi dhe kompetenca të tjera të nevojshme për 
të përmbushur përgjegjësitë e tyre individuale. Aktiviteti i auditimit të brendshëm Aktiviteti i 
auditimit të brendshëm si tërësi duhet të posedojë ose fitojë njohuritë, aftësitë, dhe kompetencat e 
nevojshme për përmbushjen e përgjegjësive të veta.  
 
1210.A1 – Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të marrë këshilla dhe ndihmë kompetente nëse 
personeli i auditimit të brendshëm nuk ka njohuri, aftësi, apo kompetenca të tjera për kryerjen e 
tërë angazhimit apo një pjese të tij. 
 
1210.A2 – Auditori i brendshëm duhet të ketë njohuri të mjaftueshme për identifikimin e 
mashtrimit por nuk pritet që ai të ketë ekspertizën e një personi përgjegjësia primare e të cilit është 
zbulimi dhe hetimi i mashtrimit.  
 
1210.A3 – Auditorët e brendshëm duhet të kenë njohuri lidhur me rreziqet dhe kontrollet kyçe të 
teknologjisë informative dhe lidhur me teknikat e auditimit në dispozicion të bazuara në teknologji 
për kryerjen e punës së tyre që u është caktuar. Megjithatë, nuk pritet nga të gjithë auditorët e 
brendshëm që të kenë ekspertizën e një auditori të brendshëm përgjegjësia primare e të cilit është 
auditimi i teknologjisë informative.  
 
1210.C1 – Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të refuzojë angazhimin e konsulencës ose të marrë 
këshilla dhe ndihmë nëse personeli ia auditimit të brendshëm nuk ka njohuri, aftësi apo 
kompetenca të tjera të nevojshme për kryerjen e angazhimit të auditimit të brendshëm.  
 
1220 – Kujdesi i duhur profesional 
 
Auditorët e brendshëm duhet të aplikojnë kujdesin dhe aftësitë që priten nga një auditor i 
brendshëm me maturi të arsyeshme dhe kompetent. Kujdesi i duhur profesional nuk nënkupton 
pagabueshmëri.  
 
1220.A1 – Auditori i brendshëm duhet të ushtrojë kujdes të duhur profesional duke marrë në 
konsiderim: 
Shkallën e punës së nevojshme për arritjen e objektivave të angazhimit.  
 
Ndërlikueshmërinë relative, materialitetin, ose rëndësinë e çështjeve për të cilat aplikohen 
procedurat e sigurisë.  
 
Përshtatshmërinë dhe efektivitetin e proceseve të menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes.  
 
Gjasën për gabime të rëndësishme, parregullsi, apo mospajtueshmëri.  
 
Koston e sigurisë në relacion me përfitimet e mundshme.  
 
1220.A2 – Në ushtrimin e kujdesit të duhur profesional auditori i brendshëm duhet të shfrytëzojë 
mjetet e auditimit të ndihmuara nga kompjuteri dhe teknikat e tjera të analizimit të të dhënave. 
 
1220.A3 – Auditori i brendshëm duhet të jetë vigjilent ndaj rreziqeve të dukshme të cilat mund të 
ndikojnë në objektiva, operacione apo burime. Megjithatë, procedurat e sigurisë, edhe atëherë kur 
kryhen me kujdesin e duhur profesional, nuk garantojnë se të gjitha rreziqet e dukshme do të 
identifikohen.  
 
1220.C1 – Auditori i brendshëm duhet të ushtrojë kujdes të duhur profesional gjatë angazhimit të 
konsulencës duke marrë në konsiderim: 

• Nevojat dhe të priturat e klientit, përfshirë natyrën, kohën dhe komunikimin e rezultateve 
të angazhimit.  

• Ndërlikueshmërinë relative dhe shkallën e punës së nevojshme për arritjen e objektivave të 
angazhimit.  
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• Koston e angazhimit të konsulencës në relacion me përfitimet e mundshme. 

1230 – Zhvillimi i vazhdueshëm profesional 
 
Auditorët e brendshëm duhet t`i përforcojnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e tjera të tyre 
përmes zhvillimit të vazhdueshëm profesional. 
 
1300 – Siguria e kualitetit dhe programi i përmirësimit 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të zhvillojë dhe mirëmbajë sigurinë e kualitetit dhe programin e 
përmirësimit i cili përfshinë të gjitha aspektet e aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe 
vazhdimisht e monitoron efektivitetin e tij. Ky program përfshinë vlerësimet periodike të 
brendshme dhe të jashtme të kualitetit dhe monitorimin e brendshëm të vazhdueshëm. Secila pjesë 
e programit duhet të dizajnohet për të ndihmuar aktivitetin e auditimit të brendshëm që të shtojë 
vlerën dhe të përmirësojë operacionet e organizatës si dhe të ofrojë siguri se aktiviteti i auditimit të 
brendshëm është në pajtueshmëri me Standardet dhe Kodin e Etikës. 
 
1310 – Vlerësimet e programit të kualitetit 
 
Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të adoptojë një proces për të monitoruar dhe vlerësuar 
efektivitetin e tërësishëm të programit të kualitetit. Procesi duhet të përfshijë vlerësimet e 
brendshme dhe të jashtme.  
 
1311 – Vlerësimet e brendshme 
 
Vlerësimet e brendshme duhet të përfshijnë: 
 

• Rishikimet e vazhdueshme të kryerjes së aktivitetit të auditimit të brendshëm; dhe 
• Rishikimet periodike të cilat kryhen përmes një vet-vlerësimi apo përmes personave të 

tjerë Brenda organizatës, me njohuri në praktikat dhe standardet e auditimit të jashtëm. 

1312 – Vlerësimet e jashtme 
 
Vlerësimet e jashtme, siç janë rishikimet e sigurisë së kualitetit, duhet të kryhen së paku një herë 
në pesë vite nga një rishikues i kualifikuar dhe i pavarur apo nga një ekip i  rishikuesve të 
kualifikuar jashtë organizatës. 
 
1320 – Raportimi për programin e kualitetit 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet t`i komunikojë rezultatet e vlerësimeve  të jashtme tek bordi. 
 
1330 – Përdorimi i " Janë kryer në pajtueshmëri me standardet" 
 
Auditorët e brendshëm kurajohen të raportojnë se aktivitetet e tyre janë "kryer në pajtueshmëri me 
Standardet ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm."  Megjithatë, 
auditorët e brendshëm mund të përdorim këtë deklarim vetëm nëse vlerësimet e programit për 
përmirësimin e kualitetit demonstrojnë se aktiviteti i auditimit është në përputhje me Standardet. 
 
1340 – Njoftimi për mos-pajtueshmëri 
 
Edhe pse aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të arrijë një pajtueshmëri të plotë me Standardet 
dhe auditorët e brendshëm me Kodin e Etikës, mund të ketë raste në të cilat nuk arrihet 
pajtueshmëri e plotë. Kur mos-pajtueshmëria ndikon në fushëveprimin apo operacionin e 
përgjithshëm të aktivitetit të auditimit të brendshëm, duhet të njoftohet menaxhmenti i lartë dhe 
bordi. 
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STANDARDET E PERFORMANCËS 
 
2000 – Menaxhimi i aktivitetit të auditimit të brendshëm 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të menaxhojë aktivitetin e auditimit të brendshëm në mënyrë 
efektive për të siguruar se ai i shton vlerën organizatës.  
 
2010 – Planifikimi 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të përpilojë plane të bazuara në rrezik për të përcaktuar prioritetet 
e aktivitetit të auditimit të brendshëm, në përputhje me qëllimet e organizatës. 
 
2010.A1 – Plani i aktivitetit të angazhimit të auditimit të brendshëm duhet të bazohet në vlerësimin 
e rrezikut, i cili bëhet së paku një herë në vit. Kontributi i menaxhmentit të lartë dhe bordit duhet të 
merret në konsiderim në këtë proces. 
 
2010.C1 - Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të marrë në konsiderim pranimin e angazhimeve të 
propozuara të konsulencës të bazuar në mundësinë e angazhimit që të përmirësoj menaxhimin e 
rrezikut, të shtojë vlerën, dhe të përmirësojë operacionet e organizatës. Këto angazhime që janë 
pranuar duhet të përfshihen në plan. 
 
2020 – Komunikimi dhe aprovimi 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të komunikojë planet e aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe 
kërkesat për burime, përfshirë ndryshimet e rëndësishme të përkohshme, tek menaxhmenti i lartë 
dhe tek bordi për rishikim dhe aprovim. Shefi ekzekutiv i auditimit duhet po ashtu të komunikojë 
ndikimin e kufizimeve të burimeve. 
 
2030 – Menaxhimi i burimeve 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të sigurojë se burimet e auditimit të brendshëm janë të 
përshtatshme, të mjaftueshme, dhe të shpërndara në mënyrë efektive për të arritur planin e 
aprovuar. 
 
2040 – Politikat dhe Procedurat 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të krijojë politika dhe procedura që udhëzojnë aktivitetin e 
auditimit të brendshëm. 
 
2050 – Koordinimi 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të këmbejë informacione dhe të koordinojë aktivitetet me ofruesit 
e tjerë të brendshëm dhe të jashtëm të shërbimeve përkatëse të sigurisë dhe të konsulencës për të 
siguruar përfshirjen e duhur dhe për të minimizuar dyfishimin e përpjekjeve. 
 
2060 – Raportimi tek bordi dhe tek menaxhmenti i lartë 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të raportojë në mënyrë periodike te bordi dhe te menaxhmenti i 
lartë në lidhje me qëllimin, autoritetin, përgjegjësinë, dhe kryerjen e aktivitetit të auditimit të 
brendshëm në relacion me planin e tij. Raportimi duhet po ashtu të përfshijë ekspozimet e 
rëndësishme në rrezik dhe çështjet e kontrollit, çështjet e qeverisjes së përbashkët, dhe çështjet e 
tjera të nevojshme apo të kërkuara nga bordi dhe menaxhmenti i lartë.  
 
2100 – Natyra e punës 
 
Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësojë dhe kontribuojë në përmirësimin e proceseve 
të menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes duke. 
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2110 – Menaxhimi i rrezikut 
Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet t`i ndihmojë organizatës përmes identifikimit dhe 
vlerësimit të ekspozimeve të dukshme të rrezikut dhe përmes kontribuimit në përmirësimin e 
sistemeve të menaxhimit të rrezikut dhe kontrollit.  
 
2110.A1 - Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të monitorojë dhe vlerësojë efektivitetin e 
sistemit të menaxhimit të rrezikut të organizatës. 
 
2110.A2 - Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësojë ekspozimin në rrezik i cili ka të 
bëjë me qeverisjen, operacionet e organizatës, dhe sistemeve informative në lidhje me: 
 

• Besueshmërinë dhe integritetin e informacioneve financiare dhe operacionale. 
• Efektivitetin dhe efikasitetin e operacioneve. 
• Ruajtjen e aseteve. 
• Pajtueshmërinë me ligjet, rregulloret dhe kontratat. 

 
2110.C1 – Gjatë angazhimeve të konsulencës, auditorët e brendshëm duhet të adresojnë rrezikun 
në përputhje me objektivat e angazhimit dhe të jenë vigjilent ndaj ekzistimit të rreziqeve të tjera të 
dukshme. 
 
2110.C2 – Auditorët e  brendshëm duhet të inkorporojnë njohuritë për rreziqet të marrura nga 
angazhimet e konsulencës në procesin e identifikimit dhe vlerësimit të ekspozimit të rrezikut të 
dukshëm të organizatës. 
 
2120 – Kontrolli 
 
Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet t`i ndihmojë organizatës në mirëmbajtjen e kontrolleve 
efektive përmes vlerësimit të efektivitetit dhe efikasitetit të tyre dhe  përmes promovimit të 
përmirësimit të vazhdueshëm. 
 
2120.A1 – Duke u bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut,  aktiviteti i auditimit të brendshëm 
duhet të vlerësojë përshtatshmërinë e kontrolleve që e rrethojnë qeverisjen, operacionet, dhe 
sistemet informative të organizatës. Kjo duhet të përfshijë: 

• Besueshmërinë dhe integritetin e informacioneve operative.  
• Efektivitetin dhe efikasitetin e operacioneve. 
• Ruajtjen e aseteve. 
• Pajtueshmërinë me ligjet, rregulloret dhe kontratat. 

  
2120.A2 - Auditorët e  brendshëm duhet të saktësojnë shkallën deri në të cilën qëllimet dhe 
objektivat operativ dhe të programit janë përcaktuar dhe në pajtim me ata të organizatës.. 
 
2120.A3 - Auditorët e  brendshëm duhet të rishikojnë operacionet dhe programet për të saktësuar 
shkallën deri në të cilën rezultatet janë në përputhje me qëllimet dhe objektivat për të përcaktuar 
nëse operacionet dhe programet janë zbatuar apo kryer ashtu siç është synuar.  
 
2120.A4 – nevojiten kritere adekuate për vlerësimin e kontrolleve.  Auditorët e  brendshëm duhet 
të saktësojnë shkallën deri në të cilën menaxhmenti ka përcaktuar kritere adekuate për të 
përcaktuar nëse objektivat dhe qëllimet janë përmbushur. Nëse ato janë të përshtatshme, auditorët e 
brendshëm duhet të përdorin ato kritere në vlerësimin e tyre. Nëse nuk janë të përshtatshme, 
auditorët e  brendshëm duhet të punojnë me menaxhmentin për të zhvilluar kritere të përshtatshme 
të vlerësimit. 
 
2120.C1 – Gjatë angazhimeve të konsulencës, auditorët e  brendshëm duhet të adresojnë kontrollet 
në përputhje me objektivat e angazhimit dhe të jenë vigjilent ndaj ekzistimit të dobësive të 
dukshme të kontrolleve.  
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2120.C2 – Auditorët e  brendshëm duhet të inkorporojnë njohuritë për kontrollet të fituara nga 
angazhimet e konsulencës në procesin e identifikimit dhe vlerësimit të ekspozimeve të organizatës 
në rrezik të dukshëm.   
 
2130 – Qeverisja 
 
Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësojë dhe bëjë rekomandimet e duhura për 
përmirësimin e procesit të qeverisjes në përmbushjen e objektivave në vijim 

• Promovimi i etikës dhe vlerave në kuadër të organizatës.  
• Sigurimi i menaxhimit të  performancës dhe llogaridhënies efektive organizative  
• Komunikimi efektiv i informacioneve për rrezikun dhe kontrollin për fushat e duhura të 

organizatës.  
• Koordinimi efektiv i aktiviteteve dhe komunikimi I informacioneve në mes bordit, 

auditorëve të brendshëm dhe të jashtëm dhe menaxhmentit.  
 
2130.A1 – Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësojë dizajnimin, implementimin, dhe 
efektivitetin e objektivave të organizatës që kanë të bëjnë me etikën, programet dhe aktivitetet.  
 
2130.C1 – Objektivat e angazhimit të konsulencës duhet të jenë në përputhje me vlerat dhe 
qëllimet e përgjithshme të organizatës. 
 
2200 – Planifikimi i angazhimit 
 
Auditorët e brendshëm duhet të përgatisin dhe regjistrojnë një plan për secilin angazhim, përfshirë 
fushëveprimin, objektivat, kohën dhe ndarjet e burimeve. 
 
2201 -  Konsiderimet e planifikimit 
 
Në planifikimin e angazhimit, auditorët e brendshëm duhet të marrin në konsiderim: 

• Objektivat e aktivitetit që rishikohet dhe mjetet përmes të cilave aktiviteti e kontrollon 
performancën e tij.  

• Rreziqet e dukshme për aktivitetin, objektivat, burimet dhe operacionet e tij dhe mjetet 
përmes të cilave ndikimi i mundshëm i rrezikut mbahet në një nivel të pranueshëm.  

• Përshtatshmërinë dhe efektivitetin e menaxhimit të rrezikut të aktivitetit dhe sistemet e 
kontrollit të krahasuara me një kornizë relevante të kontrollit apo një model.  

• Rastet për përmirësime të rëndësishme në sistemet e menaxhimin të rrezikut dhe  kontrollit 
të aktivitetit.  

 
2201.A1 – Me rastin e planifikimit të një angazhimi për palët jashtë organizatës, auditorët e 
brendshëm duhet të bëjnë një marrëveshje me shkrim me ta në lidhje me objektivat, fushëveprimin, 
përgjegjësitë përkatëse dhe të priturat e tjera, përfshirë kufizimet në lidhje me shpërndarjen e 
rezultateve të angazhimit dhe qasjen ne shënimet e angazhimit.  
 
2201.C1 – Auditorët e brendshëm duhet të bëjnë një marrëveshje me klientët e angazhimit të 
konsulencës në lidhje me objektivat, fushëveprimin, përgjegjësitë përkatëse dhe të priturat e 
klientëve. Për angazhime të rëndësishme, kjo marrëveshje duhet të dokumentohet.  
 
 2210 – Objektivat e Angazhimit 
 
Objektivat duhet të përcaktohen për çdo angazhim. 
 
2210.A1 – Auditorët e brendshëm duhet të kryejnë një vlerësim preliminar për rreziqet e lidhura 
me aktivitetin që është duke u rishikuar. Objektivat e angazhimit duhet t’i reflektojnë rezultatet e 
këtij vlerësimi  
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2210.A2 – Gjatë zhvillimit të objektivave të angazhimit, auditori i brendshëm duhet të ketë 
parasysh mundësinë për gabime, parregullsi, mospërshtatshmëri dhe ekspozime të tjera të 
rëndësishme. 
 
2210.C1 – Objektivat e angazhimit të konsulencës duhet të adresojnë rreziqet, kontrollet dhe 
proceset e qeverisjes deri në masën e dakorduar me klientin. 
 
2220 – Fushëveprimi i Angazhimit 
 
Fushëveprimi i përcaktuar duhet të jetë i mjaftueshëm për të përmbushur objektivat e angazhimit. 
 
2220.A1 – Fushëveprimi i angazhimit duhet të përfshijë konsideratat e sistemeve, shënimeve, 
personelit dhe pasurive fizike relevante, përfshirë edhe ato që kontrollohen nga palët e treta. 
 
2220.A2 – Nëse gjatë angazhimit të sigurisë paraqiten mundësi të rëndësishme konsulence , duhet 
të arrihet një marrëveshje specifike e shkruar sa i përket objektivave, fushëveprimit, përgjegjësive 
përkatëse dhe pritjeve të tjera, dhe rezultatet e angazhimit të konsulencës duhet të komunikohen në 
pajtim me standardet e konsulencës.  
 
2220.C1 – Gjatë kryerjes së angazhimeve të konsulencës , auditorët e brendshëm duhet të 
sigurojnë që fushëveprimi i angazhimit mjafton për të adresuar objektivat e dakorduara . Nëse 
auditorët e brendshëm gjatë angazhimit, kanë rezerva rreth fushëveprimit , këto duhet të 
diskutohen me klientin për të përcaktuar nëse duhet të vazhdohet me angazhimin .  
 
2230 – Shpërndarja e burimeve të angazhimit 
 
Auditorët e brendshëm duhet të përcaktojnë burimet përshtatshme për arritjen e objektivave të 
angazhimit.  Caktimi i personelit duhet të bazohet në vlerësimin e natyrës dhe kompleksitetit të çdo 
angazhimi, kufizimeve kohore dhe burimeve në dispozicion . 
 
2240 – Programi i punës për Angazhim 
 
Auditorët e brendshëm duhet të zhvillojnë programet e punës me të cilat arrihen objektivat e 
angazhimit. Këto programe të punës duhet të regjistrohen. 
 
2240.A1 – Programet e punës duhet të krijojnë procedura për identifikimin, analizimin, vlerësimin 
dhe regjistrimin e informacioneve gjatë angazhimit. Programi i punës duhet të aprovohet para se të 
implementohet, dhe çdo përshtatje duhet të aprovohet menjëherë.  
 
2240.C1 – Programet e punës për angazhimet e konsulencës mund të ndryshojnë në formë dhe 
përmbajtje , varësisht na natyra e angazhimit. 
 
2300 – Kryerja e angazhimit 
 
Auditorët e bendshëm duhet të identifikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe regjistrojnë informacione 
të mjaftueshme për të arritur objektivat e angazhimeve. 
 
2310 – Identifikimi i informacioneve 
 
Auditorët e brendshëm duhet të identifikojnë informacione të mjaftueshme, të besueshme,  
relevante dhe të dobishme për të arritur objektivat e angazhimit. 
 
2320 – Analiza dhe Vlerësimi 
Auditorët e brendshëm duhet t’i bazojnë konkluzionet dhe rezultatet e angazhimeve në  analizat 
dhe vlerësimet e duhura.. 
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2330 – Rexhistrimi i informacioneve 
 
Auditorët e brendshëm duhet të regjistrojnë informacione relevante për të mbështetur konkluzionet 
dhe rezultatet e angazhimit. 
 
2330.A1 – Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të kontrollojë qasjen në shënimet e angazhimit. Shefi 
ekzekutiv i auditimit duhet ta marrë aprovimin e menaxhmentit të lartë dhe/apo këshilltarit ligjor 
para se të lëshojë këto shënime tek palët e jashtme, sipas nevojës. 
 
2330.A2 – Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të përgatisë kërkesat për ruajtjen e shënimeve të 
angazhimit. Këto kërkesa për ruajtje duhet të jenë në pajtim me udhëzimet e organizatës dhe 
ndonjë kërkesë rregullative përkatëse apo kërkesat e tjera.  
 
2330.C1 – Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të krijojë politikat që qeverisin kujdesin dhe ruajtjen e 
shënimeve të angazhimit, si dhe lëshimin e tyre palëve të brendshme dhe të jashtme. Këto politika 
duhet të jenë në pajtim me udhëzuesit e organizatës, si dhe me kërkesat përkatëse rregullative apo 
kërkesat e tjera..  
 
2340 – Mbikëqyrja e angazhimit 
 
Angazhimet duhet të mbikëqyren si duhet për të siguruar  se arrihen objektivat, sigurohet cilësia 
dhe personeli është i zhvilluar.  
 
2400 – Komunikimi i rezultateve 
 
Auditorët e brendshëm duhet të komunikojnë rezultatet e angazhimit. 
 
2410 – Kriteret për komunikim 
 
Komunikimet duhet të përfshijë objektivat dhe fushëveprimin e angazhimeve, si dhe konkluzionet, 
rekomandimet dhe planet e veprimit të aplikueshme.  
 
2410.A1 – Komunikimi përfundimtar i rezultateve të angazhimit duhet që sipas nevojës të 
përmbajë mendimin e përgjithshëm të auditorit të brendshëm dhe/apo konkluzionet.  
 
2410.A2 – Auditorët e brendshëm inkurajohen të pranojnë performancë të kënaqshme në 
komunikimet e angazhimit. 
 
2410.A3 – Gjatë lëshimit të rezultateve të angazhimit palëve jashtë organizatës, komunikimi duhet 
të përfshijë kufizime në shpërndarjen dhe shfrytëzimin e rezultateve. 
 
2410.C1 – Komunikimi i progresit dhe rezultatet e angazhimeve të konsulencës ndryshon në formë 
dhe përmbajtje, varësisht nga natyra e angazhimit dhe nevojat e klientit.  
 
2420 – Cilësia e komunikimeve 
 
Komunikimet duhet të jenë të sakta, objektive, të qarta, koncize, konstruktive, të plota dhe me 
kohë. 
 
2421 – Gabimet dhe shmangiet  

Nëse komunikimi përfundimtar përmban ndonjë gabim apo shmangie të madhe shefi ekzekutiv i 
auditimit duhet t’ua komunikoj informacionet e korrigjuara të gjitha palëve që kanë më parë kanë 
pranuar komunikimin origjinal. 

2430 – Njoftimi për mospajtueshmërinë e angazhimit me Standarde 
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Atëherë kur mospajtueshmëria me Standardet ndikon në një angazhim specifik, komunikimi i 
rezultateve duhet të njoftojë: 

• Me cilat Standarde nuk është arritur pajtueshmëri e plotë,  
• Cilat janë arsyet për mospajtueshmëri dhe  
• Çfarë është ndikimi i mospajtueshmërisë në angazhimin.  

 
2440 – Shpërndarja e Rezultateve 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet t’ua komunikojë rezultatet palëve të duhura. 
 
2440.A1 – Shefi ekzekutiv i auditimit është përgjegjës për komunikimin e rezultateve 
përfundimtare palëve të cilat mund të sigurojnë se rezultatet janë shqyrtuar si duhet. 
 
2440.A2 – Nëse sipas kërkesave ligjore, apo rregullative, nuk obligohet ndryshe, shefi ekzekutiv i 
auditimit duhet që para lëshimit të rezultateve për palët jashtë organizatës, të: 

• Të vlerësoj rrezikun e mundshëm për organizatën.  
• Të konsultohet me menaxhmentin e lartë dhe/apo këshilltarin ligjor, sipas nevojës  
• Të kontrolloj shpërndarjen duke kufizuar shfrytëzimin e rezultateve.  

 
2440.C1 – Shefi ekzekutiv i auditimit është përgjegjës për komunikimin e  rezultateve 
përfundimtare të angazhimeve të konsulencës për klientët .  
 
2440.C2 – Gjatë angazhimeve të konsulencës mund të identifikohen çështjet e  menaxhimit të 
rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes.  Kurdo herë që këto çështje janë të rëndësishme për organizatën , 
këto duhet t’i komunikohen menaxhmentit të lartë dhe bordit. 
 
2500 –Monitorimi i progresit 
 
Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të krijojë dhe mirëmbajë një sistem për të  monitoruar 
shpërndarjen e rezultateve  të cilat i komunikohen menaxhmentit. 
 
2500.A1 – Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të krijoj një proces përcjellës për monitorim dhe për të 
siguruar që veprimet e menaxhmentit janë implementuar në mënyrë efektive , apo që menaxhmenti 
i lartë ka pranuar rrezikun e mos-ndërmarrjes së veprimit.  
 
2500.C1 – Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të monitorojë shpërndarjen e rezultateve të 
angazhimeve të konsulencës deri në masën e dakorduar me klientin . 
 
2600 – Zgjidhja në rastin kur menaxhmenti e pranon rrezikun 
 
Atëherë kur Shefi ekzekutiv i auditimit beson se menaxhmenti i lartë ka pranuar një nivel të tepërt 
të rrezikut që mund të jetë i papranueshëm për organizatë, shefi ekzekutiv i auditimit duhet ta 
diskutojë çështjen me menaxhmentin e lartë. Nëse vendimi në lidhje me rrezikun e tepërt nuk është 
bërë, shefi ekzekutiv i auditimit dhe menaxhmenti i lartë duhet ta raportojnë çështjen  tek bordi për 
zgjidhje.. 
 
FJALORI 
 
Shtimi i vlerës – Vlera sigurohet duke përmirësuar mundësitë për të arritur objektivat e 
organizatës, duke identifikuar përmirësimet operative dhe /apo duke zvogëluar ekspozimin ndaj 
rrezikut përmes shërbimeve të konsulencës dhe atyre të sigurisë.. 
 
Kontrolli adekuat – Është prezent nëse menaxhmenti e ka bërë planifikimin dhe organizimin 
(dizajnimin) e tij në atë mënyrë për të ofruar siguri të arsyeshme që rreziqet e organizatës janë 
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menaxhuar me efektivitet dhe qëllimet dhe objektivat e organizatës do të arrihen në mënyrë 
efektive dhe ekonomike. 
 
Shërbimet e sigurisë – Ekzaminimi objektiv i evidencës me qëllim të ofrimit të një vlerësimi të 
pavarur në lidhje me menaxhimin e rrezikut, kontrollin apo proceset qeverisëse të organizatës.  
Shembujt mund të përfshijnë angazhime financiare, të performancës, të pajtueshmërisë, të sigurisë 
së sistemit dhe angazhimet të tjera të kujdesshme . 
 
Bordi – Bordi është një organ qeverisës i organizatës , siç është bordi i drejtorëve, bordi 
mbikëqyrës, kryesuesi i një agjencie apo organi legjislativ, bordi i kryetarëve apo administruesve të 
një organizate joprofitabile , apo ndonjë organ tjetër i caktuar i organizatës, përfshirë komitetin e 
auditimit të cilit Shefi ekzekutiv i auditimit mund t’i raportojë në mënyrë funksionale. 
 
Statuti – Statuti i aktivitetit të auditimit të brendshëm është një dokument i shkruar zyrtar , i cili 
përcakton qëllimin, autoritetin dhe përgjegjësinë e aktivitetit ,. Statuti duhet: (a) të përcaktojë 
pozitën e aktivitetit të auditimit të brendshëm në kuadër të  organizatës; (b) të autorizojë qasjen në 
shënime, personel dhe pasuri fizike të ndërlidhura me performancen e angazhimeve ; dhe (c) të 
përcaktoj fushëveprimin e aktiviteteve të auditimit të brendshëm . 
 
Shefi ekzekutiv i Auditimit – Pozita më e lartë përbrenda organizatës përgjegjëse për aktivitetet e 
auditimit të brendshëm. Normalisht, ky do të ishte drejtori i auditimit të brendshëm. Në rastet kur 
aktivitetet e auditimit të brendshëm merren nga ofruesit e jashtëm të shërbimeve, shefi ekzekutiv i 
auditimit është personi përgjegjës për mbikëqyrjen e kontratës së shërbimeve dhe sigurinë e 
cilësisë së përgjithshme të këtyre aktiviteteve, raportimin tek menaxhmenti i lartë dhe bordi, lidhur 
me aktivitetet e auditimit të brendshëm, dhe zbatimin e rezultateve të angazhimit.  Termi gjithashtu 
përfshinë këta tituj si: auditor gjeneral, shef i auditimit të brendshëm dhe inspektor gjeneral. 
 
Kodi i Etikës – Kodi i Etikës së Institutit të Auditorëve të Brendshëm (IAB) janë Parimet e 
ndërlidhura me profesionin dhe praktikën e auditimit të brendshëm, si dhe Rregullat e 
Mirësjelljes të cilat përshkruajnë sjelljen e pritur nga auditorët e brendshëm. Kodi i Etikës 
aplikohet për të dy palët dhe entitetet të cilat ofrojnë shërbime të auditimit të brendshëm. Qëllimi 
i Kodit të Etikës është të promovojë një kulturë etike në profesionin global të auditimit të 
brendshëm. 
 
Pajtueshmëria – Pajtueshmëria me dhe zbatimi i politikave, planeve, procedurave, ligjeve 
rregulloreve, kontratave apo kërkesave të tjera. 
 
Konflikti i interesit – Konflikt interesi janë marrëdhëniet, të cilat nuk janë në interesin më të mirë 
të organizatës. Një konflikt interesash do të dëmtonte aftësinë e individit për të kryer detyrat  dhe 
përgjegjësitë e tij/saj në mënyrë objektive. 
 
Shërbimet e konsulencës – Aktivitetet e shërbimeve të këshillëdhënies dhe të ndërlidhura me 
klientët, natyra dhe fushëveprimi i të cilave akordohen me klientin dhe kanë për qëllim shtimin e 
vlerës dhe përmirësimin e proceseve e qeverisjes, ato të menaxhimit të rrezikut, dhe ato të 
kontrollit, në të cilat auditori i brendshëm nuk ka përgjegjësi menaxheriale. Shembujt përfshijnë 
këshillimin, lehtësimin dhe trajnimin. 
 
Kontrolli – Çdo veprim që ndërmerret nga menaxhmenti , bordi dhe palët e tjera për të menaxhuar 
rrezikun dhe rritur gjasat që objektivat dhe qëllimet e përcaktuara do të arrihen. Menaxhmenti 
planifikon, organizon dhe drejton kryerjen e veprimeve të mjaftueshme për të ofruar siguri të 
arsyeshme për arritjen e objektivave dhe qëllimeve të parashtruara.  
 
Mjedisi i kontrollit – Mjedisi i kontrollit përmban qëndrimet dhe veprimet e bordit dhe 
menaxhmentit në lidhje me rëndësinë e kontrollit përbrenda organizatës.  Mjedisi i kontrollit ofron 
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disiplinën dhe strukturën për arritjen e objektivave primare të sistemit të kontrollit të brendshëm. 
Mjedisi i kontrollit përfshinë elementet në vijim: 

• Integritetin dhe vlerat etike.  
• Filozofinë e menaxhimit dhe stilin e operimit.  
• Strukturën organizative.  
• Caktimin e autoritetit dhe përgjegjësisë.   
• Politikat dhe praktikat burimeve njerëzore.  
• Kompetencën e personelit.  

 
Proceset e kontrollit – proceset e kontrollit konsistojnë në politikat, procedurat dhe aktivitetet të 
cilat janë pjesë e kornizës së kontrollit, të dizajnuara për të siguruar që rreziqet mbahen brenda 
shkallës së tolerueshme të përcaktuara përmes procesit të menaxhimit të rrezikut. 
 
Angazhimi – Angazhimi është një detyrë specifike e auditimit të brendshëm, apo aktivitet 
rishikimi, si auditimi i brendshëm , rishikimi i vet-vlerësimit të kontrollit , ekzaminimi i mashtrimit 
apo konsulenca. Angazhimi mund të përfshijë detyra ose aktivitete të shumëfishta të dizajnuara për 
të përmbushur grupin specifik të objektivave të ndërlidhura. 
 
Objektivat e angazhimit – Janë deklarime të gjëra të zhvilluara nga auditorët e brendshëm të cilat 
përcaktojnë kryerjen e angazhimeve të parapara. 
 
Programi i Punës së Angazhimit – Është dokumenti, i cili paraqet procedurat që duhet të 
zbatohen gjatë një angazhimi, të dizajnuara për realizimin e planit të angazhimit. 
 
Ofruesi i jashtëm i shërbimeve – Është personi apo firma jashtë organizatës, që ka njohuritë, 
aftësitë dhe përvojën speciale në një disiplinë të veçantë. 
 
Mashtrimi – Mashtrim konsiderohet çdo akt joligjor i karakterizuar me gënjeshtër, fshehje apo 
shkelje të besimit. Këto akte nuk varen nga aplikimi i kërcënimit të dhunës apo forcës fizike. 
Mashtrimet kryhen nga palët dhe organizatat me qëllim të përfitimit në para, pronë apo shërbime; 
për të shmangur pagesën apo humbjen e shërbimeve; apo për të siguruar përfitime personale apo të 
punës.. 
 
Qeverisja – Qeverisje është kombinimi i proceseve dhe strukturës së implementuar nga bordi për 
të informuar, drejtuar, menaxhuar dhe monitoruar aktivitetet e organizatës drejt arritjes së 
objektivave të saj. 
 
Dëmtimet – Dëmtimet për objektivitetin individual dhe pavarësinë organizative mund të përfshijnë 
konflikte interesash personale , kufizime të fushëveprimit, kufizime në qasjen në të dhënat, 
personelin dhe pronat, si dhe kufizime të burimeve (fondeve). 
 
Pavarësia – Pavarësia nënkupton lirinë nga kushtet që kërcënojnë objektivitetin apo pamjen e 
objektivitetit. Kërcënimet e tilla për objektivitetin duhet të menaxhohen në nivelin e auditorit 
individual, angazhimit, nivelin funksional dhe organizativ.  
 
Aktiviteti i Auditimit të Bendshëm – Një departament, divizion, ekip i konsulentëve, apo 
praktikantët e tjerë që ofrojnë shërbime të pavarura, të sigurisë objektive dhe shërbime të 
konsulencës të dizajnuara për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar operacionet e një organizate. 
Aktiviteti i auditimit të brendshëm i ndihmon organizatës që të përmbushë objektivat e saj duke 
sjellë një qasje sistematike, të disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e proceseve 
të menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes. 
 
Objektiviteti – Objektiviteti konsiston në qëndrimin mendor të paanshëm i cili u mundëson 
auditorëve të brendshëm të kryejnë angazhimet në atë mënyrë që ata të kenë një besim të drejtë në 
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produktin e tyre të punës dhe të mos bëhet asnjë kompromis i dukshëm sa i përket kualitetit. 
Objektiviteti kërkon nga auditorët e brendshëm që ata të mos i nënrendisin gjykimet e tyre në 
lidhje me çështjet e auditimit me gjykimet e të tjerëve.  
 
Rreziku i tepërt – Rreziku i tepërt është rreziku i mbetur pasi që menaxhmenti të ketë ndërmarrë 
veprime për zvogëlimin e ndikimit dhe gjasës që të ndodhë një ngjarje e kundërt, përfshirë 
aktivitetet e kontrollit në përgjigje ndaj një rreziku.  
 
Rreziku – Reziku konsiderohet mundësia e ndodhjes së një ngjarjeje e cila do të ketë ndikim në 
arritjen e objektivave.  Rreziku matet në saje të ndikimit dhe gjasës për të ndodhë. 
 
Menaxhimi i rrezikut – Menaxhimi i rrezikut është një proces për identifikimin, vlerësimin, 
menaxhimin, dhe kontrollin e ngjarjeve apo situatave të mundshme, port ofrimin e një sigurie të 
arsyeshme në lidhje me arritjen e objektivave të organizatës.  
 
Duhet – Përdorimi i fjalës “duhet” në Standarde paraqet një obligim të detyrueshëm. 
 
Standard – Standard  është një prononcim profesional i shpallur nga Bordi për Standarde të 
Auditimit të brendshëm i cili paraqet kërkesat për kryerjen e një rangu të gjerë të aktiviteteve të 
auditimit të brendshëm dhe për vlerësimin e kryerjes së auditimit të brendshëm.  
 
 
Përgatitur nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm (IAB) 
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Aneksi Nr. 3 Kodi i etikës ( IAB ) 
 

KODI I ETIKËS 
 

HYRJE 
 
Qëllimi i Kodit të Etikës të Institutit është të promovojë një kulturë etike në profesionin e auditimit 
të brendshëm. 
 

Kodi i etikës është i nevojshëm dhe i duhur për profesionin e auditimit të brendshëm, duke marrë 
parasysh që ai bazohet në besimin e krijuar me sigurimin objektiv të tij për menaxhimin e rrezikut, 
kontrollin dhe qeverisjen. Kodi i Etikës i Institutit shtrihet përtej definicionit të auditimit të 
brendshëm, duke përfshirë dy komponentë themelorë: 

1. Parimet relevante për profesionin dhe praktikën e auditimit të brendshëm; 
2. Rregullat e Mirësjelljes, të cilat përshkruajnë normat e sjelljeve të pritura nga auditorët e 

brendshëm. Këto rregulla ndihmojnë në interpretimin e Parimeve gjatë aplikimit në 
praktikë dhe kanë për qëllim të udhëzojnë sjellje etike për auditorët e brendshëm.  

Kodi i etikës së bashku me Kornizën e Praktikave Profesionale të Institutit, si dhe deklarimet e 
tjera relevante të Institutit, japin udhëzime për auditorët e brendshëm, të cilët auditorë u shërbejnë 
të tjerëve. Termi Auditorët e brendshëm i referohet anëtarëve të Institutit, atyre që kanë pranuar 
apo kandidatëve për pranim të certifikatave profesionale të IAB, si dhe atyre që ofrojnë shërbime të 
auditimit të brendshëm, në kuadër të definicionit të auditimit të brendshëm. 
 
ZBATUESHMËRIA DHE DETYRIMI 
 
Ky Kod i Etikës aplikohet si për individët ashtu edhe për entitetet që ofrojnë shërbime të auditimit 
të brendshëm. 

Për anëtarët e Institutit dhe ata që kanë pranuar apo që janë kandidatë për të pranuar certifikata 
profesionale të IAB, thyerjet e rregullave të Kodit të Etikës do të vlerësohen dhe administrohen 
sipas Urdhëresave dhe Direktivave Administrative të Institutit. Fakti që një sjellje e veçantë nuk 
ceket në Rregullat e Mirësjelljes, nuk parandalon mundësinë që ajo sjellje të jetë e papranueshme 
apo diskredituese. Si pasojë, anëtari, kandidati apo pranuesi i certifikatës, do t’u nënshtrohen 
masave disiplinore. 

PARIMET 
 
Auditorët e brendshëm pritet që t’i aplikojnë dhe t’i mbështesin parimet në vijim: 
 
Integriteti 
 
Integriteti i auditorëve të brendshëm krijon besimin dhe ofron bazat për t’u mbështetur në gjykimin 
e tyre. 
 
Objektiviteti 
 
Auditorët e brendshëm tregojnë nivel më të lartë të objektivitetit profesional në grumbullimin, 
vlerësimin dhe komunikimin e informacioneve rreth aktivitetit apo procesit që ekzaminohet. 
Auditorët e brendshëm kryejnë një vlerësim të balancuar për të gjitha rrethanat relevante dhe nuk 
ndikohen shumë nga interesat vetjake apo nga të tjerët, gjatë formimit të gjykimeve. 
 
Fshehtësia 
Auditorët e brendshëm respektojnë vlerën dhe zotërimin e informacioneve të pranuara dhe nuk 
zbulojnë informacione pa pasur autorizim të duhur, përveç nëse është në pyetje ndonjë obligim 
ligjor apo profesional. 
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Kompetenca 
Auditorët e brendshëm aplikojnë njohuritë, aftësitë dhe përvojën e nevojshme, gjatë kryerjes së 
shërbimeve të auditimit të brendshëm. 

RREGULLAT E MIRËSJELLJES 

1. Integriteti 
Auditorët e brendshëm: 

1.1. Do të kryejnë punën e tyre ndershmërisht, zellshëm dhe me përgjegjësi; 
1.2. Do të respektojnë ligjin dhe zbulojnë atë çfarë kërkohet sipas ligjit dhe profesionit; 
1.3. Nuk do të jenë qëllimisht pjesë e ndonjë aktiviteti joligjor apo pjesëmarrës në akte 

diskredituese për profesionin e auditimit të brendshëm apo organizatën; dhe 
1.4. Do të respektojnë dhe kontribuojnë në objektivat legjitime dhe etike të organizatës. 

2. Objektiviteti 
Auditorët e brendshëm: 

2.1. Nuk do të jenë pjesëmarrës të ndonjë aktiviteti apo marrëdhënie, që do të mund të dëmtonte 
apo supozohet se do të dëmtonte vlerësimin e tyre të paanshëm. Kjo pjesëmarrje përfshinë 
aktivitetet apo marrëdhëniet të cilat mund të jenë në konflikt me interesat e organizatës; 

2.2. Nuk do të pranojnë asgjë që do të mund të dëmtonte apo supozohet që do të dëmtonte 
gjykimin e tyre profesional dhe 

2.3. Do të zbulojnë të gjitha faktet materiale për të cilat janë në dijeni dhe të cilat mund të 
shtrembërojnë raportimin e aktiviteteve në shqyrtim, po që se nuk zbulohen. 

3. Fshehtësia 
Auditorët e brendshëm: 

3.1. Do të jenë të matur gjatë përdorimit dhe mbrojtjes së informacioneve të siguruara gjatë 
detyrave të tyre dhe 

3.2. Nuk do të përdorin informacion për ndonjë leverdi personale apo i cili, në ndonjë mënyrë do 
të ishte në kundërshtim me ligjin ose do të ishte i dëmshëm për objektivat legjitime dhe 
etike të organizatës. 

4. Kompetenca 
Auditorët e brendshëm: 

4.1. Do të angazhohen në shërbimet, në të cilat kanë njohuri, aftësi dhe përvojë të duhur; 
4.2. Do të kryejnë shërbime të auditimit të brendshëm, në pajtim me Standardet Ndërkombëtare 

të Praktikës Profesionale të Auditimit të Brendshëm dhe 
4.3. Do të përmirësojnë vazhdimisht aftësitë e tyre, si dhe efektivitetin dhe cilësinë e shërbimeve 

të tyre. 
 

Zhvilluar nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm  (IAB) 
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Aneksi Nr. 5 Statuti Model i aktivitetit të auditimit të brendshëm ( IAB ) 
 
MISIONI DHE FUHËVEPRIMI I PUNËS 
 
Misioni i departamentit te auditimit të brendshëm, është të ofroj shërbimet të pavarura, objektive, 
siguruese dhe këshillëdhënëse të dizajnuara që të shtojnë vlerën dhe të përmirësojnë operacionet e 
organizatës.  Ai i ndihmon organizatës që të arrij objektivat e saja duke sjellë një qasje 
sistematike dhe të disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e proceseve të 
menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes.  
 
Fushëveprimi i punës së departamentit të auditimit të brendshëm, është që të përcaktoj nëse rrjeti i 
organizatës për proceset e menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes siç është dizajnuar dhe 
përfaqësuar nga menaxhmenti, është adekuat dhe funksionon në atë mënyrë që të siguroj që:  

• Rreziqet të identifikohen dhe menaxhohen si duhet; 

• Ndërveprimi me grupet e ndryshme të qeverisjes të ndodhë sipas nevojës; 

• Informata të mjaftueshme financiare, menaxheriale dhe operative të janë të sakta, të 
besueshme dhe me kohë; 

• Veprimet e punonjësve të janë në pajtueshmëri me politikat, standardet, procedurat dhe ligjet 
e rregulloret e aplikueshme; 

• Burimet të sigurohen në mënyrë ekonomike, të përdoren me efikasitet dhe të mbrohen në 
mënyrë adekuate; 

• Të arrihen programet, planet dhe objektivat; 

• Cilësia dhe përmirësimi i vazhdueshëm të promovohen në procesin e kontrollit të organizatës 
dhe 

• Çështjet e rëndësishme legjislative ose rregullatore që kanë ndikim në organizatë të janë 
pranuar dhe adresuar si duhet. 

Mundësit për përmirësimin e kontrollit të menaxhmentit, fitimprurës dhe imazhit të organizatës 
mund të identifikohen gjatë auditimeve.  Ato do të komunikohen te nivelet adekuate të 
menaxhmentit. 
 
LLOGARIDHËNIA 
 
Shefi Ekzekutiv i Auditimit (SHEA), në përmbushjen e detyrave të tij/saj do të jetë llogaridhënës 
ndaj menaxhmentit dhe komitetit të auditimit që të: 

• Ofroj për çdo vit vlerësimin e përshtatshmërisë dhe efektivitetin e proceseve të organizatës 
për kontrollimin e aktiviteteve të saja dhe menaxhimin e rreziqeve të saja në fushat e vënë 
nën misionin dhe fushëveprimin e punës; 

• Raportoj çështjet e rëndësishme që ndërlidhen me proceset për kontrollimin e aktiviteteve të 
organizatës dhe partnerëve të saj, përfshirë edhe përmirësimet potenciale të atyre proceseve 
dhe ofrimin e informatave për sa i përket çështjeve të tilla nëpërmjet të zgjidhjeve; 

• Ofroj periodikisht informatat mbi gjendjen dhe rezultatet e planit vjetor të auditimit dhe 
mjaftueshmërinë e burimeve të departamentit dhe 

• Koordinoj dhe mbikëqyrë funksionet e tjera të kontrollit dhe ato monitoruese (menaxhimin e 
rrezikut, pajtueshmërinë, sigurinë, ligjshmërinë, etikën, mjedisin, auditimin e jashtëm).  
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PAVARËSIA 
 
Për t’i dhënë pavarësi departamentit të auditimit të brendshëm, personeli i tij i raporton SHEA-së, 
i cili/a administrativisht i raporton zyrtarit kryesor administrativ dhe funksionalisht bordit dhe 
komitetit të auditimit në mënyrën e parashtruar në seksionin e mësipërm Llogaridhënia.  Si pjesë 
e raportimit të tij/saj tek komitetet e auditimit do të përfshijë edhe një raport të rregullt mbi 
personelin e auditimit të brendshëm. 
 
PËRGJEGJËSIA 
 
SHEA dhe personeli i departamentit të auditimit të brendshëm, kanë përgjegjësinë që të: 

• Hartojnë një plan fleksibil vjetor të auditimit të brendshëm, duke përdorur metodologjinë 
adekuate që bazohet në rrezik, përfshirë çfarëdo shqetësimi për rrezik ose kontrolle të 
identifikuar nga menaxhmenti dhe të dorëzoj këtë plan te komiteti i auditimit për rishikim dhe 
miratim;  

• Zbatoj planin vjetor të auditimit siç është miratuar përfshirë edhe ndonjë detyrë ose projekt 
special siç është e përshtatshme e që kërkohen nga menaxhmenti dhe komiteti i auditimit; 

• Mirëmbaj personel profesional të auditimit me njohuri të mjaftueshme, shkathtësi, përvojë 
dhe certifikime profesionale për të përmbushur kërkesat e këtij Statuti; 

• Themeloj programin e sigurimit të cilësisë me anë të së cilit SHEA siguron funksionimin e 
aktiviteteve të auditimit të brendshëm; 

• Kryej shërbime këshillëdhënëse, përtej shërbimeve të auditimit të brendshëm për siguri, të 
asistoj menaxhmentit në arritjen e objektivave të tija.  Shembujt mund të përfshijnë 
lehtësimin, dizajnimin e procesit, trajnimin dhe shërbimet këshillëdhënëse; 

• Evaluoj dhe vlerësoj funksionet e rëndësishme të shkrira/konsoliduara dhe shërbimet, 
proceset, operacionet dhe proceset e kontrollit që janë të reja ose në ndryshim e sipërm që 
koincidojnë me zhvillimet e tyre, zbatimin dhe/ose shtrirjen; 

• Lëshoj raporte periodike për komitet e auditimit dhe menaxhmentit duke përmbledhur 
rezultatet e aktiviteteve të auditimit;  

• Ofroj një listë të synimeve dhe rezultateve të rëndësishme të matjes për komitetet e auditimit. 

• Asistoj në hetimin e aktiviteteve të rëndësishme të dyshuara për mashtrim brenda organizatës 
dhe njoftoj menaxhmenti dhe komitetin e auditimit për rezultatet dhe 

• Të merret parasysh fushëveprimi i punës së auditorëve të jashtëm dhe rregullatorëve siç 
duhet, për qëllim të ofrimit të mbulimit optimal të organizatës me auditim me një kosto të 
arsyeshme të përgjithshme. 

 
 
AUTORITETI 
 
SHEA dhe personeli i departamentit të auditimit të brendshëm janë të autorizuar që të: 

• Kenë qasje të pakufizuar në të gjitha funksionet, të dhënat, pronën dhe personelin; 

• Kenë qasje të plotë dhe të lirë në komitetet e auditimit; 

• Alokoj burimet, vendos frekuencat, përzgjedhë temat, përcaktoj fushëveprimin e punës dhe 
aplikoj teknikat e kërkuara për të arritur objektivat e auditimit dhe 

• Marr asistencën e nevojshme të personelit në njësitë e organizatës ku ata kryejnë auditimet, si 
dhe shërbimet e tjera të specializuara nga brenda organizatës ose jashtë saj. 
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SHEA dhe personeli i departamentit të auditimit të brendshëm nuk janë të autorizuar që të: 

• Kryejnë ndonjë detyrë operative për organizatën ose partnerët e saj; 

• Inicioj ose miratoj transaksionet e kontabilitetit që janë jashtë departamentit të auditimit të 
brendshëm dhe 

• Drejtoj aktivitetet e punonjësve të organizatës që nuk janë punësuar nga departamenti i 
auditimit të brendshëm, përveç deri në atë shkallë kur punonjësit e tillë janë caktuar në ekipet 
e auditimit si duhet, ose në ndonjë mënyrë tjetër për të ndihmuar auditorët e brendshëm. 

 
STANDARDET E PRAKTIKËS SË AUDITIMIT 
 
Departament i auditimit të brendshëm do të përmbush ose tejkaloj Standardet Ndërkombëtare të 
Praktikës Profesionale të Auditimit të brendshëm  të Institutit të Auditorëve të Brendshëm. 
 
 
 
_________________________________ 
Shefi Ekzekutiv i Auditimit 
 
 
 
_________________________________ 
Zyrtari Kryesor Ekzekutiv 
 
 
 
_________________________________ 
Kryesuesi i Komitetit të Auditimit 
 
 
 
___________________________ 
Datuar më 
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Aneksi Nr. 5   Praktikat më të mira për komitetet e auditimit  
  

  
PPRRAAKKTTIIKKAATT  MMËË  TTËË  MMIIRRAA  PPËËRR  KKOOMMIITTEETTEETT  EE  AAUUDDIITTIIMMIITT  

  
HHyyrrjjee  
Ky dokument përmbledh praktikat kyçe më të mira ndërkombëtare sa i përket Komiteteve të 
auditimit. Në veçanti ai prezanton parimet të cilat qeverisin: synimin dhe rolin e Komiteteve për 
auditim; marrëdhëniet e tyre me ministrat, autoritetet komunale, kryeshefët ekzekutiv të 
organizatave të tjera buxhetore, njësinë e auditimit të brendshëm dhe Zyrën e auditorit gjeneral; 
anëtarësinë; madhësinë, termet e referimeve; dhe takimet. Ai po ashtu prezanton shembujt e statutit 
indikativ, përshkrimet e punës dhe termet e referimeve për komisionet e auditimit. 
 
Këto praktika më të mira burojnë nga Thesari qeveritar i Mbretërisë së Bashkuar (MB), Instituti i 
Financave publike dhe kontabilitetit i Mbretërisë së Bashkuar (ekuivalent me shkallën Master), dhe 
nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm (SHBA).  
 
Në kontekstin e Kosovës, NjQH për Auditimin e Brendshëm (e cila është themeluar në Ministrinë 
e Ekonomisë dhe Financave) do të jetë autoriteti përgjegjës për zhvillimin e rregulloreve të cilave 
do t`u përmbahen entitetet e sektorit publik për të siguruar që komisionet e tyre për auditim i 
plotësojnë kërkesat e shprehura në Ligjin e Kosovës për Auditimin e Brendshëm, 2007. 
  
SSyynniimmii  ii  KKoommiitteetteevvee  ttëë  aauuddiittiimmiitt  
Komiteti i auditimit është një komponentë kyçe e kornizës qeverisëse të çdo organizate qeveritare. 
Çdo entitet i sektorit publik, qoftë ai një ministri, komunë apo organizatë buxhetore e pavarur, e ka 
pozitën e nivelit më të lartë, siç është ministri apo Kryeshefi ekzekutiv, apo  këshilli qeverisës si 
Kuvendi komunal apo Bordi i drejtorëve, e cila është në fund të fundit llogaridhënëse  për 
administrimin efektiv, efiçient, ekonomik dhe ligjor të burimeve publike që u janë besuar atyre 
.Çelës për realizimin e kësaj llogaridhënie është  implementimi i sistemeve për të menaxhuar 
rrezikun dhe për të siguruar një kontroll adekuat të brendshëm mbi operacionet, bashkë me një 
aftësi të auditimit të brendshëm për të vlerësuar këto sisteme. 
 
Komisioni për auditim mbështetë llogaridhënien në secilin entitet të sektorit publik përmes: 
 

• Sigurimit të një mbikëqyrjeje të pavarur të planeve dhe rezultateve të auditimit të 
brendshëm dhe të jashtëm;  

• Vlerësimit të nevojave të burimeve të auditimit ; 
• Të siguruarit se rezultatet dhe rekomandimet pranohen dhe se organizata vepron sipas tyre; 
• Këshillimit në lidhje me atë se sa është sistemi adekuat dhe i përshtatshëm, sa i përket 

rreziqeve dhe kontrollit.  
 
DDeettyyrraatt  
Përgjegjësitë kryesore të Komitetit për auditim përfshijnë: 

• Miratimin e statutit të Njësisë për auditim të brendshëm të entitetit të sektorit publik; 
• Shqyrtimin e efikasitetit të proceseve të menaxhimit të entitetit të sektorit publik, 

kontrollin e aranzhimeve të ambientit dhe aranzhimeve të lidhura kundër mashtrimit dhe 
kundër korrupsionit; 

• Kërkimin e garancisë se entiteti i sektorit publik është në pajtueshmëri me të gjitha 
obligimet ligjore dhe rregullatore;    

• Miratimin  por jo drejtimin) e strategjisë së auditimit dhe planeve vjetore të Njësisë së 
brendshme për auditim, dhe monitorimin e performansës së tyre; 

• Rishikimin e raporteve përmbledhëse të brendshme vjetore dhe zbulimeve dhe 
rekomandimeve që dalin, si dhe kërkimin e garancisë se janë ndërmarrë veprimet 
ndreqëse; 

• Shqyrtimin e zbulimeve të rishikimeve të sistemeve të kontrollit të brendshëm; 
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• Mbikëqyrjen e deklaratave të raportimit dhe rishikimit dhe mendimin e auditimit të 
jashtëm; 

• Monitorimin e përgjigjes së menaxhmentit për çështjet e ngritura nga auditimi i jashtëm 
dhe 

• Të siguruarit se ekziston një marrëdhënie efektive në mes të ministrit/autoritetit 
komunal/kryeshefit ekzekutiv dhe (a) Njësisë së auditimit të brendshëm, dhe  (b) auditorit 
të jashtëm 

 

PPëërrggjjeeggjjëëssiittëë  lliiggjjoorree  
 
Ligji për Auditimin e brendshëm i jep Komiteteve të auditimit autoritetin dhe përgjegjësinë që të: 
 

• Sigurojnë se menaxhmenti i lartë dhe personeli i entitetit të sektorit publik zbatojnë me 
kohë rekomandimet e bëra nga Njësia për auditimin e brendshëm (Neni 5.4 i LAB); 

• Kërkojnë apo lejojnë që Njësia për auditim të brendshëm të vlerësojë shkallën deri në të 
cilën janë zbatuar rekomandimet dhe shkallën e ndonjë përmirësimi që ka rezultuar ( Nenet 
4.5 (d) dhe 5.4 të LAB);   

• Raportojnë të gjitha instancat e ndonjë dyshimi për shkelje ligjore tek autoritetet publike 
përkatëse (Neni 5.4 (c) i LAB);  

• Sigurojnë që Njësia për auditim të brendshëm është e pavarur dhe e lirë nga ndërhyrja e 
menaxhmentit të operacioneve për të cilat bëhet auditimi (Neni 5.5 i LAB (a)); 

• Hetojnë ndonjë ndërhyrje të pretenduar, refuzim apo rezistim të aktiviteteve të ligjshme të 
auditimit të brendshëm dhe përnjëherë të ndreqin atë sjellje përfshirë suspendimin, 
largimin apo marrjen e veprimeve të tjera disiplinore ndaj personit  në fjalë (Neni 5.5 (b) i 
LAB); 

• Kërkojnë që NJAB të dorëzojë planet e auditimit për miratim (Nenet 4.7, 5.2 të LAB) 
• Mbikëqyrin Njësinë e auditimit të brendshëm në zhvillimin dhe ekzekutimin e planeve të 

saj strategjike dhe vjetore (Neni 5.2 i LAB); 
• Kërkojnë nga Njësia e auditimit të brendshëm të dorëzojë raportet lidhur me sistemet e 

pajtueshmërisë dhe kontrollit sikur edhe rekomandimet që rezultojnë nga aktivitetet e 
auditimit të brendshëm (Nenet 4.5, 13.2 (f) të LAB); 

• Kërkojnë nga Njësia e auditimit të brendshëm të dorëzojë raportet vjetore lidhur me 
aktivitetet e auditimit të Njësisë së auditimit të brendshëm (Neni 13.2 (g) i LAB); dhe të 

• Ruajnë të gjitha dokumentet në lidhje me secilin auditim, sikur edhe ndonjë auditim të 
suspenduar (Neni 4.6 i LAB). 

 

PPëërrbbëërrjjaa  ee  KKoommiitteetteevvee  ttëë  aauuddiittiimmiitt  
 
Komiteti i auditimit do të përbëhet nga një Kryesues dhe nga anëtarët. Një kryesues i aftë me një 
interesim që të ndihmojë organizatën është me rëndësi kyçe për një komitet të suksesshëm të 
auditimit. Kryesuesi po ashtu duhet të jetë i pavarur, në veçanti të mos jetë anëtarë i ekipit 
ekzekutiv të organizatës, të promovojë objektivitetin dhe autoritetin e komitetit dhe të rrisë imazhin 
e tij në sytë e publikut. 
 
Anëtarët e komitetit të auditimit duhet të kenë kompetenca që të sigurojnë mbështetje për 
ministrin, kryeshefin ekzekutiv apo qeverinë lokale dhe të kenë një përvojë të përshtatshme e cila 
do t`u ndihmojë atyre të kuptojnë punën dhe brengat e entitetit të sektorit publik. Marrë në tërësi, 
përbërja e komitetit të auditimit duhet të ketë një kombinim të përshtatshëm të aftësive dhe 
përvojave. Rangu themelor i aftësive të dëshiruara është paraqitur si aneks.  
 
Përveç kësaj, kur dihet se synimi i komitetit të auditimi është që të sigurojë një këshillë objektive 
për ministrin/autoritetin komunal, kryeshefin ekzekutiv, është me rëndësi që anëtarët e komitetit të 
auditimit të mos merren nga fushat të cilat i nënshtrohen auditimit. Në shumë entitete të sektorit 
publik do të jetë e vështirë që të gjinden kandidatë të kualifikuar dhe të pavarur në kuadër të 
organizatës, ashtu që anëtarët e komitetit të auditimit mund të merren jashtë organizatës. Burimet 
për këtë mund të jenë akademia apo OJQ-të, por kur kërkohet një zotërim i fortë i mekanizmave të 
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qeverisë dhe çështjeve të përfshira në punën e politikave, burimi më i përshtatshëm i anëtarëve të 
jashtëm mund të jenë entitetet e tjera të sektorit publik. 
 
Procesi i përzgjedhjes së Kryesuesit dhe anëtarëve  të komitetit të auditimit do të kërkojë nga secili 
kandidat që të zbulojë të gjitha konfliktet e mundshme të interesit, si në kuadër të organizatës, 
ashtu edhe në lidhje me interesat jashtë punës. 
  
HHyyrrjjaa  ddhhee  ttrraajjnniimmii  
Anëtarët e komitetit të auditimit do të duhet të kenë një të kuptuar të gjerë të organizatës dhe punës 
së saj, parimeve të menaxhimit të rrezikut, vlerës për para, kontrollit të brendshëm dhe raportimit 
financiar, si dhe rolit të auditorëve të jashtëm dhe të brendshëm.   
 
Me rastin e përzgjedhjes së komitetit të auditimit, secili anëtarë duhet t`i nënshtrohet një procesi 
hyrës i cili adreson këto tema dhe përfshinë një mundësi që të vlerësojë njohuritë e tyre ashtu që të 
mund të identifikohet ndonjë boshllëk i mundshëm. Boshllëqet pastaj duhet të adresohen duke 
kërkuar nga anëtarët që të vijojnë seancat e trajnimit të miratuara nga Njësia e brendshme e NJQH, 
sipas nevojës.  
  
KKoohhëëzzggjjaattjjaa  ee  ccaakkttiimmeevvee  
Caktimi i anëtarëve të Komitetit të Auditimit duhet të bëhet për një periudhë kohore e cila 
mundëson që ata të bëhen efektiv në rolin e tyre, por që nuk është aq e gjatë ashtu që ata të 
rraskapiten apo të humbin objektivitetin e tyre. Një periudhë prej tri vitesh konsiderohet si e 
përshtatshme, me përtëritje të mundshme vjetore. Caktimet duhet të jenë të shkallëzuara ashtu që, 
jo më shumë se gjysma e Komitetit të auditimit të zëvendësohet çdo vit.  
  
MMaaddhhëëssiiaa  ee  kkoommiitteettiitt  ttëë  aauuddiittiimmiitt  
Komiteti i auditimit duhet të ketë numër të mjaftueshëm të anëtarëve për të përfaqësuar të gjitha 
aftësitë e nevojshme, por duhet të jetë aq i vogël sa të gjithë anëtarët të mund të marrin pjesë 
aktivisht. Në shumicën e rasteve prej tre deri në pesë anëtarë .konsiderohet të jetë madhësi e 
përshtatshme.  
  
TTaakkiimmeett  ee  kkoommiitteettiitt  ttëë  aauuddiittiimmiitt  
Komiteti i auditimit duhet të takohet rregullisht, dhe atë së paku katër herë në vit.   
Sa për udhëzim, në vijim është paraqitur programi kryesor i auditimit të brendshëm në lidhje me 
punën sezonale të një Komiteti të auditimit i cili takohet katër herë në vit, e që mund të merret në 
konsiderim:  

 
Takimi i tremujorit të parë: 

• Rishikoni deklaratat financiare të vitit paraprak para finalizimit të tyre dhe dorëzimit për 
auditim të jashtëm; 

• Shqyrtoni raportet e Njësisë së auditimit të brendshëm lidhur me menaxhimin e rrezikut 
dhe kontrollit të brendshëm dhe përgatitni këshilla për Ministrin/autoritetin komunal, 
kryeshefin ekzekutiv; 

• Rishikoni dhe diskutomi planin strategjik të auditimit të Njësisë së auditimit të brendshëm; 
• Rishikoni dhe diskutoni planin vjetor të  auditimit të Njësisë së auditimit të brendshëm  për 

vitin e ardhshëm dhe 
• Shqyrtoni përparimin e Njësisë së auditimit të brendshëm në krahasim me planin e tyre 

vjetor. 
 

Takimi i tremujorit të dytë: 
• Shqyrtoni mendimet dhe rekomandimet e Njësisë së auditimit të brendshëm nga puna 

audituese e vitit paraprak; 
• Shqyrtomi mendimet e auditimit të jashtëm (që mund të dalin); 
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• Diskutoni implikimet që mund të paraqiten nga shqyrtimi i raporteve të Njësisë së 
auditimit të brendshëm lidhur me menaxhimin e rrezikut dhe kontrollet e brendshme, të 
bëra nga ana e  ministrit/autoritetit komunal/ kryeshefit ekzekutiv dhe 

• Shqyrtoni përparimin e Njësisë së auditimit të brendshëm në krahasim me planin vjetor të 
tyre. 

 
Takimi i tremujorit të tretë: 

• Shqyrtoni letrën e menaxhmentit të auditimit të jashtëm për vitin paraprak dhe ndonjë 
zbulim nga auditimi i jashtëm i vitit të tanishëm; 

• Shqyrtoni raportet përmbledhëse gjysmë-vjetore nga Njësia e auditimit të brendshëm; 
• Shqyrtoni veprimet e mbetura që dalin nga puna audituese e brendshme dhe e jashtme nga 

viti paraprak dhe  
• Shqyrtoni përparimin e Njësisë së auditimit të brendshëm në krahasim me planin e tyre 

vjetor  
  

Takimi i tremujorit të katërt: 
• Rishikoni dhe miratoni strategjinë e auditimit të brendshëm dhe planet e auditimit vjetor 

për vitin e ri financiar;  
• Shqyrtoni zbulimet që dalin nga Njësia e auditimit të brendshëm dhe auditorët e jashtëm  

dhe rishikoni  veprimet e ndërmarra nga organizata si përgjigje në rekomandimet e 
auditimit të brendshëm; 

• Shqyrtoni përparimin e Njësisë së auditimit të brendshëm në krahasim me planin e tyre 
vjetor;  

• Përgatitni dhe dorëzoni Raportin vjetor për ministrin/autoritetin komunal/ kryeshefin 
ekzekutiv dhe 

• Shqyrtoni efikasitetin e Komitetit të auditimit dhe anëtarëve individual. 
 
PPjjeessëëmmaarrrrjjaa  nnee  ttaakkiimmeett  ee  kkoommiitteettiitt  ttëë  aauuddiittiimmiitt  
Nga anëtarët e caktuar pritet që të marrin pjesë në të gjitha takimet e komitetit të auditimit. Një 
regjistër i pjesëmarrjes duhet të mbahet dhe duhet të ndërmerret një veprim i duhur  nëse anëtarët 
nuk marrin pjesë rregullisht në takime. 

• Përveç anëtarëve të komitetit të auditimit, në takimet e komitetit të auditimit mund të 
marrin po ashtu pjesë edhe Ministri/autoriteti komunal/ kryeshefi ekzekutiv, të cilin e 
mbështetë komiteti i auditimit, ZKA, Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm, zyrtari 
kryesor financiar dhe një përfaqësues i auditorit të jashtëm (Zyra e auditorit gjeneral). Këta 
individë nuk është e nevojshme të jenë prezent gjatë tërë diskutimeve dhe marrin pjesë me 
lejen e komitetit -  nëse komiteti i auditimit dëshiron të diskutojë në lidhje me çështjet e 
caktuara në mënyrë private, do të ishte mirë që atyre t`u kërkohet ndjesë.   

 
Në disa juridiksione Drejtori i njësisë së auditimit të brendshëm caktohet si Sekretar i komitetit të 
auditimit (megjithëse kjo mund të paraqes probleme nëse komiteti i auditimit dëshiron të diskutoj 
në lidhje me përformansën e Njësisë së auditimit të brendshëm në mënyrë konfidenciale) dhe 
përfaqësuesit e Zyrës së auditorit gjeneral e kanë statusin e vëzhguesit në të gjitha takimet.  
 
Kur kërkohen aftësi apo informacione të tjera nga komiteti i auditimit, komiteti mund të ftojë 
individë me kualifikime të përshtatshme që t`i bashkohen diskutimeve të veçanta për të dhënë 
ekspertizën e tyre sipas nevojës.  Individët të cilët mbajnë ndonjë përgjegjësi zyrtare në kuadër të 
entitetit të sektorit publk janë të obliguar të marrin pjesë në takimin e komitetit të auditimit në të 
cilin ata janë ftuar.  
  
RRaappoorrttii  ii  KKoommiitteettiitt  ttëë  aauuddiittiimmiitt    
Praktika më e mirë për Komitetin e auditimit është që të përgatisë raportin vjetor për 
Ministrin/autoritetin komunal/ kryeshefin ekzekutiv, i cili nxjerr në pah punën dhe performansën e 
komitetit gjatë vitit, duke demonstruar se si janë plotësuar termet e referimeve të tij. Së paku, 
raporti vjetor duhet të përfshijë pikëpamjet e komitetit sa i përket:  
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• Përshtatshmërisë  së sistemit të menaxhimit të rrezikut në identifikimin dhe menaxhimin e 
rreziqeve;  

• Përshtatshmërisë së ambientit të kontrollit të brendshëm për të siguruar operacione 
efektive, efiçiente dhe të ligjshme; 

• Efikasitetit të njësisë së auditimit të brendshëm në rishikimin e sistemeve të menaxhimit të 
rrezikut dhe kontrollit të brendshëm dhe bërjes së rekomandimeve praktike për 
menaxhmentin me qëllim të përmirësimit të tyre; 

• Ndonjë mangësie të madhe të sistemit e cila e ven organizatën në rrezik dhe 
• Pozitës financiare dhe sistemeve të menaxhimit financiar dhe raportues të entitetit të 

sektorit publik. 
 

TTeerrmmeett  ee  rreeffeerriimmeevvee  
Është me rëndësi që secili anëtar i komitetit të auditimit të dijë se cilët janë objektivat e komitetit, 
ashtu që ata të operojnë në pajtueshmëri me termet formale të referimeve. Këto terme të referimeve 
duhet të dokumentohen në Statutin i cili do të nënshkruhet nga anëtarët e komitetit të auditimit dhe 
ministri/autoriteti komunal/ kryeshefi ekzekutiv, të cilin e mbështesin ata, si dhe duhet të mbulojë 
fushat në vijim:   

• Përbërja e komitetit të auditimit; 
• Anëtarësia; 
• Pjesëmarrja në takime; 
• Shpeshtësia e takimeve; 
• Autoriteti; 
• Detyrat; 
• Procedurat e raportimit dhe 
• Pagesën (për anëtarët e jashtëm). 

 
Termet e referimeve duhet të sqarojnë se Komiteti i auditimit i raporton ministrit/autoritetit 
komunal.  Termet e referimeve duhet të përforcojnë se fushëveprimi i mandatit të komitetit të 
auditimit përfshinë tërë entitetin e sektorit publik. 
Termet e sugjeruara të referimeve janë paraqitur në aneks. 
 

MMaarrrrëëddhhëënniiaa  mmee  NNjjëëssiinnëë  ee  aauuddiittiimmiitt  ttëë  bbrreennddsshhëëmm  
Komiteti i auditimit dhe njësitë e auditimit të brendshëm mbështen në mënyrë reciproke. Njësia e 
auditimit të brendshëm mbështetë komitetin në çështjet në vijim: 
 

• Rishikimi i linjave raportuese funksionale dhe administrative të njësisë së auditimit të 
brendshëm në kuadër të organizatës, për të siguruar se mirëmbahet pavarësia e tyre; 

• Vlerësimi i përshtatshmërisë së personelit, përshtatshmërisë financiare dhe të burimeve të 
tjera në dispozicion për njësinë e auditimit të brendshëm; 

• Të siguruarit se nuk bëhet asnjë kufizim i burimeve apo fushëveprimit që do të pengonte 
aktivitetet e auditimit; 

• Sigurimi i raporteve të cilat përmbledhin aktivitetet e auditimit të brendshëm dhe  drejtimi 
i vëmendjes së komitetit në dobësitë e mëdha të sistemeve, rreziqeve dhe parregullsive 
operacionale; 

• Përcjellja e performansës së Njësisë së auditimit të brendshëm në krahasim me planin 
auditimit vjetor; 

• Raportimi me kohë i aktiviteteve joligjore, mashtruese apo korruptuese dhe  
• Sigurimi i vlerësimit të kualitetit të auditimit të brendshëm. 

 
Komiteti i auditimit mbështetë Njësinë e auditimit të brendshëm dukë plotësuar përgjegjësitë në 
vijim: 
 

• Të siguruarit se karakteri i auditimit të brendshëm është i përshtatshëm; 
• Shqyrtimi i planeve të Njësisë së auditimit të brendshëm për të vërtetuar së planet janë të 

përshtatshme me rrethanat e entitetit të sektorit publik. (Në veçanti të siguruarit se planet 
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reflektojnë ekspozimin e organizatës ndaj rrezikut dhe nuk janë të influencuara nga 
menaxhmenti); 

• Janë në dispozicion për Njësinë e auditimit të brendshëm për qëllime të eskalimit të 
brengave, kur nuk është vepruar sipas rekomandimeve të auditimit dhe   

• Promovimi dhe mbrojtja aktive e pavarësisë së funksionit të auditimit të brendshëm në 
kuadër të entitetit të sektorit publik. 

 
Komunikimi efektiv në mes të Komitetit të auditimit dhe njësisë së auditimit të brendshëm është 
me rëndësi vendimtare për këtë marrëdhënie. Disa aktivitete kyçe të komunikimit janë:  
 

• Takimet në mes të komitetit dhe drejtorit të Njësisë së auditimit të brendshëm; 
• Raportet përmbledhëse periodike të aktiviteteve të auditimit të brendshëm dhe 
• Raporti vjetor për aktivitetet e auditimit. 
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Aneksi Nr. 6   Model Statuti për Komitetet e Auditimit  
 

 
MODELI I STATUTIT TË KOMITETIT TË AUDITIMIT 

 
Hyrje 
 
Ky model i statutit të Komitetit të Auditimit kap shumicën e praktikave më të mira, bashkëkohore 
Evropiane dhe të Amerikës Veriore.  Asnjë model statuti nuk mund të përmbledh të gjitha 
aktivitetet që do të mund të ishin adekuate për një komitet të caktuar të auditimit, e as aktivitetet e 
inkorporuara në model statutin, nuk do të jenë relevante për secilin komitet. Prandaj, ky model 
statuti mund të i përshtatet rrethanave të secilës organizatë të sektorit pubik. 
 
Vëreni që ky model është përfaqësues i Termeve të Referimit për Komitetet e Auditimit në vendet 
ku funksioni i auditimit të brendshëm dhe qeverisja e përgjithshme si dhe mjedisi i kontrollit janë 
mirë të zhvilluara.  Si pasojë, këto mund të kenë aspirime të larta, dhe pjesë të përmbajtjes mund të 
mos jenë të zbatueshme në një afat të shkurtë në entitet e sektorit publik të Qeverisë së Republikës 
së Kosovës. 
 
Përbërja 
Qëllimi 
Për të përkrahur Ministrin (në rast të ministrisë në qeverinë qendrore apo organet relevante) ose 
Kuvendin Komunal (në rast të qeverisë lokale) në adresimin e përgjegjësive të tyre për rrezikun, 
kontrollin dhe qeverisjen, dhe aktiviteteve të ndërlidhura të sigurimit.  Në mënyrë specifike, kjo 
përfshinë asistimin e Ministrit apo Kuvendit Komunal në përmbushjen e përgjegjësive të tyre për: 

• Integritetin e pasqyrave financiare; 
• Pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe rregullatore; 
• Kontrollin e brendshëm të financave publike; 
• Menaxhimin e rrezikut; 
• Efikasitetin dhe objektivitetin e funksioneve të auditimit të brendshëm; dhe 
• Performancën e funksionit të auditimit të brendshëm dhe auditorëve të jashtëm.  

 
Autoriteti 
Ligji mbi Auditimin e Brendshëm i jep Komitetit të Auditimit autoritetin dhe përgjegjësin që të: 

• Sigurojnë se menaxhmenti i lartë dhe personeli i entiteteve të sektorit publik zbatojnë me 
kohë rekomandimet e bëra nga Njësia për auditimin e brendshëm (Neni 5.4 i LAB); 

• Kërkojnë apo lejojnë që Njësia për auditim të brendshëm të vlerësojë shkallën deri në të 
cilën janë zbatuar rekomandimet e mëparshme dhe shkallën e ndonjë përmirësimi që ka 
rezultuar ( Nenet 4.5 (d) dhe 5.4 të LAB);   

• Raportojnë të gjitha instancat e ndonjë dyshimi për shkelje ligjore tek autoritetet publike 
përkatëse (Neni 5.4 (c) i LAB);  

• Sigurojnë që Njësia për auditim të brendshëm është e pavarur dhe e lirë nga ndërhyrja e 
menaxhmentit të operacioneve të cilat auditohen (Neni 5.5 i LAB (a)); 

• Hetojnë ndonjë ndërhyrje të pretenduar, refuzim apo rezistim të aktiviteteve të ligjshme të 
auditimit të brendshëm dhe përnjëherë të ndreqin atë sjellje përfshirë suspendimin, 
largimin apo marrjen e veprimeve të tjera disiplinore ndaj personit  në fjalë (Neni 5.5 (b) i 
LAB); 

• Kërkojnë që NJAB të dorëzojë planet e auditimit për miratim (Nenet 4.7, 5.2 të LAB) 
• Mbikëqyrin Njësinë e auditimit të brendshëm në zhvillimin dhe ekzekutimin e planeve të 

saj strategjike dhe vjetore (Neni 5.2 i LAB); 
• Kërkojnë nga Njësia e auditimit të brendshëm të dorëzojë raportet lidhur me 

pajtueshmërinë dhe sistemet e kontrollit si edhe rekomandimet që rezultojnë nga aktivitetet 
e auditimit të brendshëm (Nenet 4.5, 13.2 (f) të LAB); 

• Kërkojnë nga Njësia e auditimit të brendshëm të dorëzojë raportet vjetore lidhur me 
aktivitetet e auditimit të Njësisë së auditimit të brendshëm (Neni 13.2 (g) i LAB); dhe të 
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• Mbajnë të gjitha dokumentet në lidhje me secilin auditim, sikur edhe ndonjë auditim të 
suspenduar (Neni 4.6 i LAB). 

  
Anëtarësimi 

• Anëtarët e Komitetit të Auditimit janë: 
 

o Anëtarë i brendshëm jo – ekzekutiv:   listoj ata, së bashku me datën e përfundimit                         
ose përtëritjes  

o Anëtarë i jashtëm: listoj ata, së bashku me datën për 
përfundimit ose përtëritjes  

o Anëtarë të tjerë: listoj ata, së bashku me datën për 
përfundimin ose përtëritjes  

 
• Komitetit i Auditimit do të kryesohet nga: shkruani emrin 
• Funksionet sekretariate do të ofrohen nga: shkruani emrin 

  
Mbledhjet 

• Komitetit i Auditimit do të takohen më së paku katër (4) herë në vit.  Kryesuesi i Komitetit 
të Auditimit mund të thërras mbledhje shtesë sipas nevojës.  

• Më së paku 50% (gjysma) e anëtarëve të Komitetit të Auditimit duhet të jenë të pranishëm 
që mbledhja të jetë e vlefshme. 

• ZKA, ZKF, Drejtori, Njësia e Auditimit të Brendshëm dhe përfaqësuesi i Zyrës së 
Auditorit Gjeneral mund të ftohen që të marrin pjesë në mbledhjet e Komitetit të 
Auditimit.  

• Komiteti i Auditimit mund të ftoj zyrtarë të tjerë të organizatës që të marrin pjesë, që të 
ndihmojnë me diskutime në ndonjë çështje. 

• Komiteti i Auditimit mund të kërkoj nga ndonjëri apo nga të gjithë që normalisht ndjekun 
mbledhjen por që nuk janë anëtarë, të tërhiqen nga mbledhja në çfarëdo kohe që të 
lehtësojnë diskutimet e hapura për çështjet e caktuara. 

• ZKA-të ose Ministrat mund të kërkojnë nga Komiteti i Auditimit që të thërras mbledhje 
tjera për të diskutuar çështjet e caktuara për të cilat kërkojnë këshilla nga komiteti.  

 
Qasja në Komitetet e Auditimit 
Drejtori, Njësia e Auditimit të Brendshëm dhe Ministri ose Kuvendi Komunal do të kenë qasje të 
lirë dhe konfidenciale te Kryesuesi i Komitetit të Auditimit.  
  
Raportimi 

• Komiteti i Auditimit do të raportoj zyrtarisht me shkrim ZKA-së pas çdo mbledhje për të 
adresuar çështjet që do të paraqiten për sa i përket: 

 
o cilësisë dhe integriteti të pasqyrave financiare; 
o pajtueshmërisë me legjislacionin dhe rregulloret dhe 
o performancës dhe pavarësisë të Njësisë për Auditimin e Brendshëm  
 

• Komiteti i Auditimit do të përgatis Raportin Vjetor për Ministrin ose Kuvendin Komunal 
ku përshkruhet përbërja e komitetit, përgjegjësitë dhe si kryhen ato, si dhe informatat e 
tjera relevante, përfshirë edhe rishikimin e nivelit të lartë të përshtatshmërisë dhe 
pranueshmërisë së: 

o Procesit për vlerësimin e rrezikut dhe menaxhimin  rrezikut, kontrollin e 
brendshëm dhe përgjegjësinë; 

o Politikat e kontabilitetit; 
o Pasqyrat financiare; 
o Efikasitetin e auditimit te brendshëm dhe jashtëm; dhe 
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o Përgjigjen e menaxhmentit për sa i përket çështjeve të identifikuara nga Njësia e 
Auditimit të Brendshëm dhe auditori i jashtëm (nëpërmjet të Letrës së 
Menaxhmentit) 

  
Përgjegjësitë 
Komiteti i Auditimit është përgjegjës që të ofroj mbikëqyrje në fushat e mëposhtme: 
  
Pasqyrat Financiare 

• Ku organizata përgatit pasqyra financiare sipas ligjit, rishiko pasqyrat për kualifikim.  
Merrni parasysh çështjet e rëndësishme të politikave të kontabilitetit dhe raportimit si dhe 
ndikimin e tyre në deklaratat financiare para se të prezantohen deklaratat para auditorëve të 
jashtëm.  Çështjet kyçe që duhet të merren parasysh janë: 

 
o Transaksionet komplekse apo të pazakonshme;  
o Artikuj kontabiliteti me gjykim të lartë;  
o Çështjet kryesore për sa i përket parimeve të kontabilitetit dhe prezantimit të 

pasqyrave financiare, përfshirë çfarëdo ndërrimi të rëndësishëm në zgjedhjen apo 
aplikimin e politikave të kontabilitetit dhe 

o Ndikimin e iniciativave regullatore ose të kontabilitetit, dhe strukturat që janë 
jashtë bilancit në pasqyrat financiare.  

 
• Pas auditimit sipas ligjit, rishikoni me menaxhmentin dhe auditorët e jashtëm rezultatet e 

auditimit, ndonjë  vështirësi që keni hasur dhe të gjeturat.  Kjo përfshinë rishikimin e 
çfarëdo kufizimi të ven në fushën e aktiviteteve të auditimit ose qasjen në informatat e 
kërkuara, dhe ndonjë mosmarrëveshje të rëndësishme në mes të auditorëve dhe 
menaxhmentit.  Diskutoj pasqyrat financiare me menaxhmentin dhe drejtorin e auditimit. 

 
• Takohet me auditorët e jashtëm siç nevojitet për të diskutuar çfarëdo çështje që komiteti 

ose auditorët besojnë që duhet të diskutohet privatisht.  
 

Pajtueshmëria 
• Rishikimi i të gjeturave të auditorëve, mendimet, dhe rekomandimet që kanë të bëjnë me 

sistemet e organizatës për sigurimin e pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret. 
• Rishikimi i të gjeturave të ekzaminimeve nga ana e agjencive rregullatore dhe auditorëve.  

  
Kontrolli i Brendshëm 

• Merrni parasysh efikasitetin e mjedisit të kontrollit të brendshëm, përfshirë edhe kontrollin 
e teknologjisë informative dhe sigurisë. 

• Kuptoni fushën e rishikimit të kontrollit të brendshëm nga ana e auditorëve të brendshëm 
dhe jashtëm dhe siguroni raporte mbi të gjeturat dhe rekomandimet e rëndësishme, së 
bashku me përgjigjet e menaxhmentit. 

 
Menaxhimi i Rrezikut 
Diskutoj me menaxhmentit politikat kryesore për vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut. 
  
Funksioni i Auditimit të Brendshëm 

• Rishiko me menaxhmentin dhe Drejtorin, statutin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm, 
planet strategjike dhe vjetore, aktivitetet, punësimin e personelit dhe strukturën 
organizative të funksionit të auditimit të brendshëm. 

• Siguro që nuk ka kufizime apo limitime në aktivitetet e auditimit të brendshëm 
• Rishiko dhe  pajtohu në emërimin, zëvendësimin apo shkarkimin e Drejtorit, Njësisë së 

Auditimit të Brendshëm. 
• Merr parasysh raportin vjetor, të gjeturat dhe rekomandimet dhe përmbledhjen e 

aktiviteteve aktuale dhe të propozuara të auditimit dhe nivelin e sigurisë që ofron ajo  
• Merrni parasysh përmbledhjet e auditimeve të brendshme specifike siç kërkohet 
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• Konsideroni raportet prej Njësisë së Auditimit të Brendshëm që identifikon kufizimet në 
fushë ose qasje, dhe identifikoni rekomandimet e dakorduara që nuk janë zbatuar në kohën 
e arsyeshme. 

• Auditimet speciale ose hetimet e komisionit 
• Raportimi i mashtrimit potencial apo praktikave të korruptimit te autoritetet e caktuara. 
• Takimi me Drejtorin, Njësinë e Auditimit të Brendshëm sa herë që duhet për të diskutuar 

çështjet e ndjeshme. 
 
Performanca e Auditorëve të Brendshëm dhe Jashtëm 

• Rishikimi i fushës së propozuar dhe qasjes së  auditorëve të jashtëm, përfshirë koordinimin 
e përpjekjeve të auditimit me auditimin e brendshëm. 

• Rishikimi i performancës së auditorëve të jashtëm, duke marrë parasysh mendimet e 
menaxhmentit dhe Drejtorit, Njësisë së Auditimit të brendshëm . 

• Rishikimi i efikasitetit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm, përfshirë pajtueshmërinë me 
standardet relevante profesionale dhe duke pasur kujdes ndaj mendimeve të menaxhmentit 
dhe auditorit të jashtëm 

• Rishikimi i efikasitetit të raporteve të auditimit të brendshëm dhe rekomandimeve me 
menaxhmentin dhe ofrimi i informatave kthyese te auditimi i brendshëm 

  
Të tjera 

• Rishikimi dhe vlerësimi i përshtatshmërisë së Statutit të Komitetit të Auditimit 
• Konfirmimi një herë në vit që të gjitha përgjegjësitë e parashtruara në këtë Statut janë 

plotësuar 
• Vlerësimi i performancës së komitetit dhe anëtarëve individual në komitet çdo vit. 

 
Kërkesat për informacione 
Për të përmbushur obligimet e tija, Komitetit të Auditimit duhet t’i ofrohet informacioni i 
mëposhtëm, i plotësuar sipas nevojës: 

• Vlerësimi i rrezikut nga ZKA-ja; 
• Raporti mbi progresin nga Drejtori, Njësia e auditimit të Brendshëm që përmbledhë; 
• Punën e kryer krahasuar me punën e planifikuar;  
• Çështjet kyçe që dalin nga puna e auditimit të brendshëm;  
• Përgjigjja e menaxhmentit nga rekomandimeve të auditimit; 
• Ndërrimet ndaj Planit Vjetor të Auditimit; 
• Ndonjë burim, fushë apo vlerësim i çështjeve që ndikojnë në arritjen e objektivave të 

auditimit;  
• Raporti mbi progresin nga Zyra e Auditorit Gjeneral; 
• Strategjia mbi Auditimin e Brendshëm; 
• Plani Vjetor i Auditimit të Brendshëm; 
• Raportet dhe opinionet nga Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm;  
• Raportet për sigurimin e cilësisë, për sa i përket funksionit të auditimit të brendshëm; 
• Draft pasqyrat financiare dhe shënimet; 
• Raportet mbi çfarëdo ndryshimi në politikën e llogaridhënies; 
• Letrën për Menaxhmentin nga Zyra e Auditorit Gjeneral;  
• Raporti mbi bashkëpunimin në mes të Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Zyrës së 

Auditorit Gjeneral; 
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Aneksi Nr. 7 - Kontrolli i Brendshëm - një pasqyrë e Kornizës së Integruar të COSO-s 
 

Kontrolli i brendshëm – një pasqyrë e Kornizës së Integruar të COSO-s 
 

Në njëzet vjetët e fundit ka pasur rritje të kërkesave për raportim më transparent financiar, si në 
sektorin publik, ashtu edhe në atë privat, e bashkë me këtë ka pasur edhe shtim të  përgjegjësive të 
auditorëve të jashtëm dhe të brendshëm. Këto kërkesa janë nxitur nga disa dështime të mëdha të 
korporatave (Enron, WorldCom, Parmalat) dhe nga projektet që janë menaxhuar keq në sektorin 
publik dhe që kanë tejkaluar buxhetin apo që kanë dështuar në arritjen e objektivave fillestare.  
 
Rëndom ndodhë që grupet e interesit të kërkojnë inspektimin dhe përforcimin e kontrolleve të 
brendshme, në rastet kur dështojnë organizatat, në mënyrë që të parandalohet përsëritja e përvojës 
së keqe (historisë). Investitorët, aksionarët, bankat dhe punëtorët, kanë humbur shuma të mëdha të 
parave dhe disa mijëra kanë humbur vendet e tyre të punës. Në disa raste, rënia e korporatave të 
mëdha globale ndikoi në tregjet financiare botërore. Natyrisht, kur u bënë publike dështimet (pas 
viteve të tëra të mashtrimeve të menaxhmentit në disa raste), auditorët u fajësuan si të 
pakujdesshëm meqë nuk identifikuan shenjat e dështimit të mundshëm më herët dhe nuk alarmuan 
aksionarët në lidhje me keqbërjet e menaxhmentit. 
 
Pas këtyre rënieve katastrofale korporative, vëmendja e menaxherëve, auditorëve, politikanëve, 
investitorëve dhe tregjeve financiare, u përqendrua në përforcimin e sistemeve të kontrollit në 
organizata për të parandaluar përsëritjen e dështimeve të tilla. Këto grupe të interesit ishin pajtuar 
për përmirësimin domethënës të sistemeve të kontrollit të brendshëm si mënyrë e zvogëlimit të 
rrezikut nga humbjet e ardhshme financiare. Mirëpo me rastin e diskutimit të natyrës së kontrolleve 
të brendshme në ndërmarrje, nuk u pajtuan rreth faktorëve dhe proceseve që në fakt përbëjnë një 
sistem efektiv të kontrollit të brendshëm. Kjo mungesë e qëndrimit dhe këndvështrimit të 
përbashkët u konsiderua si pengesë e madhe në përpjekjet për vendosjen e procedurave dhe 
standardeve më efektive të kontrollit që nevojiten për t’i bindur tregjet dhe investitorët se 
korporatat private do të funksionojnë si duhet. 
 
Komiteti për Sponzorimin e Organizatave të Komitetit Treadway (COSO) i SHBA-së e njohu dhe 
pranoi nevojën për qartësimin e faktorëve dhe proceseve që kombinohen së bashku për përbërjen e 
sistemeve efektive të kontrollit të brendshëm. COSO, më 1992, lëshoi dokumentin Kontrolli i 
Brendshëm – Korniza e Integruar, që ofron një model standard për vendosjen e kontrolleve të 
brendshme që promovojnë efikasitetin, minimizojnë rreziqet dhe ndihmojnë në sigurimin e 
besueshmërisë së deklaratave financiare dhe janë në pajtim me ligjet dhe rregulloret.  
 
COSO ka ndjekur qasjen sipas së cilës analizohen objektivat e një ndërmarrjeje apo organizate nga 
aspekti që përqendrohet në rreziqe; ata, gjegjësisht, konsiderojnë se menaxhmenti ka për 
përgjegjësi të bëjë identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve me të cilat përballet organizata. 
(Menaxhmenti duhet të projektojë dhe zbatojë kontrolle të brendshme në kuadër të sistemeve të 
funksionimit për t’i zvogëluar rreziqet e identifikuara). 
 
Një prej konkluzioneve të hershme, të dala nga takimet e para të anëtarëve të COSO-s, ishte se 
“kontrolli i brendshëm”, si shprehje, kishte domethënie të ndryshme, jo vetëm për organizatat e 
ndryshme, por edhe për menaxherët e ndryshëm që punojnë aty. Kësisoj u vërejt nevoja për 
identifikimin dhe qartësimin e përkufizimeve të ndryshme të “kontrollit të brendshëm”. Si rezultat i 
gjithë kësaj, korniza e COSO-s identifikon pesë komponentë kyç të kontrollit të brendshëm: 

1. Mjedisi i kontrollit; 
2. Vlerësimi i rreziqeve; 
3. Aktivitetet e kontrollit; 
4. Informimi dhe komunikimi; dhe 
5. Monitorimi. 

Ne do t’i shtjellojmë të gjitha, një nga një, në nënpjesët në vijim. 
 
Mjedisi i kontrollit 
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Mjedisi i kontrollit përcakton mënyrën në të cilën organizata ndikon në vetëdijesimin e punëtorëve 
në lidhje me kontrollin. Ai paraqet bazën e të gjitha komponentëve të kontrollit të brendshëm, 
nëpërmjet disiplinës dhe strukturës. Faktorët e mjedisit të kontrollit përfshijnë integritetin, vlerat 
morale dhe aftësitë e pjesëtarëve të organizatës; filozofinë dhe stilin operativ të menaxhmentit; 
mënyrën se si menaxhmenti bën ndarjen e autorizimeve dhe përgjegjësive dhe si organizon dhe 
siguron zhvillimin (përparimin) e pjesëtarëve; vëmendjen dhe udhëheqjen që e ofron menaxhmenti 
i lartë. 

Vlerësimi i rreziqeve 
Çdo organizatë përballet me rreziqe të shumëllojshme që vinë nga burime të brendshme dhe të 
jashtme të cilat duhet të vlerësohen. Parakusht për vlerësimin e rreziqeve është përcaktimi dhe 
përkufizimi i objektivave organizative, të cilat ndërlidhen në nivele të ndryshme dhe që janë të 
qëndrueshme dhe të njëtrajtshme përbrenda. Vlerësimi i rreziqeve paraqet identifikimin dhe 
analizimin e rreziqeve që lidhen me dhe që janë me rëndësi për arritjen e objektivave, duke ofruar 
bazën që ndihmon në përcaktimin e mënyrës se si do të duhej menaxhuar rreziqet. Meqenëse 
kushtet ekonomike, politike, rregullative dhe operative do të vazhdojnë të ndryshojnë, do të 
nevojiten mekanizma për identifikimin dhe trajtimin e rreziqeve të posaçme që ndërlidhen me 
ndryshime. 

Aktivitetet e kontrollit 
Aktivitetet e kontrollit janë politikat dhe procedurat që e sigurojnë menaxhmentin për sa i përket 
realizimit të udhëzimeve. Ato ndihmojnë në të siguruarit se ndërmerren veprime të nevojshme për 
adresimin e rreziqeve me të cilat përballet organizata gjatë përmbushjes së objektivave të saj. 
Procedurat e kontrollit zbatohen kudo në organizatë, në të gjitha nivelet dhe në të gjitha funksionet. 

Aktivitetet e kontrollit mund të klasifikohen në një prej tetë llojeve të kontrolleve të zakonshme që 
mund të gjinden në një organizatë: 

1.    Organizative: Organizatat duhet të kenë një plan të organizatës së tyre, i cili: 

• Definon dhe ndanë përgjegjësitë; 
• Identifikon linjat e raportimit; dhe 
• Specifikon, në mënyrë të qartë, delegimin e autoritetit dhe përgjegjësisë. 

 
2  Ndarja e detyrave: Asnjë person nuk duhet të jetë përgjegjësi i vetëm për regjistrimin dhe 

procesimin e një transaksioni të plotë. Me kyçjen e më shumë personave zvogëlohet rreziku i 
manipulimit të qëllimshëm apo gabimeve aksidentale dhe njëkohësisht shton elementin e 
kontrollimit të punës. Funksionet që duhet të ndahen përfshijnë – autorizimin, ekzekutimin, 
mbikëqyrjen, regjistrimin dhe, në rastin e sistemit kompjuterik të kontabilitetit, zhvillimin e 
sistemit dhe procesimin e përditshëm. 

3. Fizike: Kjo ka të bëjë me kujdesin fizik për asetet dhe regjistrat dhe ngërthen procedura që 
janë paraparë të kufizojnë qasjen në ndërtesa, objekte dhe sisteme të TI-së, vetëm për stafin 
e autorizuar. 

4. Autorizimi dhe aprovimi: Për të gjitha transaksionet do të duhej kërkuar autorizim apo 
aprovim nga ana e zyrtarit të duhur përgjegjës. Çdo kufizim në nivelet e ndryshme të 
autorizimeve duhet të ceket enkas. 

5. Aritmetika dhe llogaritja: Këto janë kontrollet përbrenda procesit të regjistrimit që 
kontrollojnë për të parë nëse të gjitha të dhënat që duhet të regjistrohen dhe procesohen janë 
autorizuar, janë përfshirë, janë regjistruar saktësisht dhe janë procesuar saktësisht. 
Kontrollet e tilla përfshijnë: 

• Kontrollimin e saktësisë aritmetike të regjistrave; 
• Mbajtjen dhe kontrollimin e shumave totale, barazimeve, llogarive kontrolluese dhe 

bilanceve testuese; dhe 
• Kontabilitetin për dokumente. 
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6. Personeli: Duhet të ekzistojnë procedura për të siguruar se punëtorët janë kompetent për 
kryerjen e detyrave që iu caktohen. Masat për arritjen e këtij qëllimi përfshijnë procedura 
adekuate të rekrutimit, perspektiva të përshtatshme  në karrierë, trajnime dhe politika për 
pagesa dhe ndalesa. 

7. Mbikëqyrja: Të gjitha veprimet e punëtorëve, të të gjitha niveleve të personelit, duhet të 
mbikëqyren. Përgjegjësia për këtë mbikëqyrje duhet të përshkruhet qartë dhe t’i kumtohet 
personit që i nënshtrohet mbikëqyrjes. 

8. Menaxhmenti: Këto janë kontrollet që i ushtron menaxhmenti jashtë rutinës së përditshme 
të sistemit. Ato mund të përfshijnë: 

• Kontrollet e përgjithshme të mbikëqyrjes. 
• Rishikimin e llogarive të menaxhmenti. 
• Krahasimet me buxhet. 
• Çdo procedurë tjetër të posaçme të rishikimit. 

 

Informimi dhe komunikimi 
Informatat përkatëse duhet të identifikohen, përvetësohen dhe komunikohen në një mënyrë dhe 
afat kohor që u mundëson personave të caktuar realizimin e përgjegjësive të tyre. Sistemet 
informative prodhojnë raporte që përmbajnë informata operative, financiare dhe që lidhen me 
çështje të pajtueshmërisë, të cilat mundësojnë udhëheqjen dhe kontrollimin e punës. Ato nuk 
merren vetëm me të dhënat e mbledhura përbrenda, por edhe me informatat në lidhje me ngjarjet, 
aktivitetet dhe kushtet e jashtme, që janë të nevojshme për sigurimin e informatave të nevojshme 
për vendimmarrje dhe për raportim të jashtëm.                                                                             

Duhet të ketë komunikim efektiv edhe në kuptimin më të gjerë të fjalës, pra nga lartë-poshtë, 
horizontalisht dhe nga poshtë-lartë. I gjithë personeli duhet të pranojë një porosi të qartë nga 
menaxhmenti i lartë që të merren me seriozitet përgjegjësitë që kanë të bëjnë me kontroll. Ata 
duhet ta kuptojnë rolin e tyre brenda sistemit të kontrollit të brendshëm dhe mënyrën se si 
aktivitetet individuale lidhen me punën e të tjerëve. Ata duhet të kenë mënyra të komunikimit të 
informatave të rëndësishme nga poshtë-lart. Duhet të ketë edhe komunikim efektiv me palë të 
jashtme siç janë klientët, furnizuesit, rregullatorët dhe aksionarët. 

Monitorimi 
Sistemet e kontrollit të brendshëm duhet të monitorohen – proces ky që vlerëson cilësinë e 
performancës së sistemit me kalimin e kohës. Kjo bëhet nëpërmjet aktiviteteve monitoruese të 
vazhdueshme, vlerësimeve të ndara, apo kombinimit të këtyre dyjave. Monitorimi i vazhdueshëm 
bëhet gjatë zhvillimit të operimeve të ndryshme. Ai përfshinë aktivitete të rregullta menaxheriale 
dhe mbikëqyrëse dhe veprime tjera të cilat i ndërmerr personeli gjatë kryerjes së detyrave të tyre. 
Fushëveprimi dhe frekuenca e vlerësimeve të ndara varet kryesisht nga vlerësimi i rreziqeve dhe 
nga efektiviteti i procedurave të monitorimit. Mangësitë e kontrollit të brendshëm duhet të 
raportohen nga poshtë-lartë ashtu që të gjitha çështjet serioze t’i raportohen menaxhmentit të lartë 
dhe bordit. 

Ekziston sinergjia dhe lidhja ndërmjet këtyre pesë komponentëve kyçe të kontrollit të brendshëm, 
siç vihet re edhe në kornizën COSO, që formon një sistem të integruar që reagon në mënyrë 
dinamike ndaj kushteve që ndryshojnë. Sistemi i kontrollit të brendshëm gërshetohet me aktivitetet 
operative të organizatës dhe ekziston për shkaqe fundamentale të punës. Kontrolli i brendshëm 
është më së shumti efektiv kur të ndërtohen dhe vendosen kontrollet përbrenda infrastrukturës së 
organizatës dhe kur ato përbëjnë pjesë thelbësore të saj. Kontrollet "e ndërtuara përbrenda” 
organizatës mbështesin nisma cilësore dhe të fuqizimit, iu shmangen shpenzimeve të panevojshme 
dhe mundësojnë reagime të shpejta në raste të rrethanave ndryshuese. 
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Aneksi Nr 8 - Menaxhimi i Rrezikut  
 

 
MENAXHIMI I RREZIKUT 

 
Rolet dhe përgjegjësitë brenda procesit të menaxhimit të rrezikut. 

 
 
Definicioni i Rrezikut  
 
Mundësia për paraqitjen e një rasti që do të ketë ndikim në arritjen e objektivave. 
Rreziku matet në kuptim të efektit dhe gjasave.  
                                                                                  Fjalori, IIA 

 
 
Menaxhimi i rrezikut është një proces i plotë identifikimi, vlerësimi dhe monitorimi të 
rreziqeve që mund të ndikojnë në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të organizatës, si 
dhe paraqitja e aktiviteteve të nevojshme të kontrollit me qëllim të zvogëlimit të rreziqeve 
në një nivel të pranueshëm. 
 

 
Menaxhimi i rrezikut është një proces i zbatuar nga menaxhmenti për të identifikuar, vlerësuar dhe 
menaxhuar rreziqet që janë mbi nivelin e tolerancës së rrezikut, në nivele të cilat nuk paraqesin 
kërcënim për arritjen e objektivave të organizatës. Organizatat buxhetore janë përgjegjëse për 
implementimin e procedurave të tyre për identifikim, vlerësim dhe zvogëlim të rrezikut.  
 
Vlerësimi dhe menaxhimi i rrezikut është përgjegjësi e menaxhmentit. Përgjegjësi e 
funksionit të Auditimit të Brendshëm është (a) të rishikoj dhe testoj procedurat dhe 
kontrollet e vendosura nga menaxhmenti, sa i përket zvogëlimit të rreziqeve dhe (b) të 
komentoj rreth përshtatshmërisë së këtyre kontrolleve dhe procedurave dhe të tregoj nëse 
kontrollet dhe procedurat janë duke funksionuar siç duhet. 
 
Menaxhmenti i organizatës buxhetore është përgjegjës për Menaxhimin e Rrezikut (vlerësimi i tyre 
mbi rreziqet dhe veprimet korrigjuese pas pranimit të raportit nga Auditori i brendshëm). 

 
Auditorët e Brendshëm shfrytëzojnë vlerësimet e tyre mbi rreziqet, si fazë e parë e 
vlerësimit të rreziqeve në planifikimin e aktiviteteve të auditimit.  
  

 

Konkluzionet dhe rekomandimet e formuluara në Raportet e Auditimit përdoren nga organizatat 
për të azhurnuar bazën e të dhënave mbi rrezikun, në mënyrë që të përmirësohet procesi i 
menaxhimit të rrezikut.  
  
Sipas Institutit të Standardeve të Auditimit të Brendshëm, rekomandohet lartë që auditori i 
brendshëm të marrë rolin e ndihmësit aktiv në menaxhimin e rrezikut.  
 
Figura më poshtë tregon se rezultatet nga vlerësimi i rrezikut jo vetëm që krijojnë bazën për 
menaxhmentin e organizatës për të ndërmarrë masat e zvogëlimit të rrezikut, por gjithashtu jep 
informacione hyrëse të duhura (dhe cilësore) për zhvillimin e një plani vjetor për auditimin e 
brendshëm. Auditorët e brendshëm kanë të drejtën për të shtuar rreziqet e veta dhe/ose t’i 
modifikojnë ato, nëse ata e shohin që kjo është e nevojshme.  
 
Prandaj, organizatat duhet t’i informojnë auditorët e tyre mbi fazën e seancave punuese të 
vlerësimit të  rrezikut, për të mundësuar pjesëmarrjen e tyre në këto seanca punuese.  
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Në mënyrë tipike tri modelet e vlerësimit të rrezikut në vazhdim mund të përdoren për qëllimet e 
auditimit të brendshëm. Kombinimet e alternativave janë gjithashtu të mundshme: 

 
a)  Auditori i brendshëm e shfrytëzon listën e rreziqeve të identifikuara nga menaxhmenti 

si dhe vlerësimet e menaxhmentit rreth planifikimit të punës së tij ose saj;  
 

b) Auditori i brendshëm kryen vlerësimin e rrezikut të organizatës; është e rëndësishme të 
vërehet se auditori i brendshëm do të ketë rol në zbatimin e procedurës, si mjet i 
angazhimit të tij në auditim, por nuk do të jetë i përfshirë në identifikimin dhe 
vlerësimin e rrezikut;  

 
c) Auditori i brendshëm vlerëson perceptimet e menaxhmentit dhe kontrollon rreziqet në 

mënyrë të pavarur, p.sh. auditori  identifikon dhe/ose konfirmon rreziqet dhe jep 
një vlerësim subjektiv të tyre dhe kontrolleve të bashkuara.  

 
Aktivitetet e vlerësimit të rrezikut të kryera nga Auditori(ët) i Brendshëm gjatë një 

auditimi: 
 
 

Organizata: 
Zhvillon  / 
Azhurnon 

Regjistrin/Skemë
n e Rrezikut të 

organizatës 

 
Auditori i 

brendshem : 
Përcakton 
aktivitetet 
brenda çdo 

procesi. 

Auditori i 
brendshëm: 

Prodhon Skemën e 
xhiros së parë si 
pjesë e Planit të 

Auditimit të 
brendshëm 

  Auditori i 
brendshëm : 
Identifikon 

procesin dhe 
rreziqet.  

Auditori i 
brendshëm : 

Rezulton ne lloje 
te ndryshme te 

rrezikut. 

Auditorët e 
brendshëm: 

Kryejnë punë të 
Auditimit në terren 

dhe Raportim. 
 
 

Institucioni: 
 Merr nje aksion 

korrigjues; 
Auditori I brendshëm:

Vazhdimi 
 -  

 
 
 

Menaxhimi i rrezikut të organizatave ndahet në disa nënprocese:  
 
a) Identifikimi i rreziqeve; 
b) Vlerësimi i efekteve të rreziqeve; 
c) Interpretimi i rezultateve të vlerësimit të rrezikut; 
d) Veprimet për zvogëlim të rrezikut dhe 
e) Monitorimi i implementimit të sistemit të kontrollit të rrezikut.  
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Procesi i menaxhimit të rrezikut në organizata 

Objektiva t nga menaxhmenti, janë siç vijon:  
 

t kryesore të vlerësimit të rreziku

 
a) M  brojtja e interesave financiare të Sektorit Publik në Kosovë ndaj efekteve të

mashtrimit, harxhimit, shkeljes së ligjit dhe gabimeve; 
b)  Për të siguruar  përmbushjen e objektivave të organizatës buxhetore; 
c)  Mbrojtja e burimeve te organizatës buxhetore; 
d)  Pë nueshmërinë e tyre r të siguruar saktësinë dhe afatin kohor të informatave dhe dispo

për personat në fjalë; 
e) Për të siguruar që zyrtarët, njësitë strukturore dhe organizata kanë mundësi të 

operojnë në situata të krizës. 
 
IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE 

 
Rreziqet identifikohen  ba e të themeluara nga organizatat buxhetore. 
Është vendimtare që rreziqet të identifikohen nga këndvështrime të ndryshme. Prandaj, personat që 
marrin pjesë në procesin identifikues duhet të paraqesin e nivele të ndryshme brenda 

konsideruara janë si në vazhdim: 

et e brendshme – rreziqet që kanë të bëjnë me organizatën dhe operimet e saj në 
lidhje me keqfunksionimet në sistemin e të dhënave; problemet në lidhje me punësimin 

 

 në zë të objektivav

 procese dh
organizatës. Llojet e rreziqeve të 
 

a)  Rreziqet e jashtme – rreziqet që kanë të bëjnë me rrethanat e jashtme  (p.sh. tenderët, 
organizatat e jashtme, mediat, etj.) 

 
b)  Rreziq

e stafit të kualifikuar dhe të motivuar; ndryshimet në detyrat e punës; qasja e të 
punësuarve në pasuritë e organizatës; menaxhimi joefikas, korniza joefikase e kontrollit; 
mosekzistimi i rregullave apo rregullat e paqarta procedurale; vëllimi i gjerë i kushteve 
financiare dhe të transaksioneve; dokumentacioni jo i gatshëm, etj.)  
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Kjo fazë rezulton në një Listë të Rreziqeve, që kategorizon rreziqet për secilin objektiv të 
organizatës buxhetore. Kjo mund të paraqitet si në vazhdim: 

RReeff..  OObbjjeekkttiivvii  RRrreezziikkuu  
11..  Objektivi Nr 1 Rreziku 1.1 
   Rreziku 1.2 
   Rreziku 1.3 

22..  Objektivi Nr 2  Rreziku 2.1. 
   Rreziku 2.2 

XX  Objektivi Nr x Rreziku x.1 
....  .. .. 

 
Iden t, i kryer nga menaxhmenti, është një proces i vazhdueshëm. Së 

aku një herë në vit, në tremujorin e 4-të, në organizatën buxhetore duhet të mbahet një seancë 
 si rezultat i së cilës është Lista e Rreziqeve së bashku me rezultatet 

 vlerësimeve.  

 
Gjithashtu simin e rrezikut së paku në baza 
vjetore me qëllim të planifikimit strategjik dhe vjetor, si dhe vazhdimisht të kontribuoj në 
procesin e formacione mbi rezultatet e  auditimit. 

tifikimi dhe vlerësimi i rreziku
p
punuese formale mbi rrezikun,
e
 

, Auditimi i Brendshëm duhet të kryej vlerë

menaxhimit të rrezikut, duke siguruar in
Një qasje e detajuar është përshkruar në paragrafin 3.3 
 

 

Lista e  ndryshojë a organizata, ndërsa në rrethana më të 
ndërli j . Më poshtë janë paraqitur shembujt e rreziqeve që 
mund të end tës buxheto ozimit të jashtëm 
dhe të cil mu oze: 

 rreziqeve do të
kua a k

varësisht ng
r o listë mund të stërzgjatet

 gj en në aktivitetet e organiza
eri

re për shkak të eksp
ët nd të shkaktojnë pasoja s

  a)   ash  m trimi dhe shkelja e ligjit; 
  b)  stem   si et joadekuate të kontrollit; 
  c)     humbja e mundësisë së operimit (si për shembull, për shkak të gabimeve në sistemet 

e teknologjisë informative apo për shkak të të punësuarve të paaftë); 
  d)     humbja e reputacionit; 
  e)     humbja e akreditimit; 
  f )    seancat gjyqësore, etj.  

 
VLERËSIMI I RREZIKUT 

ktorësh, ku faktorët që duhet të vlerësohen janë:  

 
do rrezik individual i përfshirë në Listën e Rreziqeve vlerësohet në shkallën prej 1 deri 5, duke 

 
lerësimi i rrezikut kryhet në bazë të modelit dy faV

 
a) Probabiliteti i rastit të paraqitjes së rrezikut;  
 
b) Efekti i ngjarjes nëse rreziku paraqitet.  

Ç
përdorur tabelën në vazhdim: 

 

Shkalla Probabiliteti Efekti 
1 Gati probabilitet jo-ekzistues Efekt i parëndësishëm 
2 Nën mesataren e  probabilitetit Efekt nën mesatare 
3 Probabiliteti mesatar (50%) Efekt të mesëm 
4 Mbi mesataren e probabilitetit Efekt mbi mesatare 
5 Ngjarja definitive (tanimë është paraqitur) Pasoja katastrofale 

 
Këta faktorë duhet të influencojnë shkallët e dhëna për probabilitetin dhe efektin e rreziqeve.  

 
Pas vlerësimit të çdo rreziku në bazë të dy faktorëve, secili rrezik do të ketë dy shkallë numerike. 
Këto shkallë shumëzohen për të krijuar një shkallë totale për çdo rrezik.  
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INTERPRETIMI I REZULTATEVE TË VLERËSIMIT TË RREZIKUT  
 

Rreziqet kategorizohen në rendin e rrezikut total. 
 
Rezultatet e vlerësimit të rrezikut mund të paraqiten në njërën nga këto mënyra:    
 

a) Në formë grafike (shih figurën në shembullin më poshtë) dhe/ose  
b) Në një tabelë, duke klasifikuar rreziqet totale (shih tabelën në shembullin më poshtë). 

 
Interpretim it të rrezikut duke u bazuar në rezultatet e rrezikut total, udhëzon 
menaxhmentin e organizatës buxhetore në marrjen e vendimeve se ku t’i drejtojnë përpjekjet e tyre 
për zvogëlimin e rreziqeve. 

i i vlerësim

Rezultatet e vlerësimit të rrezikut

22

11

21

14

12,1317

25,26

50kt
i

33 28,2930

8

10

27

16

15

19

5

34

4

6

3

79

20

2

1

0

100

0 100

E
fe

Risk tolerance 

24

23

18

32 31

35

50

Probabilieti
      

Shembulli i paraqitjes grafike të rreziqeve dhe pragu i tolerancës (numrat qëndrojnë për klasifikimet e 
rreziqeve total

             

e të specifikuara në Listën e Rreziqeve) 
 

Ref. Objektivi Rreziku Efekti Proba-
biliteti 

Vlerësimi 
total 

1. Objektivi Nr 2 Rreziku i pandarë 2.2. 4 4 16 
2. Objektivi Nr 1 Rreziku i pandarë 1.2 5 3 15 
3. Objektivi Nr 1 Rreziku i pandarë 1.1 3 3 9 
4. Objektivi Nr 2 (etj.) Rreziku i pandarë 2.1. 1 2 2 

 
Shembulli i paraqitjes tabelore të rreziqeve të kategorizuara 

shtë 
anizatës duhet të ndërmarrë masat për menaxhimin e 

reziqeve. 

IDENTIFI
 
Menaxhmenti i organizatës buxhetore pranon pragun e tolerancës së rrezikut në pajtim me parimet 

në
pragun e toler
për organizatë

 
Duke marrë parasysh faktorët e brendshëm dhe të jashtëm, përfshirë faktorët nën dhe ja
kontrollit të organizatës, menaxhmenti i org
r
        

KIMI I RREZIQEVE KRYESORE 

e përgjithshme dhe metodat për zvogëlimin e rreziqeve të rëndësishme, në pajtim me propozimin e 
parashtruar  Seancën Punuese të Rrezikut. Njësia e Auditimit të Brendshëm duhet ta diskutoj 

ancës me menaxhmentin, po që se ekziston shqetësim se niveli është i papranueshëm 
n.   
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Gjatë përcak mit të pragut të tolerancës së rrezikut, prioritetet e rrezikut interpretohen në këtë 
figurën e ilustruar më poshtë): 

Rreziqet kritike: këto rreziqe janë në rastin kur të dy faktorët vlerësohen të jenë më 
shumë se 2.

ti
mënyrë (shih 
 

Prioriteti 1 
 Zakonisht, ky është grupi i rreziqeve që duhet t’i kushtohet vëmendje e 

Prioriteti 2 
 që efekti i tyre mund të jetë i rëndësishëm, edhe pse probabiliteti 

për paraqitjen e tyre është më i ulët sesa për rreziqet kritike. Zakonisht, ndaj 

eziqe probabiliteti i paraqitjes është i lartë, 
por efekti i tyre është relativisht i ulët. Zakonisht, ndaj rreziqeve të këtilla mundemi 
të sigurohemi. Efekti grumbullues duhet të konceptohet në mendje si një seri e 
problemeve të vogla paraqitja e të cilave mund të ketë efekt të lartë grumbullues apo 
siste atik. 

Prioriteti 4 Rre  janë ato rreziqe në të cilat te dy faktorët 
zuar në caktimin e nivelit të tolerancës së rrezikut, këto rreziqe 
o të mos vërehen, varësisht nga resurset në dispozicion dhe 

Në r  nuk është shumë i prirë për rreziqe dhe shpesh funksionon me 
rregul
 
 

menjëhershme, ndërsa aktivitetet e menaxhimit të rrezikut duhet të shqyrtohen në 
detaje. 
Rreziqet e mundshme (të rastit): këto rreziqe duhet të menaxhohen para “rreziqeve 
administruese” pasi

rreziqeve të këtilla mundemi të sigurohemi (p.sh. shkatërrimi nga zjarri).  
Prioriteti 3 “Rreziqet administruese”: për këto rr

m
ziqet e pavend (jo relevante):

vlerësohen nën 2. Ba
mund të vërehen ap
kërkesat e palëve.  

 
 pë gjithësi, sektori publik

lin “tolerancë e rrezikut - zero”.  

 
IDENTIFYING KEY RISKS

CONTINGENT CRITICAL

IRRELEVANT HOUSEKEEPING

 

ZVOG
 
Jan  për zvogëlimin e rreziqeve: 
 

LIKELIHOOD

C
T

I
M
P
A

 
Identifikimi i rreziqeve kryesore 
 

ËLIMI I RREZIKUT  

jashtë strategji të përgjithshmeë g

a) Shmangia e rrezikut 
Nënkupton ri-projektimin e një procesi apo aktiviteti, në mënyrë që paraqitja e rrezikut të 
shmanget tërësisht. 

 

b) Shumëfishimi (shumëllojshmëria) 
Nënkupton caktimin dhe shpërndarjen e rreziqeve ndërmjet disa proceseve/aktiviteteve, 
njësive organizative dhe anëtarëve të stafit, në mënyrë që të reduktohet niveli i përgjithshëm 
i rrezikut; 
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p.sh. përfshirja e disa organizatave në menaxhimin e buxhetit, duke bërë ndarjen e detyrave 
ndërmjet zyrës së prokurimit dhe të pagesave. 

c)  Kontrollimi i rrezikut 
Nënkupton zhvillimin dhe implementimin e kontrolleve për të parandaluar, zbuluar apo 
korrigjuar rastet e dhe pasoja ee rreziqev ve të tyr . 
p.sh. futja në përdorim e listë-kontrollit për par  d s  apagime he përvetë imi i parimit në “katër
sy”, në bazë të c rta të parë i cili plotëson listë-kontrollin rishikohet ilit parim,  puna e zy rit 
nga zyrtari i dytë për t për korrigjimin e mossë siguruar një kontroll ukseseve potenciale të 
kontrollit të kryer nga zyrtari i parë. 

d) Ndarja e rrezikut 
Nënkupton shp  n mjet p tnerëve arist ve të tjera ërndarjen e rrezikut dër ar af apo palë
kontraktuese, ndërmjet debitorëve apo kreditorëve, etj.   
p.sh. shpërndarja e rrezikut të tregut sipas skemës PPP, në të cilin rast organi publik ndan 
pasojat e uljes së të ardhurave nga shërbimet publike me partnerin privat (i cili i ofron këto 
shërbime në bazë të kontratës). 

e) Transferimi i rrezikut 
Nënkupton transferimin e tërë rrezikut te një palë tjetër. 
p.sh. nën-kontraktimi i një funksioni ose transferimi i përgjegjësive të menaxhimit të 
buxhetit dhe rreziqeve.  

f) Pranimi i rrezikut 
Nënkupton injorimin e pranisë së rreziqeve të pavend dhe parëndësishme, pasi që kostoja e 

 të cilët nuk kanë mundësi të kryejnë vlerësime 
 dhe  mungesës së përvojës, mund të injorohet, 

parandalimit është vlerësuar të jetë më e lartë sesa kostoja e shkaktuar në rast se rreziku 
realizohet: 
p.sh. rreziku në lidhje me stafin e ministrisë
afat-mesëm për shkak të aftësive të mangëta
pasi që trajnimi mund të kushtojë shumë dhe të marrë shumë kohë, pa pasur siguri për një 
rezultat më të mirë. Prandaj, kompetenca e ulët e stafit pranohet dhe rreziku injorohet.. 

 
Si për shembull: 
Ref. Objektivi Rreziku  Efekti Probabi

liteti 
Kategori
zim total 

Menaxhimi i rrezikut 

1  . Objektivi nr 2 Rreziku i pandarë 2.2 4 4 16 Kontrolli i transferimit,
ndarja 

2. Objektivi nr 1 Rreziku i pandarë 1.2 3 15 Shpërndarja përmes 
kontratave dhe kontrolli 

5 

3. Objektivi nr 1 Rreziku i pandarë 1.1 3 3 9 Kontrolli 
4. Objektivi nr 2 (etj.) Rreziku i pandarë 2.1 1 2 2 Injorim 

MON MI I IMPLEMENTIM SISTEMIT PËR 
M  
 
Bazuar në planin për me  
tremujore të kryej aktivi
 
A i p  

B)  Gru i e reagim
C)  Grumbullimi i sigur  

rrethanat aktuale;  
D)  Azhurnimi i bazës së
 

A  brendshëm  

ITORI IT TË 
ENAXHIM TË RREZIKUT 

naxhim të rrezikut, menaxhmenti i organizatës buxhetore duhet që në baza
tetet në vazhdim:  

)   Zhvilliminvillimi 
rrezikut; 

mbullim

lanit për menaxhim të rrezikut, identifikimi i aktiviteteve për zvogëlim të

eve shtesë dhe informacioneve të azhurnuara nga personat përgjegjës;  
isë që zvogëlimi është bërë dhe është i mjaftueshëm, duke marrë parasysh

 të dhënave mbi rrezikun.  

uditorët e  duhet të zbatojnë aktivitetet e përshkruara më lartë atëherë kur
nevojitet në bazë të k  ëtyre rrethanave si: gjatë aktiviteteve pasuese, përgatitjes për një
angazhim të ri, etj).  
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FJALORTHI I PËRKUFIZIMEVE 
 

ga Komisio ve Publike 

Versioni i datës 11 nënto
 
Njohje 
(DG BUDG.D.6 ka zhvi
 

Përdorur n ni Evropian në kornizën e Kontrollit të Brendshëm të Financa
(KBFP) 

r , 2005  

lluar këtë fjalorth në bashkëpunim me DG ELARG) 

Termi Përkufizimi 
Sistemi i kontrollit m të 

 financiare. 

të kontabilitetit 
Një seri e veprimeve, të cilat janë pjesë e kontrollit të përgjithshë
brendshëm, sistem që ka të bëjë me realizimin e qëllimeve të 
kontabilitetit të entitetit. Kjo përfshinë pajtueshmërinë me politikat dhe 
procedurat financiare, ruajtjen e burimeve të entitetit dhe përgatitjen e 
raporteve të besueshme

Sistemi i kon
administra

trollit 
tiv 

kasitetin sa më të 

në me çështjet 

Një seri e veprimeve, të cilat janë pjesë e sistemit të kontrollit të 
brendshëm, që kanë të bëjnë me procedurat administrative të nevojshme 
për të bërë vendime menaxheriale, për të realizuar efi
lartë të mundshëm ekonomik dhe administrativ dhe për të siguruar 
zbatimin e politikave administrative që kanë të bëj
financiare apo çështjet e tjera.  

Auditimi Në kuptimin e tij të përgjithshëm mund të nënkuptojë çdo ekzaminim 
pas një transaksioni, procedure apo raporti me pikëpamjen e verifikimit 
të ndonjë aspekti të tij  - saktësisë së tij, efikasitetit të tij etj. 
Fjala zakonisht duhet të kualifikohet më ngushtë në mënyrë që të jetë e 
dobishme.  

Dëshmia e 
auditimit 

ISA mundohet ta arrijë. 

Informacion, i cili mbështetë mendimet, konkluzionet apo raportin e 
auditorëve, shërbimeve të auditimit të brendshëm ose ISA.  
Ai duhet të jetë: 
Kompetent: informacion i cili është në sasi të mjaftueshme dhe i duhur 
për arritjen e rezultateve të auditimit; dhe që ka cilësi të paanshme për të 
ngjallur besim dhe siguri.  
Relevant: informacion i cili është përkatës për objektivat e auditimit. 
I arsyeshëm: informacion i cili është ekonomik ashtu që kostoja e 
grumbullimit të tij është proporcionale me rezultatin, të cilin auditori 
ose shërbimi i auditimit të brendshëm apo 

Mandati i auditimit

r).  

Përgjegjësitë, autoritetet, liritë dhe detyrat e besuara ndonjë organi të 
auditimit (si: ISA sipas kushtetutës apo ndonjë autoriteti tjetër të 
ligjshëm të një shteti (siç është përcaktuar në legjislacionin shtetëror 
primar ose sekonda

Objektivi i 
auditimit Kjo mund të përfshijë 

Një deklaratë precize e asaj se çka mendon të përmbushë auditimi 
dhe/ose pyetja së cilës do t`i përgjigjet auditimi. 
çështjet financiare, të rregullsisë ose të performancës. 

Procedurat e 
auditimit 

Testet, udhëzimet dhe detajet e përfshira në programin e auditimit që 
duhet zbatuar në mënyrë sistematike dhe të arsyeshme. 

Fushëveprimi i 
auditimit 

Korniza apo kufizimet dhe temat e auditimit. 

Gjurma e auditimit

bajtjen 
 shënimeve që japin dokumentacionin dhe arsyetimin e plotë në të 

 
Kjo shprehje ka një kuptim të përgjithshëm të pa precizuar në 
përdorimin e saj të përgjithshëm në auditim. Megjithatë Aneksi  1 i 
Rregullores së Këshillit 2064/97 ka dhënë një përshkrim të veçantë të 
detajuar të kërkesave të ‘një gjurme të mjaftueshme të auditimit’ për 
qëllimet e fondeve strukturale të menaxhuara nga shtetet anëtare në 
emër të Komisionit. Në përmbledhje të shkurtër ky kërkon mirëm
e
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gjitha etapat e jetës së një transaksioni bashkë më mundësinë për 

  

ntet 

it më lart i cili 
nëtarësimit për 

htetet kandidate.  

vështrimin e transaksioneve nga shumat e përgjithshme të përmbledhura 
deri te detajet individuale dhe anasjelltas.  
Objektivi parësor i gjurmës së auditimit është që të sigurojë një  
‘auditim të kënaqshëm nga shumat e përmbledhura të certifikuara për 
Komisionin deri te artikujt e shpenzimeve individuale dhe dokume
mbështetëse tek përfituesi përfundimtar’. 
Fjala "gjurma e auditimit" në raportet e rregullta dhe në Partneritetet e 
anëtarësimit duhet të kuptohet në dritën e përkufizim
duhet të aplikohet në kontekstin e Fondeve të para-a
s

Entiteti i audituar  ose funksioni që i nënshtrohet auditimit Organizata, programi, aktiviteti
nga ISA ose shërbimi i auditimit (të brendshëm). 

Standardet e 
auditimit 

Standardet e auditimit japin udhëzimet minimale për auditorin të cilat 
ndihmojnë në përcaktimin e shkallës së hapave dhe procedurave të 
auditimit të cilat duhet të aplikohen për përmbushjen e objektivave të 
auditimit. Ato janë kritere apo masa në krahasim me të cilat vlerësohet 
kualiteti i rezultateve të auditimit. 

Karta 
(Karta e auditimit 
të brendshëm) 

imin e aktiviteteve të auditimit të brendshëm;  
jetë e 

Quhet edhe Deklaratë e misionit të auditimit të brendshëm, sidomos në 
organizatat që nuk kanë lidhje me SHBA. Karta/Deklarata e misionit të 
aktivitetit të auditimit të brendshëm është një dokument formal i shkruar 
i cili përkufizon qëllimin e aktivitetit, fushëveprimin dhe përgjegjësitë e 
auditimit të brendshëm. Kjo ka për qëllim të sigurojë se auditimi i 
brendshëm shihet me besueshmëri, mirëbesim dhe kredibilitet.   
 
Karta duhet të:  
 
Sigurojë pavarësi funksionale përfshirë specifikacionin e pozitës së 
aktivitetit të auditimit të brendshëm në kuadër të organizatës;  
Lejojë qasje të pakufizueshme në regjistrat, personelin, dhe pasurinë 
fizike që ka të bëjë me përformancën e angazhimeve;  
Përkufizojë fushëvepr
Përkufizojë kërkesat e raportimit tek të audituarit, kur të 
nevojshme tek institucionet gjyqësore, dhe  
Tregojë marrëdhënien me Zyrën shtetërore të auditimit. 
 

Auditimet e 
pajtueshmërisë 

 
Shihni Auditimet e rregullsisë  

Kushtetuese Një çështje e cila lejohet apo autorizohet nga, kushtetuta e ligjit 
fundamental të një shteti. 

Kontrollet Çdo lloj i kontrollit mbi një organizatë apo përfituesit e fondeve 
publike, kontrolle të brendshme dhe të jashtme mbi një organizatë – si 
kontrollet e brendshme dhe kontrollet nga ana e jashtme e organizatës  

Kujdesi i duhur Elementi i duhur i kujdesit dhe aftësisë të cilin pritet ta aplikojë një 
auditor i trajnuar duke pasur parasysh  ndërlikueshmërinë e detyrës së 
auditimit, përfshirë vëmendjen e kujdesshme ndaj planifikimit, 
grumbullimit dhe vlerësimit të dëshmisë dhe formimit të mendimeve, 
konkluzioneve dhe bërjes së rekomandimeve. 

Ekonomia Minimizimi i kostos së burimeve të përdorura për arritjen e rezultateve 
të njohura të planifikuara të një aktiviteti (përfshirë respektimin e 
kualitetit të duhur të atyre rezultateve).  

Efektiviteti Shkalla deri në të cilën janë arritur objektivat e një aktiviteti si: 
marrëdhënia në mes të ndikimit të planifikuar dhe ndikimit të vërtetë të 
një aktiviteti. 
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Efikasiteti Maksimizimi i rezultateve të një aktiviteti relativ me kontributin e 
dhënë. 

Vlerësimi 

jesa kryesore e tij duhet të përcaktojë, duke marrë apo 

tatit. Ai 

Mund të nënkuptojë 
a) Vlerësimin e tenderëve si pjesë e procesit të kontraktimit; ose 
b) Rishikimet e veçanta të dizajnuara për ekzaminimin e performancës 
së përgjithshme të një programi apo projekti. Fushëveprimi i tij mund të 
ndryshojë. P
llogaritur rezultatet e programit apo projektit dhe duke marrë në 
konsideratë ekonominë, efektivitetin dhe efikasitetin e tyre, por ai 
zakonisht mbulon një rang shumë më të gjerë të çështjeve përfshirë po 
ashtu edhe përshtatshmërinë dhe arritjen e objektivave të rezul
mund të kryhet para, gjatë ose pasi që programi apo projekti të jetë 
kryer (zakonisht i njohur si paraprak (ex-ante), afat-mesëm ose pasues 
(ex-post). Ai ka shumë karakteristika të përbashkëta me auditimin e 
performancës. 

Kontrolli financiar 
paraprak 
(Ex-ante) 

llit financiar. Nëse përshkruhet si KFP nuk mund të ketë 

 (KFP) 

Kontrolli financiar paraprak (KFP) – ex ante, është një grup i 
aktiviteteve të kontrollit para zbatimit të vendimeve financiare që kanë 
të bëjnë me përshtatshmëritë,  zotimet, procedurat e tenderit, kontratat 
(zotimet sekondare), dhe shpagimet dhe kthimet e shumave të paguara 
jo si duhet . Vendimet e tilla mund të bëhen vetëm në bazë të 
aprovimeve të sakta të kontrolluesit financiar paraprak (ex ante).  
KFP nganjëherë quhet "kontroll parandalues". Ky është kuptimi i 
ngushtë i kontro
ndonjë domethënie tjetër. 

Auditimi i 
brendshëm pa
(Ex post)  

BP) 

sues 
 cili kryhet pas (ex-post), p.sh: në këtë 

zuara të qeverisë, që 

 të buxhetit në qeveri, siç janë Ministritë apo 

(A

Grupi i aktiviteteve të auditimit i
kontekst, pasi të jenë bërë vendimet financiare nga menaxhmenti. ABP 
mund të zbatohet nga organet audituese të centrali
janë përgjegjëse dhe që  raportojnë tek nivelet më të larta të qeverisë 
(Ministria e financave ose edhe Kabineti i ministrave) apo organet 
audituese të decentralizuara (njësitë e auditimit të brendshëm në njësitë 
shpenzuese implementuese
Agjencitë).  

Pasues 
(Ex-post) 

rësimin pasues , "ex post", ai zakonisht nënkupton një 

Kur referohet në auditimin pasues - "ex post", ai zakonisht nënkupton 
një auditim të kryer pas një zotimi ligjor fillestar të një transaksioni. Kur 
referohet në vle
vlerësim të kryer pasi që një transaksion të jetë kryer plotësisht. 

Auditimi i jashtëm 

bjektivisht se një 

P, siç përmendet kudo tjetër në këtë fjalorth më lart. 

Çdo auditim i kryer nga një auditor i cili është i pavarur nga 
menaxhmenti i organizatës që auditohet, nënkupton një auditor të 
jashtëm për menaxhmentin financiar të qeverisë dhe politika financiare 
zbatohet nga Gjykata shtetërore e auditorëve (apo  institucione të 
ngjashme) Zyra supreme e auditimit për të siguruar o
menaxhment i tillë  dhe sistemet e kontrollit janë në pajtueshmëri me 
përkufizimin e KBF

Standardet e lëmisë

udim dhe vlerësim të duhur të kontrolleve 

Korniza për auditorin që sistematikisht të përmbushë objektivin e 
auditimit, përfshirë a) planifikimin dhe mbikëqyrjen e auditimit, b) 
grumbullimin e dëshmive të auditimit që janë kompetente, përkatëse 
dhe të arsyeshme, dhe c) një st
të brendshme. 

Auditimet 
financiare 

Përfshijnë ekzaminimet dhe raportimin mbi pasqyrat financiare në të 
cilat janë bazuar këto deklarime. 

Kontrolluesi 
financiar 
 

Funksioni i kontrolluesit financiar mund të nënkuptoje gjëra të 
ndryshme në organizata të ndryshme, si:  
a) roli i cili jep një aprovim paraprak (ex-ante) për transaksionet 
individuale se ato janë në  pajtim të plotë me rregulloret dhe procedurat; 
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ose. 
b) i njëjtë si auditori; ose.  
c) roli i menaxhmentit i cili kombinon përgjegjësinë për regjistrimin dhe 

trolluesi financiar" i 

procedimin e transaksioneve (kontabiliteti financiar) me përgatitjen 
e/dhe raportimin në krahasim me synimet e buxhetit (kontabiliteti 
menaxherial).  
Në komision, kontrolli financiar është përkufizuar në mënyrë origjinale 
(1973) si një aprovim paraprak (ex ante) i çdo lloji të vendimeve 
financiare, më vonë funksioni i auditimit të brendshëm i është shtuar 
funksioneve të kontrolluesit financiar. Kohëve të fundit ekziston një 
trend që të ndahen këto dy funksione dhe termi "kon
referohet përsëri vetëm aprovimit paraprak (ex ante).  
Në kornizën e zgjerimit termi përdoret për funksionin e aprovimit 
paraprak (ex ante). 

Kontrollet 
financiare 

Kjo shprehje ka një domethënie të gjerë në disa organizata dhe 
domethënie të ngushtë në disa të tjera (shumë gjerësisht organizatat më 
në veri marrin domethënien më të gjerë dhe ato më në jug marrin 
domethënie

omethënia 
n më të ngushtë).  

e gjerë përcjellë domethënien e kontrolleve të brendshme D
me përjashtim që ajo referohet në kontrolle, të cilat e kanë një 
komponentë specifike financiare. Në praktikë në këtë kontekst, janë disa 
kontrolle, të cilat nuk e kanë komponentin financiar dhe shprehja 
kontroll financiar shpesh herë në të vërtetë mund të këmbehet me 
kontrollin e brendshëm.  
Domethënia më e ngushtë përcjell domethënien më të ngushtë të 
kontrolluesit financiar dhe referohet në rishikimin specifik të 
pajtueshmërisë së transaksioneve me rregulloret dhe procedurat e 
përshkruara në kontrollin financiar paraprak (ex-ante). 

Menaxhimi 
financiar (MF) 
 rijuar dhe zbatuar një grup 

tëzim efikas, efektiv dhe 

i 

Në kornizën e zgjerimit ky term kuptohet si një grup i përgjegjësive të 
menaxhmentit (i cili është përgjegjës për kryerjen e detyrave të njësive 
të qeverisë që merren me buxhet) për të k

gullash që kanë për qëllim një shfryrre
ekonomik të fondeve në dispozicion (përfshirë të hyrat, shpenzimet dhe 
asetet). Kjo i referohet planifikimit, buxhetimit, kontabilitetit, raportimit 

 (ex ante). MF dhe një forme të  kontrollit financiar paraprak
nënshtrohet auditimit të brendshëm dhe të jashtëm.  

Sistemet financiare Procedurat për përgatitjen, regjistrimin dhe raportimin e informacioneve 
të besueshme që kanë të bëjnë me transaksionet financiare. 

Të gjeturat, 

imet 

auditori për të 
e të nxjerra Konkluzionet dhe 

Rekomand

Të gjeturat janë dëshmi specifike të grumbulluara nga 
auditimit; konkluzionet janë deklarimplotësuar objektivat e 

nga auditorët prej këtyre të gjeturave; rekomandimet janë kurse të 
veprimit të sugjeruara nga auditori të ndërlidhura me objektivat e 
auditimit. 
 

Pavarësia 
funksionale (PF) 

ionin 

Statusi special i kontrolluesit financiar (në kuptim të ngushtë) apo një 
auditori te brendshëm (të centralizuar apo të decentralizuar), i cili i jep 
atij/asaj pushtetin e mirëmbajtjes së gjykimit të lirë profesional vis-à-vis 
eprorit të tij/saj të organizatës në çështjet e kontrollit dhe auditimit. Ky 
koncept kërkon mirëmbajtjen e balancit në mes të atyre që janë 
përgjegjës për menaxhimin e organizatës dhe atyre që e 
kontrollojnë/auditojnë organizatën. PF duhet të futet në legjislac
përkatës. Një mënyrë tjetër për të siguruar PF është që organizatat 
qendrore të kontrollit/auditimit të emërojnë një auditor të brendshëm 
delegat në organizatën që auditohet apo t`i mundësojnë auditorit të 
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brendshëm (në rast të konfliktit të interesit) që të raportojë i lirë të 
gjeturat e tij tek organi qendror i auditimit. 
   

Fundamentale Një çështje bëhet fundamentale kur ndikimi i saj në pasqyrat financiare 
është aq i madh sa të bëjë që ato të marrin drejtimin e gabuar si tërësi.  
Shihni poashtu Dobësitë e rëndësishme të kontrollit 

Standardet e 
ërgjithshme p

Kualifikimet dhe kompetenca, pavarësia e nevojshme dhe objektiviteti, 
dhe ushtrimi i kujdesit të duhur, që do të kërkohen nga auditori për të 
kryer detyrat që kanë të bëjnë me standardet e lëmisë dhe ato të 
raportimit në mënyrë kompetente, efikase dhe efektive.  

Ndikimi I njëjtë me rezultatin. 
Pavarësia 

 të auditorëve apo institucioneve të ngjashme në çështjet e 

amja e auditimit të brendshëm kjo nënkupton se shërbimet e 

Për një auditim të brendshëm kjo nënkupton lirinë e Gjykatave 
htetërores

auditimit për të vepruar në pajtim me mandatin e vet të auditimit pa 
ndonjë lloj udhëzimi apo ndërhyrjeje të jashtme.   
Nga pikëp
auditimit të brendshëm duhet të organizohen drejtpërdrejtë nga 
menaxhmenti më i lartë. Sidoqoftë, shërbimet e auditimit të brendshëm 
duhet të jenë të lira për të audituar çdo fushë të cilën ata e konsiderojnë 
si fushë të rrezikut për gabime materiale, edhe kur menaxhmenti mund 
të mos mendoj ashtu. (shihni poashtu pavarësinë funksionale)  

Auditimi i 
brendshëm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Auditimet e 
brendshme të 
centralizuara (ABC)
 
Auditimet e 
brendshme të 
decentralizuara 

bushë 

naxhmentit dhe 

lizuar 

 
 
 

(ABD) 

Përkufizimi i dhënë nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm është: 
Auditimi i brendshëm është një aktivitet i pavarur, i sigurisë objektive 
dhe konsultues i dizajnuar për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar 
veprimet e një organizate. Ai i ndihmon një organizate që të përm
objektivat e saj duke sjellë një qasje sistematike, të disiplinuar për të 
vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e proceseve të menaxhimit të 
rrezikut, kontrollit dhe proceseve qeverisëse. 
 
Më konkretisht, ai është një mjet funksional përmes të cilit menaxherët 
e një etniteti marrin një siguri nga burimet e auditimit (përfshirë burimet 
e brendshme të nënkontraktuara) se kontrollet e brendshme janë duke 
përmbushur objektivat e tyre të kontrollit. Ato do të përfshijnë inter alia 
auditimet financiare, auditimet e bazuara në sisteme, auditimet e 
performancës, auditimet e TI. Ai i ka shumicën e karakteristikave të 
auditimit të jashtëm përveç se ai në fund i raporton me
kështu nuk mund të ketë asnjëherë nivelin e pavarësisë sikur auditimi i 
jashtëm.  
 
Në financa publike është bërë një dallim në mes të auditimit të 
brendshëm të centralizuar  dhe auditimit të brendshëm të decentra
si vijon:  
 
ABC është një auditim i brendshëm pasues (ex post) që kryhet nga një 
organ i centralizuar (p.sh: Ministria e Financave apo ndonjë organ tjetër 
i auditimit të brendshëm në lidhje me sistemet siç është Zyra e kontrollit 
e qeverisë së Hungarisë apo Bordi i auditimit të brendshëm në Malta) 
 
ABD është një auditim i brendshëm i kryer nga auditorët e brendshëm të 
specializuar i vendosur brenda qeverisë apo qendrave më të ulta 
shpenzuese të implementimit të buxhetit (ministritë apo agjencitë) 

 Auditori i 
brendshëm (AB) 

tës së 

 e 

Auditori i brendshëm (AB) i vendosur jashtë apo brenda organiza
drejtorit menaxhues) është përgjegjës për kryerjen e të gjitha llojeve 
përkatëse të auditimit të brendshëm pasues (ex post). Në kushtet
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financave publike, AB duhet t`i nënshtrohet  "statutit" special (që 
brendshëm i cili 

everis sistemin e KBFP në shtetin e caktuar) që i mundëson atij një 

itimit të 

preferohet të jetë i shkruar në Ligjin e auditimit të 
q
shkallë adekuate të pavarësisë funksionale. AB mund të raportojë tek 
DM apo të caktohet nga një Shërbim qendror publik i aud
brendshëm, si Ministria e Financave apo Bordi i auditimit të brendshëm 
përgjegjës për Kryeministrin e Kabinetit të Ministrave.  

Kontrolli i 
brendshëm 

I tërë sistemi i kontrolleve financiare dhe kontrolleve të tjera, përfshirë 
strukturën organizative, metodat, procedurat dhe auditimin e 
brendshëm, të përcaktuara nga menaxhmenti në kuadër të qëllimeve të 
tyre të përbashkëta, për të ndihmuar në kryerjen e punës së entitetit që 

ive të objektivave të entitetit; ndjekjen e rregullave të 

auditohet në mënyrë të rregullt, ekonomike, efikase dhe efektive.  
Kontrolli i brendshëm mbulon tërësinë e politikave dhe procedurave të 
zhvilluara nga menaxhmenti i entitetit për të siguruar arritje ekonomike, 
efikase dhe efekt
jashtme dhe politikave e rregulloreve të menaxhmentit; ruajtjen e 
aseteve dhe informacioneve; parandalimin dhe detektimin e mashtrimit 
dhe gabimit, dhe kualitetin e regjistrave kontabël si dhe prodhimin me 
kohë të informacioneve të besueshme financiare dhe menaxhuese. 
Kontrolli i brendshëm ka lidhje me kategoritë në vijim: Mjedisi i 
kontrollit, vlerësimi i rrezikut, informimi dhe komunikimi; aktivitetet e 
kontrollit dhe monitorimi i kontrolleve. 

Objektivi i 
ë 

anë që të sigurohet: 

anet, procedurat, ligjet dhe rregulloret.  
kontrollit t
brendshëm 

Objektivat primar të kontrollit të brendshëm j
Besueshmëria dhe integriteti i informacioneve.  
Pajtueshmëria me politikat, pl
Ruajtja e aseteve.  
Shfrytëzimi ekonomik, efikas dhe efektiv i burimeve.  
 
Çdo organizatë duhet të dizajnojë sistemin e vet të kontrollit të 
brendshëm për të plotësuar nevojat dhe mjedisin e organizatës. 

Organizatat 
ndërkombëtare të 
Institucioneve 
supreme të 
auditimit 
(ONISAB) 

Një organ ndërkombëtar dhe i pavarur i cili synon në promovimin e 
këmbimit të ideve dhe përvojave në mes të Institucioneve supreme të 
auditimit në sferën e kontrollit të financave publike.  

Auditimet e 
sistemeve të TI 

Ekzaminojnë mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë e mbrojtjes së 
sigurisë së sistemeve të aplikacioneve të TI, në mënyrë që të garantohet 
besueshmëria, integriteti dhe disponueshmëria e informacioneve dhe 
sistemeve të TI. 

Llogaridhënia 
menaxheriale 

Paraqet obligimin për të qene llogaridhënës për detyrën e dhënë. 
Llogaridhënia përfshinë çështje siç është ndarja e detyrave (autorizimi i 
zyrtarit, kontabilistit, kontrolluesit financiar paraprak); zhvillimi i 
doracakëve të menaxhimit financiar dhe të kontrollit (pushtetet, 
përgjegjësitë, raportimin dhe menaxhimin e rrezikut), të gjitha 
transaksionet financiare (zotimet, kontratat, pagesat, kthimi i pagesave 
të tepërta), lidhjet me lehtësirat e harmonizimit qendror, dhe vlerësimin 
dhe raportimin në lidhje me sistemet e K/F.  

Kontrolli 
menaxhues 

Kontrolli nga menaxhmenti; i njëjtë me kontrollin e brendshëm, 
përfshirë kontrollin financiar 

Drejtori 
menaxhues (DM) eve/projekteve në lidhje me të hyrat 

rat ose shpenzimet 

Drejtori menaxhues(DM) mund të jetë Ministri apo delegatët e tij, 
përgjegjës për zbatimin e program
buxhetore dhe shpenzimet shtetërorë apo të hy
buxhetore më të ulta. DM është përgjegjës për krijimin e sistemeve të 
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menaxhimit financiar dhe sistemeve të kontrollit brenda organizatës së 
tyre dhe zhvillimin e doracakëve të menaxhimit financiar dhe të 
kontrollit dhe implementimin e tyre përmes emërimit të një kontabilisti. 
DM dhe kontabilisti duhet të krijojnë një sistem të nënshkrimit të 
dyfishtë (SND) për shkallën më të lartë të transparencave në 
menaxhimin financiar.  
 

Materialiteti dhe 
rëndësia 
(materiale) 

ti shpesh herë konsiderohet në kushte të vlerës por natyra e 

Në kushte të përgjithshme, një çështje mund të vlerësohet si materiale 
nëse njohuria e saj mund të ketë gjasa të influencojë në përdoruesin e 
pasqyrave financiare apo raportit të auditimit të performancës. 
Materialite
qenësishme apo karakteristikat e një artikulli ose grupi të artikujve 
poashtu mund të shkaktojnë që një çështje të shndërrohet në materiale – 
për shembull, kur ligji apo disa rregullore kërkojnë që kjo të shfaqet 
ndaras pavarësisht nga shuma e përfshirë. Përveç materialitetit sipas 
vlerës dhe natyrës një çështje mund të bëhet materiale për shkak të 
kontekstit në të cilin ajo ndodhë. Për shembull, konsideromi i një 
çështjeje në relacion më pamjen e tërësishme të dhënë nga llogaritë, 
totali i të cilave formon një pjesë; kushtet e ndërlidhura; shuma 
korresponduese në vitet paraprake. Dëshmia e auditimit luan një pjesë të 
rëndësishme në vendimin e auditorit në lidhje me zgjedhjen e çështjeve 
dhe fushave për auditim dhe natyrës , kohës dhe shkallës së testeve dhe 
procedurave të auditimit.   

Deklarata e misionit Shihni Kapitullin (Karta e auditimit të brendshëm) 
Mendimi Konkluzionet e shkruara të auditorëve në lidhje me një grup të 

pasqyrave financiare si rezultat i auditimit të rregullsisë apo auditimit 
financiar.  

Rezultatet 
porcion me programin ose projektin (p.sh: vendet 

me rezultatet ose ndikimet.  

Efektet e një programi apo projekti të matura në nivelin më të lartë 
kuptimplotë në pro
krijuara të punës). Në praktikë ekzistojnë gjithmonë së paku disa 
elemente të jashtme të pakontrollueshme, të cilat influencojnë në atë se 
a arrihen apo jo rezultatet. Të njëjta 

Të dalat Të dorëzueshmet drejtpërdrejtë të prekshme të një programi apo projekti 
ashtu siç janë deri atëherë, për qëllime praktike, plotësisht nën 
kontrollin e zbatuesve të projektit (p.sh: seminari i ekzekutuar i 
trajnimit). 

“Passer-outre” 

in e 

PO është një procedurë përmes të cilës mendimi i një kontrolluesi 
financiar paraprak ose “ex ante”  (refuzimi për të aprovuar) mund të 
mbizotërohet nga një organ themelor përgjegjës për menaxhim
zbatimit të implementimit të  buxhetit (p.sh: Këshilli i ministrave). Një 
kërkesë e arsyeshme dhe e zgjeruar nga DM duhet të jetë bazë e një 
vendimi të tillë, derisa DM mbetet përgjegjës për veprimet e tij.   

Auditimi i 
performancës 

ë një rishikim të të 

Një auditim i ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit me të cilin 
entiteti që auditohet i shfrytëzon burimet e veta në ushtrimin e 
përgjegjësive të veta. Në praktikë mund të ketë vështirësi në dallimin e 
Auditimit të përformancës nga Vlerësimi. Nganjëherë auditimet e 
performancës janë të kufizuara në konsiderimin e rezultateve por kjo në 
masë të konsiderueshme e kufizon vlerën e auditimit. Vlerësimi poashtu 
mund te krijojë të dhëna, sidomos në lidhje me rezultatet, derisa 
auditimi i performancës zakonisht do të kufizohet n
dhënave  të cilat kanë qenë në dispozicion (dhe nëse është e nevojshme 
identifikimin e të dhënave që mungojnë) Auditimi i përformancës 
zakonisht ka të bëjë me testimin e performancës në krahasim me disa 
standarde e dhëna.  
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Planifikimi Përkufizimi i objektivave, krijimi i politikave dhe përcaktimi i natyrës, 
fushëveprimit dhe shkallës dhe kohës së procedurave dhe testeve të 
nevojshme për të arritur objektivat. 

Postulatet Supozime themelore, premisa të qëndrueshme, parime dhe kërkesa  
logjike të cilat prezantojnë kornizën e përgjithshme për zhvillimin e 
standardeve të auditimit. 

Llogaridhënia 
Publike blike të cilave u janë besuar burimet publike, për të qenë të 

Obligimet e personave apo entiteteve, përfshirë ndërmarrjet dhe 
korporatat pu
përgjegjshëm për përgjegjësitë fiskale, menaxheriale dhe programore, 
dhe për t`u raportuar atyre të cilët ua kanë besuar këto përgjegjësi. 

Kontrolli 
brendshëm i 
financave publike 
(KBFP) 

KBFP është një sistem i përgjithshëm i kontrollit financiar i cili kryhet 
përbrenda nga ana e qeverisë apo nga organizatat e saj të deleguara, i 
cili synon që të sigurohet se menaxhimi financiar dhe kontrolli i 
qendrave shpenzuese të buxhetit shtetëror (përfshirë edhe fondet e 
huaja) është në pajtim me legjislacionin përkatës, përshkrimet e 
buxhetit, parimet e sistemit të drejtë financiar, transparencës, 
efikasitetit, efektivitetit dhe ekonomisë. KBFP përbëhet nga të gjitha 
masat për të kontrolluar të hyrat qeveritare, shpenzimet, asetet dhe 
detyrimet. Ai paraqet domethënien e gjerë të kontrollit të brendshëm. Ai 
poashtu përfshin por nuk kufizohet në kontrollin financiar paraprak (ex 
ante) dhe auditimin e brendshëm pasues (ex-post).   

Siguria e 
arsyeshme 
 

he të duhur kohore nga punëtorët gjatë rrjedhës së kryerjes së 

Kontrolli i brendshëm, pavarësisht se sa mirë i dizajnuar dhe sa mirë 
operon, mund të japë vetëm siguri të arsyeshme për menaxhmentin në 
lidhje me arritjen e objektivave të entitetit. Gjasa e arritjes ndikohet nga 
kufizimet e qenësishme në të gjitha sistemet e kontrollit të brendshëm. 
Këto kufizime mund të përfshijnë vendim-marrje të gabueshme sa i 
përket krijimit apo dizajnimit të kontrolleve, nevojën për të shqyrtuar 
koston sikur edhe përfitimet, refuzimin e menaxhmentit, prishjen e 
kontrolleve përmes marrëveshjeve të fshehta, dhe gabimeve të thjeshta. 
Përveç kësaj, kontrollet mund të shmangen nga marrëveshjet e fshehta 
të dy apo më shumë njerëzve. Në fund, menaxhmenti mund të jetë në 
gjendje që të mbizotërojë elementet e sistemit të kontrollit të 
brendshëm.  
 
Siguria e arsyeshme jepet atëherë kur veprimet me kosto efektive 
ndërmerren për të kufizuar devijimet deri në një nivel të tolerueshëm. 
Kjo nënkupton, për shembull, se gabimet materiale dhe veprimet e 
padrejta dhe të paligjshme do të parandalohen apo detektohen brenda 
një periud
detyrave të tyre të caktuara. Menaxhmenti gjatë dizajnimit të sistemeve 
e shqyrton marrëdhënien kosto-përfitim. Humbja potenciale e lidhur me 
çdo rrezik matet në krahasim me koston për ta kontrolluar atë.  

Auditimi i 
rregullsisë  e shprehjes së 

isë 

gjet dhe rregulloret e aplikueshme 
eve të auditimit të 

et për 

Atestimi i llogaridhënies financiare të entiteteve përgjegjëse, përfshirë 
ekzaminimin dhe vlerësimin e regjistrave financiar dh
mendimeve në lidhje me pasqyrat financiare të administratës së qever
si tërësi; auditimi i sistemeve dhe transaksioneve financiare, përfshirë 
një vlerësim të pajtueshmërisë me li
dhe; auditimi i kontrollit të brendshëm dhe funksion
brendshëm; auditimi i ndershmërisë dhe drejtësisë së vendimeve 
administrative të marra brenda entitetit që auditohet;  dhe raportimi i 
ndonjë çështjeje tjetër që del apo që ka të bëjë me auditimin për të cilën 
ISA konsideron se duhet të zbulohet. Kjo normalisht nuk aplikoh
Shërbimet e auditimit të brendshëm.   

Raporti Mendimi i shkruar i auditorit dhe vërejtjet e tjera na lidhje me grupin e 
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pasqyrave financiare si rezultat i një auditimi financiar ose të rregullsisë 
ose të gjeturave të auditorit në kryerjen e një auditimi të performancës.  

Standardet 
raportuese 

e auditimit, përfshirë Korniza për auditorin që të raportojë rezultatet 
udhëzimet sa i përket formës dhe përmbajtjes së raportit të auditorit.  

Rezultatet Të njëjta me të dalat ose ndikimet 
Rreziku Një ngjarje e cila mund të ketë një rezultat të padëshirueshëm ose 

negativ. Kjo karakterizohet nga probabiliteti apo gjasa që një ngjarje të 
ndodhë dhe ndikimin apo pasojat që rezultojnë nëse ajo ndodhë. Këta dy 
faktorë kombinohen për të rezultuar në një nivel të ekspozimit të 
rrezikut.  

Vlerësimi i rrezikut  
 

vjetor të auditimit, zgjedhjen e projekteve 

Mjet i auditorit që ndihmon në identifikimin e projekteve te auditimit të 
ilat ofrojnë vlerën më të lartë të shtuar për organizatën. Vlerësimi ic

rrezikut është identifikimi i të gjitha sistemeve lokale të menaxhimit 
financiar dhe te kontrollit (MKF) dhe rreziqeve të ndërlidhura me to në 
pajtueshmëri me numrin e faktorëve të rrezikut (IAB).   
Qasja e vlerësimit të rrezikut duhet të përdoret së paku në dy nivele:  
A. Për krijimin e programit 
me kthimin më të lartë të pritur, dhe 
B. Në fazat e planifikimit të auditimeve individuale.  
Faktorët e rrezikut janë: vlerësimi i vëllimit, ndjeshmëria dhe rëndësia e 
të dhënave, mjedisi i kontrollit, besueshmëria në menaxhmentin, 
ndërlikueshmëria e aktiviteteve dhe sistemeve informative, 
llojllojshmëria gjeografike, dhe njohuria paraprake në auditim. 

Menaxhimi i 
rrezikut (MRR) 

 i përgjithshëm i 

Procesi i përgjithshëm i identifikimit, vlerësimit dhe monitorimit të 
rreziqeve dhe zbatimi i kontrolleve të nevojshme në mënyrë që 
ekspozimi i rrezikut të mbahet në një nivel të pranueshëm. Praktika më 
e mirë sugjeron se kjo duhet të jetë një pjesë e pandashme e procesit të 
menaxhimit e jo diçka që i shtohet atij më vonë.   
MRR vepron si një ushtrim i ngritjes së vetëdijes dhe si një forum i 
shkëmbimit të pikëpamjeve në të gjitha nivelet e organizatave; ai e 
informon menaxhmentin dhe personelin dhe e shton gjasën për sukses 
në arritjen e objektivave.  
Menaxhmenti krijon kushtet dhe përcakton mjetet e nevojshme për 
vlerësim, prioritizon dhe vendosë para kryerjes së një aktiviteti që të 
mundësojë marrjen e një sigurie të arsyeshme për arritjen e objektivave 
me një vlerë të arsyeshme për të holla. Sistemi i kontrollit të brendshëm 
siguron që menaxhmenti të mbrojë veten nga rreziqet e papranueshme.  
 
Proceset duhet të zhvillohen për identifikimin e këtyre rreziqeve dhe për 
krijimin dhe zbatimin e një sistemi për të kontrolluar rreziqet e 
rëndësishme. Një faktorë i suksesit për zbatimin e sistemit të 
menaxhimit të rrezikut neper organizatë është interesi
menaxhmentin në ushtrim.   
MRR duhet të futet në agjendë për zhvillimin e sistemit të vet për 
vlerësimin e rreziqeve të cilave u ekspozohet organizata.  

Dobësia 
domethënëse e 
kontrollit methënëse të auditimit janë ato kushte të cilat sipas 

gjykimit të drejtorit të auditimit të brendshëm nga auditimi i brendshëm 
mund të kenë ndikim të pafavorshëm për organizatën. Të gjeturat 
domethënëse të auditimit (si edhe dobësitë e cituara nga burimet e tjera) 
mund të përfshijnë kushte që kanë të bëjnë me parregullsitë, veprimet e 
paligjshme, mashtrimin, gabimet, mosefikasitetin dhe dobësitë e 
kontrollit.   

Domethënës është niveli i rëndësisë ose shkalla e përcaktuar nga 
auditori i brendshëm për një artikull, ngjarje, informacion ose problem. 
Të gjeturat do
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Mbikëqyrja Një kërkesë esenciale në auditim e cila kërkon udhëheqje, udhëzim dhe 
kontroll të duhur në të gjitha fazat për të siguruar një lidhje kompetente, 
efektive në mes të aktiviteteve, procedurave dhe testeve ta cilat janë 
kryer dhe synimeve që duhet të arrihen.  

Institucioni suprem 
i auditimit (ISA) 

Organ publik i një shteti i cili megjithëse i emëruar, i konstituuar apo i 
organizuar, ushtron funksionin publik më të lartë të auditimit të atij 
shteti sipas virtytit të ligjit. 

Auditimi i bazuar 
në sistem  

Auditimi i bazuar në sistem i referohet një vlerësimi të thellësishëm të 
sistemit të kontrollit të brendshëm me objektiv për të vlerësuar shkallën 
deri në të cilën kontrollet janë duke funksionuar në mënyrë efektive.  Ai 
është caktuar që të vlerësojë saktësinë dhe plotësinë e pasqyrave 
financiare, ligjshmërinë dhe rregullsinë e transaksioneve themelore dhe 
ekonominë, efikasitetin dhe efektivitetin e veprimeve.  
Auditimi i bazuar në sistem duhet të përcillet përmes testeve substantive 
të një numri të transaksioneve, bilanceve të llogarive, etj. për të 
përcaktuar nëse pasqyrat financiare të palës së audituar janë të sakta dhe 
të plota, janë transaksione themelore ligjore dhe të rregullta dhe/ose 
nëse janë përmbushur kriteret për ekonominë, efikasitetin dhe 
efektivitetin.   
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Shablloni Nr. 1  Plani strategjik 

 

PLANI STRATEGJIK 

Për njësinë e Auditimit të brendshëm 
 

në (këtu shënoni emrin e Ministrisë apo Organizatës) 
për periudhën 20xx - 20xx 

 
 

 
 

Data e përgatitjes: .......................... 200…. (viti) 
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I. HYRJE 
 

1.1 Pasqyra 
 

Ky plan strategjik prezanton objektivat kryesorë, prioritetet dhe fushëveprimin e aktiviteteve të 
auditimit të brendshëm në ………………… (emri i organizatës) për periudhën ………… Ato janë 

ë pajtueshmëri me qëllimet dhe planet e organizatës të përcaktuara në ……n ….. (ju lutemi 
specifikoni a përcaktuar qëllimet strategjike dhe operative – 
buxhetet e programit, strategjitë dhe dokumentet e tjera) 

ndshëm dhe Metodologjinë për auditimin e brendshëm në 

r zhvillimin e Planeve vjetore të aktiviteteve të auditimit të 

paraprak për periudhën ………….. e aprovuar nga  
…………

 

rë në fuqi më 6 qershor 2007, dhe rregulloreve përkatëse.. 

jësia e audit për kryerjen e auditimeve të brendshme të të 

 
y plan strategjik duhet të rishikohet dhe azhurnohet çdo vit për të reflektuar çdo ndryshim që 

nga ky plan strategjik, duhet të kryhet një ri-

II. TË  AKTIVITETEVE TË ORGANIZATËS 
 

istat, 
analizat e rezultateve nga auditimet  e mëparshme,
burimet e tjer

 
 
 

dokumentin në të cilin organizata k

 
Plani strategjik është zhvilluar në bazë të vlersimit të rrezikut dhe në pajtim me Ligjin e Auditimit 
të brendshëm, Standardet e auditimit të brendshëm, Kodin e etikës së auditorëve të brendshëm, 
Statutin e njësisë së auditimit të bre
sektorin publik të përgatitur nga Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditimin e Brendshëm. 
 

y plan strategjik siguron bazat pëK
brendshëm të cilat do të përkufizojnë temën, fushëveprimin, objektivat dhe kërkesat e burimeve 
për implementimin e secilës detyrë të auditimit 
 

y plan e zëvendëson planin strategjik K
… ….. (kryesuesi i organizatës). 

1.2 Struktura, funksionet dhe fushëveprimi i auditimit të brendshëm në 
organizatë 

 
Funksioni i auditimit të brendshëm në organizatë realizohet nga Njësia e auditimit të brendshëm, e 
cila është themeluar në saje të Ligjit mbi auditimin e brendshëm, Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 
2007/19, që ka hy
 

imit të brendshëm është përgjegjëse N
gjitha njësive strukturale, programeve, aktiviteteve dhe proceseve në organizatë.   
 

1.3. Azhurnimi i planit strategjik 

K
ndodhë në objektivat, prioritetet dhe aktivitetet e organizatës  (ministrisë, agjencisë, dhe komunës) 
dhe në bazë të vlerësimit të rrezikut.  

 
Pas skadimit të periudhës prëj  x-vitesh të mbuluar 

lerësim gjithëpërfshirës i rrezikut. v
 
Drejtori / ja e njësisë së auditimit të brendshëm mund ta azhurnojë më shpesh planin strategjik 
sipas gjykimit të tij/saj, sipas nevojës. Çdo ndryshim i planit strategjik duhet të miratohet nga 

ryesuesi i organizatës. k
 

 KUPTUARIT E

NjAB ka filluar procesin e planifikimit strategjik duke bërë një rishikim të qëllimeve, njësive 
strukturale dhe aktiviteteve të organizatës. Rishikimi është bazuar në informacionet e grumbulluara 
përmes …………. (shkurtimisht tregoni metodat si: përgjigja në pyetësorë, takimet dhe interv

 informacionet që ofrojnë qasje publike dhe 
a).  

2.1. Qëllimet e organizatës 
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(Ju lutemi specifikoni qëllimet kryesore strategjike dhe operacionale të organizatës të përkufizuara 
në dokumente dokumentet e tjera). 

ra që janë me rëndësi vendimtare për organizatën ) 

 

K TË NJËSISË SË AUDITIMIT TË 
BRENDSHËM 

Në bazë të të kuptuarit tonë të objektivave, prioriteteve, aktiviteteve dhe nivelit të kontrollit në 
organizatë gjatë periudhës  200. :  

……; 

Detyrat dhe AB (për secilin vit të mbuluar nga ky plan) të cilat 
eflektojnë këto objektiva strategjike do të prezantohen në planet vjetore të aktiviteteve të auditimit 

                    IV. UNIVERSI I AUDITIMIT 

ëhet universi i auditimit – 
eferohunu n ëllimit  I të Doracakut). 

 

r nga NJAB. 
Drejtori, Njësia e audi
 

(Sp n e secilës 
gra ia e auditimit 
të brendshëm)
 

 

t strategjike, programuesë, apo 
 

 2.2. Ndryshimet e pritura në organizatë 
 
(Ju lutemi specifikoni ngjarjet e ardhshme, aktivitetet, sistemet e reja,  ndryshimet strukturale dhe 

dryshimet e tjen
                     
                  2.3. Niveli i kontrollit në organizatë 

 
(Ju lutemi përfshini informacionet themelore në lidhje me kushtet e kontrollit të brendshëm në 
organizatë – a ka organizata objektiva të përkufizuar në mënyrë specifike, politika dhe plane për 
arritjen e tyre, një strategji për menaxhimin e rrezikut, politika dhe procedura të shkruara, etj.?.) 
 

 

                    III. OBJEKTIVAT STRATEGJI

 

. - 200.., NJAB ka identifikuar objektivat strategjik në vijim
 
3.1………………………………………………………………………….……...; 
 
3.2……………………………………………………………………………
 
3.3…………………………………………………………………………………; 
 
………………etj. 

 
 aktivitetet specifike të NJ

r
të brendshëm. 
 
  
 
(Ju lutemi përshkruani qasjen e adoptuar nga Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm,  për të 
përcaktuar universin e auditimit – funksional, struktural, të kombinuar – dhe specifikoni 
nformacionet kryesore në lidhje me njësitë e synuara nga të cilat përbi

R ë pikën 7.2.2. të kapitullit  VII të V
 
                     V. VLËRËSIMI I RREZIKUT 
 

eferohuni në pikën  7.4. të Kapitullit  VII të Vëllimit  I të Doracakut R

5.1 Faktorët e rrezikut dhe rëndësia e tyre  
 
(Specifikoni faktorët e rrezikut dhe rëndësinë për secilin prej tyre siç është përcaktua

timit të brendshëm duhet të përshkruaj bazat për zgjedhjen e tyre.) 

  5.2 Shkalla e gradimit  
cifikoni shkallën e gradimit (prej 1 deri 5 apo prej 1 deri 3) dhe kriterin për dhëniee

dë të veçantë për secilin faktorë të rrezikut siç është përcaktuar nga Drejtori, Njës
 

5.3 Kufijtë e prioritizimit  
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(Specifikoni kufijtë për prioritizimin e njësive të synuara të auditimit si rrezik i lartë, rrezik i 
mesëm dhe rrezik i ulët siç është përcaktuar nga Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm) 
 

5.4 Rezultat
 

et nga vlerësimi i rrezikut 

(Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm duhet të bashkëngjis dokumentin e vlerësimit të rrezikut 
apo të s ën përkatëse të p
 
                           VI. QASJA E AUDITIMIT 

 
Strategj ërkufizon qasjen e NJAB për mbulimin e universit të auditimit për 
periudhën …………….. (Referohuni në Pikën 7.2.4 të Kapitullit  VII të Vëllimit I të Doracakut) 
 

ia  
 
(Specifikoni qasjen për përcaktimin e shpeshtësisë së detyrave të auditimit për rrezikun e lartë, 
rrezikun e mesëm dhe rrezikun e ulët, për njësitë e synuara (ndaras për secilin grup)  

 
RR ZIKU I LARTË: .............................................................................................. 

.................................. 

erson varësisht nga vlerësimi i rrezikut. Kohëzhgjatja e detyrave të auditimit të 
implementuara nga NJAB në periudhat e mëparshme, duhet po ashtu të merret parasyshë kur 
përcaktohet

 

igurojë një referencë për shtojc lanit strategjik) 

ia e auditimit p

6.1. Shpeshtës

E
 
RREZIKU I MESËM:.............................................................................................. 
 

REZIKU I ULËT: ............................................................R
 

6.2. Kohëzgjatja e detyrave të auditimit  
 

Detyrat e auditimit për shërbime sigurie – kohëzgjatja standarde duhet të përcaktohet në ditë 
pune për p

 kohëzgjatja. 

 
VLERËSIMI I RREZIKUT 
 

 
Ditët për detyrën e auditimit 

 
Rreziku i lartë 

 

 
 
Rreziku i mesë

 
m 

 
 
Rre iku i ulët 

 
 z

 
 

Llojet e tjer
si veprimet e v i i kualitetit të punës, konsultimi dhe hetimi i 

ashtrimit, duhet të përcaktohen varësisht nga specificiteti dhe ndërlikueshmëria e detyrës 

 

Përcjellja e rekomandimeve  – një kohëzgjatje standarde e  XXX ditëve të punës për person është 
përcaktuar për përcjelljen e implementimit të rekomandimeve. 

 
a të punës së auditimit – kohëzgjatja standarde e llojeve të tjera të punës së auditimit, 

eçanta të  përcjelljes, auditim
m
specifike.  

 
6.3. Ndarja e detyrave për auditorë 
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Detyrat e lidhura me aktivitetet e auditimit të brendshëm për secilin punëtor të NjAB gjatë vitit 
përkatës duhet të ndahen si vijon:  

 
 Nga ….% to ….% të KEP – implementimi i detyrave të auditimit për shërbimet e sigurisë 

he shërbimet e konsulencës, planifikimi strategjik dhe vjetor; 

 ga ….% deri ….% të KEP – aktivitetet administrative ; 

  ga ….% deri ….% të KEP- llojet e tjera të aktiviteteve – aktivitetet e trajnimit, 
j.. 

 
         PERSONEL 

 
7.1. Koha efektive e punës (KEP) 
 

Koha efektive e punës lligaritet oër secilin auditorë nga NJAB. (Referohunu në pikën 7.2.5 of
Kapitulli  VII i Vëllimit I të doracakkut) 

  
7.2.Ndarja e detyrave të auditimit për  X vite dhe ditë për person, të nevojshme

për implementimin e tyre 
 
Detyrat e auditimit dhe ditët e nevojshme janë ndarë për  x vite në pajtim me strategjinë e
auditimit dhe janë  si vijon: - /Referohuni në Shtojcën  ..të Vëllimit  I të doracakut/ 
 
 
Duke krahasuar nevojat për personel me personelin ekzistues në Njësinë e Auditimit të brendshëm
sugjerojmë se ne kemi personel të mjaftueshëm për  përmbushjen e objektivave të këtij Plan
strategjik, ose ne kemi mungesë burimesh të cilat mund të adresohen si vijon …… 
 

 
 
 
 

ata:.......................                                                                 

Drejtori, Njësia e Auditimit të brendshëm.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

N

N
seminaret, et

               VII. NEVOJAT E AUDITIMIT PËR

 

 

 

  
i 

D
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Shablloni Nr. 2 – Plani vjetor 
 
 

MIRATU

Ministri/Drejtori Ekzekutiv/Kryetari i 

/emri, mbiemri / 

PLANI VJETOR 

Për Njësinë e Auditimit të Brendshëm  

 në .................. ...................... 

për periudhën kohore …….. 
 

 

 

 

 

AR NGA: 

Komunës:………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
..................................................

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
.......................... 200…. (viti) 
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I. HYRJE 
 
Ky Plan Vjetor është përpiluar në bazë të Planit Strategjik të aktiviteteve të auditimit të brendshëm 
për periudhën ................ miratohet nga..................... (udhëheqësi i organizatës). Ai përkufizon 
fushëveprimin, objektivat, kohëzgjatjen dhe burimet e nevojshme për kryerjen e secilës detyrë të 
auditimit.  
 
Detyrat e auditimit për ………… (viti) ndahen në bazë të burimeve njerëzore që ekzistojnë në 

Plani V gjatë vitit dhe të azhurnohet sipas nevojës, në mënyrë që 
i pasqyrojë ndryshimet e rëndësishme që ndodhin në organizatë apo në mesin e anëtarëve të 

a udhëheqësi i organizatës. 

II. AKTIVITETET E NJAB PËR ARRITJEN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKE 

dhe aktiviteteve në vijim, për arritjen e 

planifikon t’i zbatojë gjatë vitit përkatës dhe 
dhjen që kanë ato me objektivin e caktuar strategjik. Është ide e mirë që këto informata të 

NJAB.  
 

jetor duhet të rishikohet rregullisht 
t’
NJAB, dhe çdo detyrë shtesë që propozohet ng
 
Çdo ndryshim i Planit Vjetor do të aprovohet nga …………. (udhëheqësi i organizatës). 
 
 

 
ë ……. (viti) NJAB i planifikon realizimin e detyrave N

objektivave të përshkruar në Planin Strategjik: 
 
(Specifikoni detyrat dhe veprimet e posaçme që NJAB  
li
specifikohen në formë tabelore. Tabela në vijim është vetëm një shembull; Drejtori, Njësia e 
Auditimit të Brendshëm mund të shfrytëzojë edhe forma të tjera.). 
 

Nr Objektivi strategjik Aktivitetet për arritjen e  objektivit  Detyrat 

    
1    
    

2    
    

    
 

III. DETYRAT E AUDITIMIT 
 
3.1. Detyrat e pa zbatuara nga viti i kaluar 
 
……… (numri) detyra të planifikuara nga plani vjetor për ........ (specifiko vitin e kaluar) nuk janë 
zbatuar.  Rreziqet që lidhen me këto detyra janë ri-vlerësuar në vitin e tanishëm me rezultatet në 

ijim: 

 më përfsh  e tanis

…………. ilat prej ëtyre detyrave do të përfshihen në plan). 
 
Detyrat e mëposhtme nuk përfshihen në planin aktual: 

Duhet 
shembull: Në eve aktiviteti/njësia strukturore, është rivlerësuar 

ga një aktivitet/strukturë me rrezik të lartë, në atë me rrezik të mesëm dhe do të auditohet gjatë dy 

ë tabelore. ) 
 u zhvilluar 

v
 
Detyrat e
 

poshtme janë irë në planin hëm: 

. (tregoni c k

 
( të ceket edhe arsyeja për detyrat të cilat nuk do të barten në Planin Vjetor aktual. Për 

procesin e vlerësimit vjetor të rreziq
n
viteve të ardhshme të Planit Strategjik. Informatat në lidhje me këtë çështje mund të prezantohen 
në form
3.2. Auditimet e njësive/sistemeve strukturore që janë duke
 
(Shënoni auditimet e brendshme të njësive apo sistemeve strukturore që janë duke u përgatitur për 
ekzekutim gjatë periudhës së mbuluar nga ky Plan Vjetor.) 
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3.3. Llojet e detyrave të auditimit 
 
(Ofroni informata në lidhje me llojet e detyrave (detyra për shërbime sigurie – (DSHS), detyra për 

illuese (DSHK)), njësinë strshërbime kësh ukturore në të cilën do të zbatohen, objektivin e detyrës, 
ia e auditimit të brendshëm 

und ta paraqes një sistem indeksi për detyrat e auditimit – për shembull DSHS 0901 do të thotë 
etyra për shërbime sigurie” të cilat do të zbatohen jatë v  

të i v und t ohen ore).  

fushëveprimin dhe afatin kohor për zbatimin e detyrës. Drejtori, Njës
m
se ky lloj det
ësh

yrash janë “d
 detyra e parë gjatë at

g
 në formë tabel

itit 2009 dhe
j iti. Informatat m ë prezant

 
Indeksi i 
rrezikut 

Llo i i detyrës j Njësia 
strukturore 

Objektivi i 
detyrës 

Fushëveprimi i 
detyrës 

Periudha 

 DSHS 0901   mars - prill  
      
      
      
 

IV. RADHITJA E DETYRAVE TË PLANIFIKUARA TË AUDITIMIT ME 
STRATEGJI UDITIMIT

lonat e tabelës) 
 
Kolona B –  emrat e njësive të sy tim artë, rr ëm dhe 

ulët që duhet të auditohen gjatë vitit përkatës sipas strategj ditimit. 
zikut sipas vlerësimit të rrezikut.  

rreziku, i lartë, i mesëm, ose i ulët. 
 njësitë e synuara të auditimit për të cilat janë plani kuar detyrat e auditimit për vit 

duhet të tregohen me “X”. 
 detyrës së  auditi it (për shembull: DSHS09 1) 

NË E A  
 
Detyrat e auditimit të planifikuara në Planin Strategjik dhe Planin Vjetor për NjAB-në janë si 
vijon:  
(Informatat në vijim duhet të plotësohen në ko

nuara të audi it me rrezik të l ezik të mes
isë së au

rrezik të 

Kolona C –  indeksi i rre
Kolona D –  
Kolona E – fi

Kolona F – numrin e m 0
 

Nr. Njësia e synuar e auditimit 
 

Indeksi i rrezikut 
 

Prioriteti E planifikuar për 
vitin 

Nr. i detyrës së 
auditimit 

A. B. C. D. E. F. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
 
Detyrat e auditimit të planifikuara për vitin 200... përputhen/nuk përputhen me strategjinë e 
aprovuar të auditimit.  Raporti në mes të detyrave të planifikuara në Planin Strategjik dhe në Planin 
V  treg et n  s

 

jetor oh ë tabelë dhe është i vijon:  

Llojet e detyrave të auditimit Numri i 
detyrave për vit 

Numri i përgjithshëm i 
ditëve për son  per

Detyrat e auditimit 
sipas Planit 
Strategjik 

Zbatimi i planit i 
shprehur në 

përqindje 
Detyrat për shërbimet     e sigurisë  
Rrezik i lartë 15 150%  10 
Rrezik i mesëm 11 69%   16 
Rrezik i ulët 1 8 13%  
Përcjellja e rek and eve    om im  
Detyrat për shërbimet këshilluese      
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Ar jimeve nga Plani Strategjik janë .......... . (analizoni arsyet r këto de jime – për
shembull: kapacitet i pamjaftueshëm) 

V. PROKURIMI I BURIMEVE  DHE NDA E DETYRAVE TË AUDI IMIT 
 

5.1. Koha efektive e punës 

oha efek  e unës kalkulohet p  secilin auditor nga NjAB-ja në pajtueshmëri me strategjinë e
uditimit si vijon: 
 ë dh t q  janë prezantuar në tabelë janë vetëm për qëllim ilustrimi. Referojuni Shtojcës

a ja e punon ësve të jAB-së n  detyrat e

syet e devi .. pë vi  

 
RJA T

 
K tive  p ër  
a

T ëna ë  
XXX. 

 
.2. Orari kohor për detyrat e auditimit dhe nd5 r j  N ë  

auditimit.  
Tre-

mujori 
 Detyra e Auditimit Prioriteti i njësisë Ditë për Udhëhe  

së synuar të person qësi i 
Ekipit 

Anëtarët e
auditimit 

 ekipit 

1 DSHS0912 Rrezik i lartë 45 Emri Emri Emri Emri 
2 ………… Rrezik i mesëm      
3 ………… Rrezik i ulët      
4        
5        
6        

 
 
 

I 

7        
         

8        
9        
10        
11        
12        

 
 
 

II 

13        
         

14        
15        
16        

 
 

III 
17        

         
18        
19        
20        

 
 

IV 
21        

Planifikimi strategjik dhe vjetor      
Numri i përgjithshëm i ditëve për aktivitetet e auditimit për NjAB      
 
Duke krahasuar kërkesat e personelit me personelin ekzistues në Njësinë e Auditimit të 
Brendshëm, sugjerohet se; 

mjaftueshëm për të përmbushur objektivat e këtij Plani Strategjik, ose 
 burimeve që mund të adresohet s vijon…… 

 
 

Drejtori/Kryesuesi i Njësisë së Auditimit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ne kemi personel të 
 ne kemi mungesë të i 
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Shablloni  Nr.3 – Formulari për ndryshimin e planit të auditimit 
Vëllimi  I i Doracakut të Auditimit të Brendshëm 

menti / Procesi nën Rreziqet / fushat kyçe: 

 
 
 
Drejtoria / Departa
auditim: 
 
Emri i auditimit: 
 

 

Tremujori në planin origjinal: 
 

 

Tremujori i pë
 

rpunuar:  

Lokacioni: 
 

Ndryshoni kodin (1): 

 
 
 
Përshkrimi i ndryshi
 

mit të kërkuar: 

rsyetimi për ndryshim: 

A – E shtuar në plan 
B – E shtyrë 
C – E përshpejtuar 
D – E fshirë/e anu
E – E modifikuar 

 

P
 
______
Drejtor
 
___
Ministr

 
 
ND  TË AUDITIMIT 

 
_____________________________   Data: ___________ 

 
 
 

 
 
A
 
Ju lutemi përdorni ndryshimin e mëposhtëm të kodeve: 

luar 

 
 
A ROVIMET 

________________ Data: __________ 
i, NJAB 

___________________ Date: __________ 
i/Drejtori ekzekutiv/Kryetari i komunës 

RYSHIMI I BËRË NË PLANIN STRATEGJIK
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Shembulli Nr. 1 Deklarata e auditorit ref. DP 1016 Vëllimit të II 
 

Shembulli nr. 2 Ndarja e kohës efektive të punës – Kapitulli VII i Vëllimit I 
 

 
Udhëzime se si duhet të plotësohet tabela: 
 

1 Të dhënat e dhëna anë vetëm ër qëllime ilustrimi dhe ju mund të plotësoni numra
katë kolona  2, 3, 6, lerat në kolonat  4, ogaritën automatikisht. 

Diagrami i ndarjes së KEP– i bazuar në vlerat e nxjerra nga tabela, diagrami kriijohet 
toma t. Ngj  në diagr  korresp në me rat e specifikuara në tabelë. 

shtë e illuesh  që ju të kontrollon herë fo at për g e të mu shme dh
 plotë ato nëse keni zgjedhur një % t P nga ë është ifikuar n abelë. N
lonën shtë sp fikuar që % e KEP është ndarë për impl in e tyrave t
ditim

feroh në Pikë .2 të Vë it të Doracakut. 

 dokum t i punës është vetëm për qëllime ilu
nevojave dhe vendimeve tuaja specifike. 

PËECAKTIMI I KOHËS EFEKTIVE  
 
 
 

 

.  j  p t  
për s në t  1, ku v  5, 8 ll

au tikish yrat am ondoj  ngjy
 

2. Ë  kësh me i dy rmul abim nd e 
të soni ë KE ajo q spec ë t ë 
ko  5 ë eci  75 ementim  de ë 
au it). 

 
3. Re uni n  8 llim

 
4. Ky en strimi dhe duhet të adaptohet sipas 

 
 
 
 

 
A

ud
ito

rë
t 

G
jit

hs
ej

 
di

të
 p

un
ë-

nu
m

ri
 

 Pu
sh

im
i 

ap
o 

m
un

ge
sa

 
ab

se
nc

e
 Pu

sh
im

 
m

je
kë

so
r 

K
oh

a 
ef

ek
tiv

e 
e 

pu
në

s 
(K

E
P)

 

Im
pl

em
en

ti 
de

ty
ra

ve
 të

 
au

di
tim

it 

T
ra

jn
im

i 
dh

e 
ku

al
ifi

ki
m

i 

G
jit

hs
ej

 
ak

tiv
ite

te
t 

ad
m

in
is

tr
at

Pl
an

ifi
ki

m
i 

st
ra

te
gj

ik
 

dh
e 

vj
et

or
 

iv
e 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
DREJTORI, 
NjAB 

253 15 10 228 171 25 5 27 

Auditori 1 253 18 10 225 169 25 5 26 
Auditori 2 253 15 10 228 171 35 5 17 
Auditori 3 253 25 10 218 164 30 5 20 
Auditori 4 253 22 10 221 166 25 5 25 
Auditori 5 253 20 10 223 167 35 5 16 
Auditori 6 253 20 10 223 167 20 5 31 
Auditori 7 253 16 10 227 170 20 5 32 
Auditori 8 253 15 10 228 171 22 5 30 
Auditori 9 253 20 10 223 167 28 5 23 
Auditori 10 253 20 10 223 167 20 5 31 
GJITHSEJ 2783 206 110 2467 1850.25 285 55 276.75 
 
 
 
T
 
 

 
 
 

itulli i grafikut: Ndarja e KEP 
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Shembulli Nr. 3 Plani strategjik për periudhën …. Ndarja e detyrave
 
 

 

PLANI STRATEGJIK PËR PERIUDHËN ………………. 
RJA E DETYRAVE PËR 200.., 200.., 200.. NË PAJTIM  E AUDITIMIT 

DHE P RCAKTIMI I DITËVE TË NEVOJSHME TË UNËS PËR PERSON  

i të plotësohet tabela: 
 shfrytëzohet për të specifikuar njësitë e synuara të universit të auditimit – këto mund të jenë njësi strukturale, 

itete, projekte, programe. Ato duh  shenohen sipa hës p të poshtë (nga rreziku i lartë  te 
rreziku i ulët); 

NDA ME STRATEGJINË
Ë P

 
 
S

1 Kolona  1
sisteme, aktiv et të s rad rej lar  deri

2 Kolona  2 shfrytëzo ë ar in t ar s at zikut;het për t tregu  tregues e rrezikut ë fitu i rezult i vlerësimit të rre  
3 Në kolonën 3 tregon ësh jësi i  re zi duk

treguesin dhe kufijtë riti
i se  a 
 e prio

të n
zimit të

a e synuar
 specifikua

 e auditim
r; 

t  rrezik i lartë, r zik i mesëm, apo rre k i ulët, e përdorur 

4 Në pajtim me strategjinë e adopt ë auditimit plotësoni numrin  e det rave  të auditimit dh mrin e ditëve të nevojshme 
për implementim në secilin vit ( lonat , 7, 8, 1 11.); 

uar t
ko

y e nu
4, 5 0, 

5 Numri i ditëve për përcjelljen  rekomandimeve, pë sigurimin e shërbimeve të ko ulencës, e për pl imin st tegjik 
dhe vjetor duhet t`i shtohen numrit të përgjithshëm të ditëve evojshme për im entim yra itim  në 
pajtim me vlerësimin e rrezuk Ata duhet poashtu të jenë n ërputhje me strategjinë e aud it. 

 e r ns  dh anifik ra
 të n plem in  e det ve të aud it

ut. ë p itim
6 Plotësoni KEP për secilin audito

dhe pozitat e punës të c
rë të llo itur në pikën 7.1 t odel r planin egjik (shembulli tabelë ësh  175) 

ilat tani janë të zëna në NJAB. Numri i auditorëve të nevijshëm dhe numri i auditorëve shtesë që 
sohen mund të llogaritet pastaj; 

gar ë m it pë  strat  në të:

duhet të punë
7 Nën tabelë, Drejtori, Njësia e Auditimit rendsh  ërshkruajë nevoj ersonel shtesë se ka nev  për 

jtori, Njësia e Auditimit të bren hëm su jeron të n n r të marrë burime shtesë. 
të b ëm duhet të p ën për p /në ojë

ndonjë/ dhe masat të cilat Dre ds g dërmerre pë
 
Shënim: 
Ky dokument është vetëm për qëllim
Njësia e auditimit të brendshëm

e ilustrimi të me dës së aritjes ë numrit të auditorë .  Drejtori, 
 mund të përdorë dokument të ndryshëm të punës apo mund të adoptojnë këtë duke 

t profesional. 

  prioritizi it 

to llog  s ve të nevojshëm

shfrytëzuar gjykimin e ve
 

Rreziku Kufijtë e m
I lartë     
I mesëm     
I ulët     

 
Nr. Njësitë e synuara të 

auditimit 

Tr
eg

ue
si

 i 
rr

ez
ik

u

Pr
io

rit
iz

N
um

ri 
it im

i 

 
de

ty
ra

 
ve

 p
ër

20
0…

 

N
r.i

  d
itë

ve
 të

 
pu

në
s p

ër
 

pe
rs

on
 si

pa
s 

G
jit

hs
ej

t
 

 p
ër

vi
tin

 

N
r. 

i d
et

yr
ve

 
a

pë
r  

20
0…

 

N
r.i

  d
itë

ve
 të

 
pu

në
s p

ër
 

pe
rs

on
 si

pa
s 

st
ra

te
gj

is
ë

G
jit

hs
ej

t
 

 p
ër

vi
tin

 

N
r. 

i d
et

yr
ve

 
a

pë
r  

20
0…

 

N
r.i

  d
itë

ve
 të

 
pu

në
s p

ër
 

pe
rs

on
 si

pa
s 

st
ra

te
gj

is
ë 

G
jit

hs
ej

t p
ër

 
vi

tin
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      0   0   0 
      0   0   0 
      0   0   0 
To in tali për detyrat në pajtim me vlerësim e 
rrezikut dhe strategjinë e auditimit 

0 0 0 8 8 0 0 0 0 

Përcjellja e rekomandimeve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Detyrat për shërbime të konsulencës 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
D ë janë duke u zhvilluar  etyrat e auditimit q          
Puna tjetër e auditimit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hetimet e mashtrimit           
Numri i pë tëve për aktivitetetrgjithshëm i di  e 

auditimit të brendshëm për NJAB 
  0   0   0 

KEP/Numri i auditorëve 2007   2008   2009   
KEP për secilin auditorë .00 17  00   175    5.00  175.
Numri i auditorëve të nevojshëm 0   0   0   
Pozitat e zëna të punës          
Numri shtesë i auditorëve të nevojshëm 0   0   0   
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Shembulli Nr. 4 Modeli i vlerësimit të rrezikut – Kapitulli VII i Vëllimit të I 
 
 
 

QELËSI: 
 
I  lartë** 
 
I mesëm** 

VLE ËSIMI I RREZIKUT PËR R
…… viti/ NJAB SA ………… ../
 
RANGIMI I GRADËVE NGA 1 
DER 3 DUHET TË PËRDOREN I 
NË F SHAT ME NGJYRË PËR U
FAK ORËT E NDRYSHËM TË T
RRE IKUT* Z

 
I ulët* 

FAKTORËT E RREZIKUT (refero uni në qelësin e dhënë nën tabe ) h lë
FRR 1 FRR  2 FRR 3 FRR 4 FRR 5 FRR 6 Rëndësia Treguesi  

rrezikut 
40%*** ???*** ???*** ???*** 10%**

* 
5%*** 100%  

Nr. Njësitë e synuara të 
auditimit 

Grada Grada Grada Grada Grada Grada   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
* Ju mund të përdorni shkallë të ndryshme të gradimit si atë prej 1 deri 5. 

mit këtu. Të dhënat e dhëna në tabelë janë vetëm për qëllime ilustrimi. 
 janë të përshtatshme për 

 
 

 

 

** Ju duhet të tregoni kufijtë e prioritizi
*** Këto rëndësi janë vetëm për qëllime ilustrimi. Ju duhet të specifikoni rëndësitë të cilat

faktorët tuaj të rrezikut. 
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Modeli i vlerësimit të rrezikut nga Kapitulli VI i Vëllimit të I 

 

NJA ë
VLE S

ërgatitur nga: ………………………. 
DREJTORI,, NJËSIA E AUDITIMIT …. 

……………………………. 

zim  për plotësimin e tabelës: 

. Plotësoni fushat: data “përgatitur nga” dhe “konrolluar nga”. 

 Shënoni faktorët e rrezikut duke përdorur të dhënat nga FRR1 ……… FRR6,  të dhëna në 
tabelën e përkufizimit të faktorit të rrezikut. 

3. sin usha …… o për ta bërë atë puthj od
t antë. Shu përgjithshme e rëndësive duhet të jetë e barabartë me a 18). 

 
shat e auditimit në kolonën e dytë (kolona B) e tabelës (nga B20 deri B24). 
t e aud imit në kolonën e parë (kolona A) e tabëleës (nga A20 

varësisht nga rezultatet e vlerësi t. 
 

5. Vlerësoni secilën fushë të audit it duke përdorur gradët prej 1 de  (1 = efe rëndësi e
vogël……4 = efekt/rëndësi e ma e) për secilin faktorë  rrezikut t ërdorur n odel. 

Tabela e përkufizimit të faktorit të rrezikut 

 
 

B n  …………………………../emri i organizatës/ 
RË IMI I RREZIKUT …………….. viti 

 
 
P

 TË BRENDSHËM ……………………………
 
Data: …
 
 
Udhë e
 

1
 
2.

 
Ndryshoni rëndë ë në f t C18  G18 t në për e me m elin 
uaj të veç ma e  (fush

4. Plotësoni në fu
Rangoni fusha it deri A24) 

mi

im ri 4 kt/  
dh  të ë p ë m

 
 

Të hënat 
e faktorit 

të r zikut 

Përshkrimi i faktorëve të përkufizuar  të rrezikut  (referohunu në Pjesën “faktorët e rrezikut”)  d

re
FRR1  
FRR2  
FRR3  
FRR4  
FRR5  
FRR6  
 
 
 

Rang
imi 

Faktori i rrezikut FRR1 FRR2 FRR3 FRR4 FRR5 FRR6 GJITHSE
J 

 Rëndësia 0.15 0.15 0.2 0.15 0.25 0.10 1 
 Fushat e auditimit 

(referohunu në pjesën 
“Fushat e auditimit”) 

       

2  3 2 3 3.25 4 4 4 
3  4 2 4 3.2 2 4 4 
4  3 2 3 3.1 3 4 4 
1  3 4 2 3 4 4 3.3 
5  2 3 2 3 4 4 3 
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QËLLIMI 
 

Ky është Vëllimi i  II prej tri vëllimeve të Doracakut të Auditimit të Brendshëm për auditimet e 
brendshme në shërbimin publik të Kosovës.  
“Auditimi i Brendshëm” është një aktivitet i pavarur, i sigurisë objektive dhe konsulencës i 
dizajnuar që të shtojë vlerën dhe të përmirësojë operacionet e organizatës.  Ai i ndihmon 
organizatës në përmbushjen e  objektivave të saj duke sjellë një qasje sistematike, të 
disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efikasitetit të procesit të menaxhimit të 
rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes. (Përkufizimi nga IAB) 

Qasja “sistematike” dhe “e disiplinuar” për auditimin e brendshëm arrihet me zbatimin e  
metodologjisë së unifikuar dhe standardeve profesionale nga auditorët e brendshëm.  Vëllimi II i 
Doracakut të Auditimit të Brendshëm, përshkruan një qasje standarde për kryerjen e auditimeve të 
brendshme.  Auditorët e brendshëm duhet ta njohin këtë qasje në mënyrë të hollësishme dhe ta 
aplikojnë atë në mënyrë të vazhdueshme për të harmonizuar praktikat e auditimit dhe për të 
përmirësuar cilësinë e auditimit të brendshëm në ESP–të  në Kosovë. 
 
Ky vëllim paraqet aktivitetet të cilat auditorët e brendshëm i kryejnë brenda kornizës së një detyre 
individuale të auditimit, pjesëmarrësit në proces dhe funksionet dhe përgjegjësitë e tyre në secilën 
fazë të procesit të auditimit (planifikimi, puna në terren, raportimi dhe përcjellja).  
 
Doracaku nuk ka të bëjë me detyrat e auditimit për konsulencë, të cilat mund t`u shtrohen  
auditorëve të brendshëm që t`i kryejnë kohë pas kohe, pasi që qasja për secilën detyrë të 
konsulencës do të ndryshojë në pajtim me rrethanat.  
 
Ky vëllim po ashtu prezanton një pako gjithëpërfshirëse të Dokumenteve të Punës së auditimit.  
Këto dokumente të punës janë ofruar për të udhëzuar auditorët e brendshëm nëpër procesin e 
auditimit dhe për të siguruar grumbullimin e materialit të duhur gjatë auditimit, për të përmbushur 
Standardet për dokumentacionin e auditimit.  Auditimet e brendshme, mund të marrin forma të 
ndryshme varësisht nga procesi ose organizata që ekzaminohet dhe nga qasja e auditimit që 
aplikohet.  Si pasojë e kësaj, jo  të gjitha dokumentet standarde të punës mund  të jenë gjegjëse për 
të gjitha auditimet – disa duhet të zëvendësohen ose modifikohen dhe mund të ketë nevojë që të 
përpilohen Dokumente shtesë të punës.  Prandaj, auditorët e brendshëm duhet të përdorin gjykimin 
e tyre për të përcaktuar se cilat dokumente të punës janë të përshtatshme për secilin auditim.  
 
Dokumentet e punës, të paraqitura në doracak, aplikohen në të katër fazat e secilit auditim 
individual: planifikimin e auditimit, punën në terren, raportimin dhe përcjelljen.  Dokumentet e 
punës janë organizuar sipas fazave dhe është sugjeruar që atyre t`u vihen numrat e  referencës sipas 
skemës në vijim: 
 

• Faza 1000 Planifikimi i Auditimit 
• Faza 2000 Puna në terren 
• Faza 3000 Raportimi 
• Faza 4000 Përcjellja 

 
Për qëllime të këtij vëllimi, supozohet që detyrat individuale të auditimeve të kryhen brenda 
kontekstit të Planit Strategjik të Auditimit dhe Planit Vjetor.  Metodologjia dhe procedurat për 
planifikimin strategjik dhe vjetor janë prezantuar në Vëllimin I të Doracakut të Auditimit të 
brendshëm. 
 
Udhëzimet e hollësishme për mjetet dhe teknikat të cilat auditorët mund t’i përdorin në kryerjen e 
auditimeve të tyre janë prezantuar në Vëllimin III.  
 
Të gjitha termet e përdorura në këtë vëllim, janë shpjeguar në Fjalorthin e prezantuar me Vëllimin 
I të Doracakut për Auditimin e brendshëm.  Në doracak janë strukturuar dokumente të ndryshme të 
punës si shembuj ose si anekse të doracakut,  për t`ua bërë më të lehtë shfrytëzuesve që t`i 
përmbahen atij.  Pjesa kryesore e tekstit përmban referime në vëllimet e tjera të Doracakut të 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

106 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

Auditimit të brendshëm, për t’iu shmangur përsëritjes së aspekteve të cilat janë të përbashkëta për 
temat e ndryshme. 
 
PASQYRA E PROCESIT TE AUDITIMIT 
 
Detyra e auditorit të brendshëm është që ta ndihmojë menaxhmentin e organizatës në zbulimin dhe 
vlerësimin e rreziqeve esenciale, dhe të kontribuojë në përmirësimin sistemeve të menaxhimit 
financiar dhe të kontrollit që veprojnë në atë organizatë. Në përgjithësi “sistemi” është një 
kombinim i elementeve të ndërlidhura të cilat përbëjnë një proces të vetëm të plotë që kryen një 
funksion të caktuar. Çdo sistem mund të konsiderohet si element, nën-sistem apo proces në kuadër 
të një sistemi më të madh.  
 
Parimet për menaxhimin financiar dhe sistemet e kontrollit janë përcaktuar në Ligjin për 
Menaxhimin e Financave Publike dhe  Përgjegjësitë. Auditorët e brendshëm duhet ta njohin këtë 
Ligj dhe ta mbështesin menaxhmentin në zbatimin e tij. Ata duhet të bëjnë analiza të thella të 
sistemeve të menaxhimit financiar dhe sistemeve të kontrollit për vlerësimin e funksionimit efektiv 
të mekanizmave të kontrollit. Me fjalë të tjera, theksi duhet të vihet në auditimin e sistemeve e jo 
në ekzaminimin e transaksioneve. 
 
Në auditimet e sistemeve, auditorët krijojnë një mendim lidhur me atë se çfarë mekanizmash të 
kontrollit ekzistojnë, si operojnë ata dhe cili është ndikimi i tyre në objektivat e organizatës.  Kjo 
bëhet duke ekzaminuar dhe vlerësuar proceset në organizatë. Kjo është ilustruar me skemën e 
mëposhtme: 

 

Procesimi 

Reagimi kthyes 
 

 
Kontributi 

Kontrolli

Proceset në organizatën që auditohet i kanë objektivat e tyre specifikë. Auditorët e brendshëm 
duhet t’i njohin mirë të gjitha proceset dhe të përqendrojnë vëmendjen e auditimit në ato të cilat 
janë të rëndësishme apo të prira drejt rrezik. Duke i ditur qëllimet, burimet, rrjedhën dhe rezultatet 
e proceseve, auditorët janë në gjendje të definojnë objektivat dhe fushëveprimin e auditimit të 
brendshëm. 
 
Auditimi i sistemeve është një proces “hap-pas-hapi”. Megjithatë, hapat nuk duhet të konsiderohen 
si faza të pavarura pasi që secili prej tyre duhet të kryhet para se të fillojë faza vijuese e auditimit. 
Auditimi i sistemeve është një proces i plotë i integruar. Njohuritë elementare të auditorit mbi 
sistemet që auditohen, gradualisht do të zgjerohen gjatë auditimit. Në secilën fazë të procesit të 
auditimit, auditorët e brendshëm do te kenë mundësinë që ta rishqyrtojnë qasjen që kanë 
planifikuar, në bazë të të kuptuarit të përmirësuar në lidhje me sistemin. 
 
Çelësi për auditim me cilësi të lartë është qasja e auditorëve ndaj planifikimit dhe kryerjes së 
auditimit. Për të siguruar auditime të qëndrueshme të cilësisë së lartë, auditorët e brendshëm 
aplikojnë qasje standarde për secilin auditim. Procesi i auditimit gjithmonë ka katër faza: 
planifikimin, punën në teren, raportimin dhe monitorimin e zbatimit të rekomandimeve (përfshirë 
përcjelljen). 
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KAPITULLI   1      PLANIFIKIMI I AUDITIMIT 

1.1 PASQYRA E  PLANIFIKIMIT TË AUDITIMIT  
 
Faza e planifikimit është me rëndësi kyçe për kryerjen efikase të një auditimi efektiv. Kjo fazë ka 
dy hapa kryesorë:  
 

• Përgatitjen për auditim; dhe 
 
• Planifikimin e aktiviteteve të auditimit dhe ndarjen e burimeve  

 
Gjatë përgatitjeve për auditim, auditorët e brendshëm duhet të:  
 

• Dokumentojnë procesin që auditohet për të kuptuar se si operon ai; 
 
• Identifikojnë objektivat e kontrollit; 

 
• Përkufizojnë fushëveprimin e auditimit; 

 
• Mbajnë takimin fillestar me menaxhmentin e organizatës që auditohet; 
 
• Identifikojnë dhe vlerësojnë rrezikun në procesin që auditohet; 
 
• Vlerësojnë kontrollet kundrejt rrezikut në procesin që auditohet; dhe 

 
• Zgjedhin një qasje duke identifikuar llojin dhe numrin e kontrollimeve që duhet të bëhen; 

 
Në fund të kësaj faze, Udhëheqësi i Ekipit dhe anëtarët e ekipit të auditimit përpilojnë planin e 
auditimit.  
 

Plani i Auditimit, përgatitet në fillim të secilës detyrë të auditimit të paraparë në planin vjetor.  Ai 
përmban objektivat, fushëveprimin, kohëzgjatjen dhe ndarjen e burimeve për atë detyrë. 
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Planifikimi për auditim mund të paraqitet si në vijim: 
 
 
 
 

Kuptoni 
objektivat e 
procesit/ njësisë 
së audituar 

 

 
 
 
 
 
Radha e ngjarjeve e ilustruar më lart është paraqitur në diagramin i cili diskutohet në pjesët 
vijuese të doracakut, siç tregohet në tabelën  e mëposhtme      
 
        

Grumbulloni 
informacione 

Identifikoni dhe 
vlerësoni rreziqet 

Formuloni 
objektivat e 
kontrollit 

Vlerësoni m

menaxh

jedisin e 
kontrollit dhe kontrollet e 

mentit 

 
Mesatar / I fort

 
Mesatar / I fortë 

ë 

 I dobët 

Vazhdoni vlerësimin e 
a) informimit 

kyçe (më së 
shumti ato të 
a

Përzgjidhni qasjen 
substantive të auditimit 

dhe 
komunikimit 

b) kontrollet 

(mos-mbështetje në 
kontrolle 

plikimit) 

Përzgjidhni 
strategjinë e 
auditimit 

Përgatitni Dokumentin e 
planifikimit me Programin e 
punës (apo formularët e përdorur 
në punën në terren) 

Mesatar / I fortë 

 I dobët 

Përcaktoni fushëveprimin 
dhe objektivat e 
auditimit 

Plani vjetor i 
mit auditi
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Hapi i planifikimit për detyrën e vetme të 
auditimit   

Përfshihet brenda kapitujve vijues në 
doracak 

1. Përcaktimi i objektivave dhe fushëveprimit 
të auditimit  

Nën-pjesët 1.2 dhe 1.3 

2.1 Kuptimi i objektivave dhe rreziqeve të 
procesit që auditohet  

Nën-pjesët 1.1.1 

2.2 Grumbullimi i informacioneve mbi 
historikun 

Nën-pjesët 1.1.2 

3. Identifikimi i rrezikut dhe formulimi i 
objektivave të kontrollit 

Nën-pjesët 1.5 

4. Vlerësimi i mjedisit të kontrollit  Nën- pjesët 1.6.1 
5. Vlerësimi i Kontrolleve të menaxhmentit   Nën- pjesët  1.6.3 
6.1 Vlerësimi i kontrolleve  të aplikueshme    Nën- pjesët   1.6.4 
6.2 Vlerësimi i informacioneve dhe 

komunikimit, nëse vlerësimi ka qenë 
mesatar / i fortë në pikën 5. 

Nën- pjesët 1.6.5 

7. Përzgjedhja e qasjes së auditimit  Pjesa  1.7. 
8. Përpilimi i dokumentit përfundimtar të 

planifikimit dhe përgatitja e  planit të 
auditimit.   

Pjesa 1.8. 

 
 
Përve ithë procesin e 
auditimi  siç është paraqitur në skemën e mëposhtme.   
 

 

Faz  se si do të ekzekutohet tërë detyra e auditimit. Planifikimi i mirë 
shtë një parakusht për kryerjen efektive të detyrës së auditimit e cila, bashkë me nivelin e lartë të 

kompetencës së auditorëve,  duhet të dërgojë drejt përmirësimeve në operacionet e 

ç kësaj, është me rëndësi të kuptohet se si procesi i menaxhimit lidhet me gj
t,

 
 

1.1.1. Kuptimi dhe dokumentimi i procesit / aktivitetit që auditohet 

a e planifikimit përcakton
ë

Objektivat Rreziqet

Vlerësimi  
i rrezikut 

Objektivat 
e  
 kontrollit 

Kontrollet dhe 
dokumentacioni 
 përkatës  

Reagimi në 
rrezik 

Informimi dh
 komunikimi 

 

Monitorimi
Testimi i  
kontrolleve 
 përmes  
 
 

auditimit

Formulari 
DICE  

Procesi/njësia 

Veprimet për 
përmirësim 

Raporti  
i auditimit 

      Puna në  
      terren e  auditimit
 

Procesi i AuditimitProcesi i Menaxhimit 

Vendosja për 
fushëveprimin 

Vendosja për objektivat e 
 Auditimit dhe të kuptuarit e  
Objektivave/rreziqeve të menaxhmentit 
 

 
 

e auditimit 
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organizatës.Prandaj, auditorët e brendshëm duhet t’i qasen fazës së planifikimit me kujdes të 
veçantë, duke i shfrytëzuar aftësitë dhe përvojën e tyre profesionale, duke pasur para sysh se sa 
mirë e njohin ata organizatën, proceset e saj, mjedisin e kontrollit dhe rreziqet.  

HABLLONI Nr. 1 – Lista Kontrolluese e Planifikimit të Auditimit (DP 1001) S
  

Dokumenti i parë i punës, në planifikimin e auditimit, numër 1001, është një listë e thjeshtë 
kontrolluese të cilën udhëheqësi i Ekipit mund ta përdorë, për të bërë të ditur se secili dokument 
pune është plotësuar si duhet.  Nëse ndonjë dokument pune në listë nuk duhet të plotësohet, 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet t’i bjerë  vijë, gjë që tregon se ai nuk aplikohet, si dhe të 
shënojë inicialet e veta, që të tregojë se ai dokument nuk nevojitet.  Çdo dokument tjetër shtesë i 
punës i përgatitur për auditimin, duhet të shtohet në fund të listës dhe të shënohen inicialet e 
Udhëheqësit të Ekipit të Auditimit, për të treguar aprovimin e tij/saj. 

 

Të h uhet të jenë të njoftuar me  planin vjetor të NjAB-së, i cili është 
baz ë  Ekipit 
të auditim
Puna varet nga; nëse aktiviteti i auditimit të brendshëm në organizatë:  

jashtëm i shërbimeve i 

 

QA A  të auditivit ku aktiviteti i auditimit të brendshëm kryhet 

gjit ë auditorët e brendshëm d
ë p r caktimin e auditorëve në auditime specifike. Posa të bëhet ky caktim, Udhëheqësi i

e ekipin e auditimit për planifikimin e detyrave specifike. it duhet të fillojë të punojë m

1. Kryhet nga auditorët e brendshëm që janë nga një ofrues i 
prokuruar nga organizata buxhetore; apo   

2. Kryhet nga NjAB-ja 

SJ  1 – Përmbushja e një detyre
nga ga një ofrues i jashtëm i shërbimeve i prokuruar nga  auditorët e brendshëm që janë n
organizata buxhetore. 
 

Duke supozuar në këtë rast që ekipi i auditimit të brendshëm ka më pak njohuri për organizatën, 
për shkak të natyrës periodike të auditimeve, anëtarët e ekipit duhet t’i përkushtojnë më shumë 

 audituar dhe sistemet e vendosura të menaxhimit 

 Fushat kryesore të operimit; 

• Qarkullimin e personelit; dhe 

kohë studimeve dhe përgatitjeve paraprake të detyrës së auditimit, në mënyrë që të fitojnë njohuri 
adekuate lidhur me aktivitetin/procesin e
financiar dhe kontrollit. 
 
Të kuptuarit e aktivitetit arrihet duke grumbulluar dhe studiuar informacionet për: 

• Legjislacionin, rregulloret dhe procedurat e brendshme që kanë të bëjnë me organizatën e 
audituar; 

• Objektivat e organizatës; 
• Strukturën e organizatës, përfshirë ndarjen e përgjegjësive, përshkrimet e punës etj; 
•

• Metodologjinë e vlerësimit të rrezikut që aplikohet në organizatë; 
• Procedurat për procedimin e informacioneve dhe kontrollet kyçe; 
• Mjedisin e kontabilitetit dhe politikat e kontabilitetit; 
• Menaxhimin financiar dhe sistemet e kontrollit; 

• Dokumentacionin tjetër të aplikueshëm. 
Si pikë fillestare, ekipi i auditimit duhet t’i referohet materialit në Dosjen e Përhershme.  Ekipi 
duhet pastaj të marrë në konsideratë se çfarë informatash tjera shtesë do të mund të jenë të 
nevojshme dhe t’i grumbullojë ato për t`i shtuar në Dosjen e Përhershme sipas nevojës.  
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Ekipi i auditimit i analizon informacionet e grumbulluara dhe  përgatitet për takimin fillestar me 
menaxhmentin e organizatës që auditohet.  

shtë kuptuar është e mjaftueshme, apo 
shtë e nevojshme të kërkohen dokumente shtesë dhe shpjegime nga menaxhmenti. Si rezultat i 

ohen në takimin fillestar me menaxhmentin e organizatës. Pas 
ëtij diskutimi, Udhëheqësi i ekipit të auditimit mund të plotësojë apo ndryshojë objektivat 

r njësinë organizative ose procesin që do të 

ësi së 
aku një javë para takimit me ekipin e auditimit.    

Dosjen e Përhershme, për të 
ufizojë kërkesën për informacione 

rmacionet që nuk janë në dosjen 
nuk duhet të kërkojë kopjet e të gjitha 

informacioneve në këtë fazë, por duhet të pyesë se ku mund të merren informacionet,  si ueb faqet, 

 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit do të gjykojë nëse ajo që ë
ë
punës së kryer në këtë fazë, ekipi i auditimit definon objektivat dhe fushëveprimin e auditimit në 
kuptim të gjerë, të cilat pastaj diskut
k
origjinale, duke marrë parasysh mendimin e menaxhmentit lidhur me fushat e diskutueshme. Më 
vonë objektivat do të specifikohen me më shumë hollësi dhe do të përcaktohet fushëveprimi i saktë 
i auditimit për t`u inkorporuar në planin përfundimtar të auditimit.  
 
Kur Udhëheqësi i ekipit të auditimit të jetë i gatshëm të iniciojë Auditimin e Brendshëm, ai/ajo do 
’i shkruajë menaxhmentit që është përgjegjës pët

auditohet, për ta informuar atë për auditimin që do të kryhet, të kërkojë nga ata një takim dhe të 
sigurojë informacione mbështetëse, si dhe të tregojë kërkesat e ekipit të auditimit për hapësirë të 
zyrës dhe pajisje.  Kjo letër duhet të dërgohet me kohë, në mënyrë që të pranohet nga marr
p
 
Arsyeja e kërkimit të informacioneve është që të sigurohet se auditori e kupton sa duhet njësinë 
organizative ose procesin ashtu që të identifikojë dhe vlerësojë kontrollet dhe që të dizajnojë testet 
përkatëse.  Udhëheqësi i ekipit të auditimit duhet së pari ta konsultojë 
përcaktuar se çfarë informacionesh posedon NjAB dhe duhet të k

 në infoshtesë në lidhje me njësinë organizative ose procesin vetëm
e përhershme.  Pastaj, Udhëheqësi i ekipit të auditimit 

dosjet qendrore, publikimet e përbashkëta dhe të tjera, ashtu që ekipi i auditimit të mund t’i 
përcjellë. 
SHABLLONI Nr. 2 – Kërkesa për Takimin Fillestar (DP 1002) 
 

QASJA 2 - Përmbushja e një detyre të auditimit, atëherë kur aktiviteti i auditimit të 
brendshëm kryhet nga një NjAB. 
 
Aty ku Auditimi i brendshëm bëhet përgjatë tërë vitit nga një NjAB e përhershme, Drejtori i 
NjAB-së mund të planifikojë detyrat specifike me më pak përqendrim në grumbullimin preliminar 
të të dhënave.  Këtu supozohet se ekipi tashmë ka njohuri për organizatën. Sidoqoftë, kur  NjAB-ja 
apo cilido anëtar i saj, është i ri/ e re në organizatë, rekomandohet që të kryhen punë preliminare 
më substanciale, siç është përshkruar në Qasjen 1.  

asi që johuri për organizatën e cila do të auditohet, 
planifik in e mjedisit të kontrollit dhe rreziqeve, 

rej nga mund të definohen objektivat dhe fushëveprimi i çdo detyre të veçantë të auditimit.  

ë grumbulluar informacione shtesë, auditorët e brendshëm mund 

 
P  supozohet se auditorët tanimë kanë n

imi duhet të përqendrohet më shumë në vlerësim
p
 
Gjatë kryerjes së këtij hapi, auditorët duhet të përdorin të dhëna nga Dosja e përhershme e 
projektit, rezultatet e auditimeve të mëparshme, takimet dhe intervistat me menaxhmentin dhe 
ekspertët e tjerë përgjegjës.  Për t
të përgatisin dhe ofrojnë pyetësorë për punonjësit, si pjesë e auditimit. 
SHABLLONI Nr. 4 - Pyetësori i Kontrollit të Brendshëm (DP 1004)  
SHABLLONI Nr. 6 - Të kuptuarit e përgjithshëm  (DP 1006) 

 

Këto dokumente grumbullojnë informacione themelore që u ndihmojnë auditorëve të kuptojnë 
mjedisin e kontrollit dhe të identifikojnë sistemet dhe kontrollet ekzistuese.  Këto mund të 
përdoren për të drejtuar një intervistë me menaxherin e lartë të njësisë organizative që auditohet, 
ose mund t’u jepen menaxherëve të lartë që t’i plotësojnë kur të kenë kohë.  Auditori duhet të 
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modifikojë PKM-në duke e bërë të përshtatshëm, duke pasur kujdes që të mos i dëmtojë të dhënat 
kyçe, për arritjen e të cilave ai është dizajnuar. 
 

Drejtori i NjAB duhet të sigurohet që menaxhmenti 
ërgjithësi me Planet strategjike vjetore të auditimit 

i lartë i organizatës të jetë i njoftuar  në 
dhe po ashtu duhet ta informojë kryesuesin e 

 të rangut më të lartë të 

pyetësorët, dosjen e 
rocedurave, skemat organizative, diagramet, etj. pasi që  këto ofrojnë pika referuese të 

p
organizatës lidhur me aktivitetin e planifikuar të auditimit. Kjo është një mirësjellje e rëndësishme.  
Një paralajmërim i arsyeshëm duhet t’i dërgohet me shkrim menaxherit

rganizatës që auditohet, për secilin auditim. o
 

1.1.2  Grumbullimi i  informacioneve 
 

Përgatitja preliminare për  auditim kërkon grumbullim të një sasie të konsiderueshme të 
mentet, intervistat, informacioneve. Burimet e informacioneve përfshijnë: doku

p
rëndësishme gjatë tërë auditimit. 

Auditorët do të marrin informacione nga burime të ndryshme (si nga Dosja e Përhershme për 
organizatën, burimet e identifikuara në takimin fillestar, nga menaxheri i organizatës që auditohet 
dhe pastaj nga PKB-ja) dhe do t`i rishikojnë ato për të identifikuar rrugët për hetime të 
mëtutjeshme.  Këto informacione dhe procedurat e sugjeruara të auditimit, do të regjistrohen në 
këtë formular dhe në të do të shënohen inicialet e secilit auditor që ka dhënë kontribut.  Udhëheqësi 
i Ekipit të Auditimit do të rishikojë dhe nënshkruajë formularin si pjesë e sigurimit të cilësisë së 
vazhdueshme për auditimin. 
SHABLLONI Nr. 5 – Regjistrimi i Rishikimit të Informacioneve (DP 1005) 

otësimin e objektivave të rishikimit.  Zgjedhja do të varet nga 
jykimi profesional i auditorit dhe do të reflektojë atë që auditori kupton për organizatën që 

 duhet të ketë njohuri të 
të specifikuar objektivat dhe 

ushëveprimin e auditimit. Tani duhet të dokumentohen hapat e procesit që auditohet. Për këtë 

itimit për të regjistruar elementet kyçe: procesin që do të 
uditohet; objektivi i procesit; hapat; rreziqet dhe procedurat e kontrollit të lidhura me këtë proces;  

 
Kur auditorët e brendshëm të zgjedhin metodën e grumbullimit të të dhënave, ata duhet të gjykojnë 
se cila metodë është më efikase në pl
g
auditohet, llojin e auditimit dhe veçantitë e detyrave. 
 
Metodat e ndryshme të cilat përdoren nga auditorët e brendshëm për grumbullimin e të dhënave 
janë shtjelluar në Vëllimin III të Doracakut të Auditimit të Brendshëm  
 
Në këtë pikë të fazës së planifikimit, Ekipi i Auditimit të Brendshëm
mjaftueshme lidhur me procesin në të cilin përqendrohet si dhe të ke
f
arsye përdoret dokumenti i punës “ Analizimi i Rreziqeve të Sistemit”. Auditorët duhet të përdorin 
këtë dokument për identifikimin e proceseve të cilat do t’i testojnë. 
SHABLLONI Nr 6 – Analiza e Rreziqeve të Sistemit (DP 1012) 
 
Ky dokument pune përdoret na ekipi i aud
a
vlerësimin e rrezikun që ndërlidhet me procesin. Në këtë mënyrë, i tërë procesi i auditimit 
reflektohet në dokumentin e punës. 
 
1.2. PËRCAKTIMI I OBJEKTIVAVE TË AUDITIMIT 
 

Standardi 2210 – Objektivat e Angazhimit 
Objektivat duhet të përcaktohen për secilin angazhim.  
 

Standardi 2210. A1 – Auditorët e brendshëm duhet të kryejnë vlerësime preliminare të 
rrezikut përkitazi me aktivitetin që rishikohet.  Objektivat e angazhimit duhet të reflektojnë 
rezultatet e vlerësimit të rrezikut.  
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Objektivat e auditimit janë deklarata të gjera të përgatitura nga auditorët e brendshëm për të 
definuar se çfarë synon të përmbushë angazhimi. Procedurat e auditimit janë mjetet për arritjen e 
objektivave të auditimit. 
Objektivat e auditimit përcaktojnë punën e cila duhet të kryhet nga auditorët e brendshëm.  

veprimit për secilën detyrë specifike të auditimit.  Drejtori i NjAB-së e  
jofton menaxhmentin e organizatës në takimin fillestar për objektivat e përgjithshëm dhe për 

fushëve

Objekti  auditimit duhet të jenë të qartë, të përqendruar në procese dhe rreziqe 
të dukshme  dhe të kenë për qëlli seve të cilat auditohen. Zakonisht 
objektivat e përgjithshëm të auditimit kanë të bëjnë me rishikimin e pajtueshmërisë rregullative e  

 
e objektivat e procesit që 

auditohet. 
 

Shembull: Nëse auditimi i brendshëm përqendrohet në aktivitetet financiare dhe të kontabilitetit të 

 

Objektivat e auditimit mund të jenë të përgjithshëm ose të veçantë. 
 

Në organizatat ku auditimi i brendshëm kryhet nga NjAB-ja,  objektivat e përgjithshëm definohen 
gjatë fazës së planifikimit vjetor së bashku me vlerësimin e mjedisit të kontrollit e rreziqeve dhe 
përkufizimin e fushë
n

primin e auditimit të brendshëm.  
 

vat e përgjithshëm të
m përmirësimin e proce

jo me atë se sa janë menaxhuar operacionet në mënyrë ekonomike, efektive dhe efikase, apo  me 
ruajtjen e aseteve dhe saktësinë e informacioneve të kontabilitetit.  
 

Auditorët e brendshëm i saktësojnë objektivat e auditimit në të njëjtën kohë me identifikimin
e objektivave të kontrollit.  Objektivat e kontrollit janë të lidhur m

organizatës, objektivat e auditimit do të jenë të lidhur me besueshmërinë dhe saktësinë e 
informacioneve financiare dhe pajtueshmërinë e regjistrave kontabël dhe raporteve financiare me 
politikat, planet, procedurat, rregulloret e ligjet dhe me ruajtjen e aseteve. 
 
Objektivat e kontrollit janë bazë për identifikimin e rreziqeve në një proces dhe për 
vlerësimin e përshtatshmërisë së kontrolleve, të vendosura për menaxhimin e rrezikut.   
 

ktivave të auditimit dhe objektivave të kontrollit është paraqitur në 
shembullin në vijim: 

ritjen dhe pagimin e pagave në Ministrinë X 

Dallimi në mes të obje

 

Procesi i auditimit për definimin,  lloga
(Auditimi i Listës së Pagave) 

                                            

Objektivat e auditimit 
 

Të vler ohet në pajtueshmëri më legjislacionin ës nëse procesi i listës së pagave funksionon 
përkatës, politikat dhe procedurat e menaxhimit; 
Të sigurohet se sistemi i listës së pagave operon ashtu që personeli paguhet si duhet dhe me kohë; 
Të sigurohet se procedurat e listës së pagave janë efikase dhe efektive. 

 

Fushëveprimi i auditimit   
 

Auditimi do të përfshijë të gjitha procedurat ekzistuese të listës së pagave që operojnë në kuadër të 
ministrisë X që nga fillimi i punësimit të një punëtori të ri deri në momentin kur ai/ajo pensionohet 
apo largohet nga Ministria; 
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Auditimi do të kufizohet në proceset dhe procedurat që operohen nga departamentet apo agjencitë 
e tjera në emër të Ministrisë.  

 

Objektivat e kontrollit 
 

Të sigurohet se orari i punës së punëtorëve, pushimet, gradimet, pagat, dhe ndalesat nga të 
ardhurat janë autorizuar për të gjithë punëtorët. 
Të sigurohet se të dhënat për vijueshmërinë në punë me kohë, rishikohen si duhet,, aprovohen, 
procesohen, dokumentohen dhe kodohen me saktësi për qëllime kontabiliteti.  
Të s rigu ohet se llogaritja e  pagës në bruto , ndalesave dhe pagës neto është:  

 - e saktë, dhe 
 - bazohet në kohën dhe shumën e autorizuar  

Të sigu n social janë të sakta dhe raportohen rohet se informacionet mbi tatimet dhe sigurimi
men ejëh rë. 
Të sigu uhen palës së tretë të cilës i rohet se ndalesat nga paga llogariten si duhet dhe i pag
detyrohen. 
Të s r shehtësi.  igu ohet se të dhënat e listës së pagave menaxhohen dhe mbahen në f
 
 

 
in e objektivave të 

ontrollit. Është me rëndësi të mbahet mend se objektiva të ndryshëm të kontrollit aplikohen në 
pro e
kontroll
objektiv kontekstin në të cilin funksionon procesi, si  dhe 
për a
SHEMB
 

For l

Në g
vijim

. Përcaktoni nëse politikat dhe procedurat ekzistuese në procesin që auditohet, 

n e sistemit informativ; 
5. Përcaktoni saktësinë dhe afatet kohore të të dhënave financiare; 

itë e kontrollit) të cilat 
kanë kontribuar në to. 

uditohet? A përputhen vendimet 
e menaxhmentit që kanë të bëjnë me këtë proces, me kërkesat ligjore dhe a janë 
dokumentuar plotësisht vendimet e tilla? 

Disa objektiva të zakonshëm të kontrollit janë prezantuar në listën që i është bashkëngjitur
doracakut. Kjo listë duhet të përdoret me kujdes si mjet për identifikim
k

ces t e ndryshme dhe lista nuk duhet të pranohet si listë gjithëpërfshirëse  e objektivave të 
it për të gjitha auditimet.  Auditorët e brendshëm duhet të mendojnë vazhdimisht për 
at shtesë të kontrollit,  të cilët reflektojnë 

dis  probleme specifike me të cilat ballafaqohet procesi që i nënshtrohen rishikimit.  
ULLI Nr. 1– Lista e Objektivave të Kontrollit  

mu imi i objektivave  

për atitjen e objektivave të auditimit, auditorët e brendshëm mund të përdorin sugjerimet në 
:  

1. Vlerësoni nëse politikat dhe procedurat ekzistuese janë adekuate për objektivat e procesit 
që auditohet; 

2
korrespondojnë me kërkesat e akteve rregullative; 

3. Verifikoni ekzistencën, gjendjen dhe ruajtjen e aseteve fizike dhe aftësinë e sistemeve të 
kontrollit për t`i mbrojtur ato nga humbja dhe shpërdorimi; 

4. Vlerësoni plotësinë, përshtatshmërinë, saktësisë dhe qasje

6. Identifikoni gabimet dhe mangësitë dhe përcaktoni faktorët (dobës

 

Objektivat e kontrollit mund të formulohen si pyetje, për shembull: 
 

• A aplikohen procedura adekuate në procesin e organit që a
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• A ekziston ndonjë sistem raportimi mbi proceset që auditohen dhe a është kjo informatë e 
plotë dhe e saktë? 

• A mbrohen asetet si duhet? 
n me kohë dhe në shumën e saktë? 

• A janë plotësuar kërkesat për dhënien e kontratave publike dhe a janë vendosur  

 se si formulohen objektivat varet shumë nga lloji i auditimit që do të kryhet.  
 lloje të 

dry
SHE B itimin e brendshëm  
 
Ma h durave të auditimit  

anizatës që auditohet dhe mund të drejtohen në lloje të ndryshme të 
akti e
 
Ob t imin e auditimit të 

rendshëm dhe duhet të drejtohen që të adresojnë rreziqet e ndërlidhura me procesin i cili 

paraprake, objektivat dhe procedurat e auditimit së bashku përbëjnë 
ushëveprimin e punës së auditorit të brendshëm. 

het; 
• Emrin e procesit që do të auditohet; 

 
Fus e ë aftësinë e auditorit për 
shp je rofesional për procesin që auditohet. Kufizimet e tilla 
mun të
 

imit ; ose  
. 

 
Mu t  e fushëveprimit të përfshihet një deklaratë për 
fush  k duhet të 
përfshihen në punën e auditim pritjet 
për u

• A siguron sistemi se pagesat bëhe
• A siguron sistemi i kontabilitetit regjistrim të saktë të aseteve, detyrimeve, të hyrave dhe 

shpenzimeve dhe a përputhen pagesat me obligimet e kontraktuara? 

mekanizma adekuatë  të kontrollit për sigurimin e përmbushjes së kërkesave rregullative? 
 

ënyraM
Në aneksin në fund të doracakut janë dhënë disa shembuj të objektivave të auditimit për
n shme të auditimit .   

M ULLI Nr. 2 – Lista e objektivave për aud

rrëd ënia  në mes objektivave të auditimit dhe proce
 

Procedurat e auditimit janë mjetet për arritjen e objektivave të auditimit. Procedurat themelore dhe 
më të rëndësishme janë kontrollimet të cilat auditorët e brendshëm i bëjnë gjatë procesit të 
auditimit. Kontrollimet specifike që do të bëhen, zgjidhen gjatë procesit të planifikimit që të 
eflektojnë karakterin e orgr

vit teve, proceseve, programeve, treguesve, dokumenteve, etj. 

jek ivat dhe procedurat e detyrës, së bashku definojnë fushëvepr
b
kontrollohet.   
 
1.3. FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT 
 
Siç është cekur në pjesën 
f
 
Para takimit fillestar me menaxhmentin, ekipi i auditimit të brendshëm duhet të definojë 
fushëveprimin e auditimit i cili do t`i arrijë objektivat e auditimit që janë përgatitur në planin 
vjetor. 
 
Fushëveprimi i auditimit duhet të definojë parametrat vijues të detyrës së auditimit: 
 

• Periudhën që do të audito

• Dokumentet që do të kontrollohen; dhe 
• Vendin ku do të kryhen kontrollimet specifike; 

hëv primi mund të kufizohet nga faktorët apo ngjarjet që e zvogëlojn
reh n e një mendimi të pavarur dhe p
d  jenë të lidhura me: 

• Qasjen e auditorëve të brendshëm në asete, dokumente, informacione dhe zyrtarë kyçë  që 
lidhen me objektivat e audit

• Burimet njerëzore në dispozicion dhe orarin për punën e auditorëve

nd ë jetë e përshtatshme që në përkufizimin
at të cilat janë të lidhura me aktivitetin ose procesin që auditohet, por që nu

it.  Kjo mund të qartësoj kufijtë e auditimit dhe të sigurojë që 
rez ltatet e auditimit të jenë adekuate. 
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1.4. TAKIMI FILLESAR 

i e objektivat e auditimit. 
bushjen efikase të 

se gjatë rrjedhës së 
auditim . Takimi fillestar duhet të ketë tone pozitive për angazhimin dhe duhet të zbusë çfarëdo 

 Kohëzgjatjen e punës së auditimit; 

• Brengat ose kërkesat për menaxhmentin. 
o shqetësimet për auditorin e brendshëm;  dhe 

• Procedurat e raportimit dhe procesit të përcjelljes së auditimit të brendshëm.  

 

Drejtori i NjAB-së apo Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet ta thërrasë takimin me 
menaxhmentin e organit që auditohet, pasi të jenë kryer studimet preliminare lidhur me procesin që 
auditohet dhe pasi të jenë definuar fushëveprim
Mbajtja e takimit fillestar me menaxhmentin është  e rëndësishme për përm
detyrës së auditimit dhe do ta hapë rrugën për marrëdhënie bashkëpunue

it
shqetësimi  që ka menaxhmenti. 
 
Temat e diskutimit gjatë  takimit fillestar mund të përfshijnë:  
 

• Objektivat dhe fushëveprimin e planifikuar të punës për auditim; 
•

• Auditorët e brendshëm, të caktuar për auditim; 
• Procesin e komunikimit gjatë auditimit, përfshirë metodat, afatet kohore dhe individët të 

cilët do të jenë përgjegjës.  
• Kushtet organizative dhe operacionet e aktivitetit i cili rishikohet. 

• Çështjet me interes të veçantë  ap

 

 
Sha obll ni Nr. 7 ofron një draft axhendë, e cila mund të i bashkëngjitet “Kërkesës për Takimin 
Fill resta ”, dhe të përdoret si udhëzues për takimin fillestar.  Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet 
ta modifikojë atë që t’i përshtatet rrethanave. 
 

SHA 3) 

Udh e
dhe pë
sinkron ve.  Menaxhmenti mund të përfitojë nga rasti që të 
iden ik
auditim

 përmbledhës i çështjeve që janë diskutuar në  takime  dhe ndonjë 
 po ashtu të ruhet në 

 

1.
 
A
p

mi i informacioneve mbështetëse dhe dokumentimi i çështjeve kyçe në pjesën e 
dokumenteve të punës për planifikim; 

• Identifikimi i objektivave për auditimin; 

BLLONI Nr. 7 – Draft Agjenda për Takimin Fillestar (DP 100
 

ëh qësi i Ekipit të Auditimit do të diskutojë me menaxhmentin datat e planifikuara të fillimit 
rfundimit të auditimit dhe kurdo që është e mundur duhet t’i adaptojë ato, për t’i 
izuar me angazhimet e tjera organizati

tif ojë rreziqet specifike në procesin që auditohet, të cilat nuk janë përfshirë në planin e 
it, e që  ekipi i auditimit duhet t`i marrë në marrë në konsideratë për përfshirje në 

fushëveprimin e auditimit. 
 

Auditori duhet të sigurojë që i gjithë menaxhmenti që duhet të dijë për auditimin, të informohet me 
kohë dhe duhet të mbajë takime me menaxherët të cilët janë përgjegjës për aktivitetin që 
kontrollohet.  Një shënim
konkluzion që është arritur, t`u shpërndahet individëve sipas nevojës dhe
dokumentet e punës - angazhimit.  

5. OBJEKTIVAT DHE RREZIQET 

ktivitetet vijuese duhet të kryhen dhe dokumentohen në pjesën e dokumenteve të punës për 
lanifikim: 

• Grumbulli
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• Identifikimi i rreziqeve të ndërlidhura me objektivat; 

Vlerësimi dhe identifikimi i rreziqeve kritike, formulimi i objekti• vave të  kontrollit të 
kut në dokumentet e punës - 

•  me rreziqet kritike dhe dokumentimi i kontrolleve 

SHABL
 
Kjo t
rrezikut

1.6. VL SHËM 

Auditorët duhet të kuptojnë sistemin e kontrollit të brendshëm të cilin e ka dizajnuar dhe zbatuar 
menax  të kontrollit janë ofruar nga modeli COSO për 
sistemet e  kontrollit të bre

bazuar në rreziqe dhe regjistrimi i tyre me rangimet e rrezi
Analizimi i rreziqeve të sistemit; dhe  

Identifikimi i kontrolleve të ndërlidhura
kyçe të dokumentit të punës – Analizimi i rreziqeve të sistemit.   

LONI  Nr. 8: Lista kontrolluese për menaxhimin e rrezikut (DP 1009) 

 lis ë kontrolluese mund të përdoret për të pasur një pasqyrë të proceseve për menaxhimit e 
. 

 

ERËSIMI I SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BREND
  

hmenti. Bazat për rishikimin e sistemeve
ndshëm. 

 
Auditorët duhet të adresojnë këtë model në mënyrë sistematike për të siguruar përdorimin efikas 
të burimeve të auditimit.  Prandaj, vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm kryhet sipas 
radhës në vijim:
 

• Kuptimi dhe vlerësimi i objektivave dhe natyrës së programit/funksionit/procesit dhe të 
finimi i rreziqeve të ndërlidhura me to – shihni Nën-pjesën 1.1.1; 

it në kontroll. Në këtë rast nuk vlerësohen elementet e tjera të 
sistemit të kontrollit të brendshëm - shihni Nën-pjesën 1.7.1; 

 të vazhdojë me identifikimin dhe vlerësimin e kontrolleve kyçe të aplikuara. 
Aty mund të ketë shumë kontrolle të aplikuara, në të cilin rast auditori duhet të përzgjedhë 

1.6.1. Vlerësimi i mjedisit të kontrollit 
 
Duhet p jedisi të kontrollit nuk është aq i kapshëm  ose i lehtë 

ër t`u kuptuar.  Ai në masë të madhe përshkruan një atmosferë apo një kulturë në institucion, ku  

 

de
• Vlerësimi i mjedisit të kontrollit – shihni Nën-pjesën 1.6.1; 
• Vlerësimi i kontrolleve të menaxhmentit dhe procesit për monitorimin e efikasitetit të tyre 

– shihni Nën-pjesën 1.7.1; 
• Nëse auditori vlerëson se mjedisi i kontrollit është i dobët atëherë duhet të adaptohet 

strategjia e mosbesim

• Nëse vlerësimi në pikën (d) është se mjedisi i kontrollit është mesatar ose i fortë, atëherë 
auditori duhet

kontrollet kyçe që zvogëlojnë më shumë se një rrezik; dhe 
• Vlerësimi i efektivitetit të informacioneve dhe rrjedhave të komunikimit dhe formulimi i 

qasjes suaj të auditimit.  

asur parasysh  se koncepti i një m
p
menaxhmenti ka fjalën kryesore, gjë që herë rezulton me mjedis të fortë kontrolli, herë me të 
dobët.   
 

Veni re! 
Edhe pse auditorët duhet të dokumentojnë vlerësimin e tyre të mjedisit të kontrollit, duhet të 
kuptohe tetet nga dëshmitë e forta. Për këtë arsye kjo nuk t që në përgjithësi ai nuk do të mbësh
duhet të bëhet publike madje as përbrenda NjAB-së, pasi që informacionet shumë lehtë mund të 
keqkuptohen apo keqpërdoren. Sidoqoftë, qoftë edhe si parashikim, apo ndjenjë, pranohet si mjet i 
vlefshëm i planifikimit gjatë marrjes së vendimit se a duhet të mbështetemi apo jo në kontrolle, dhe 
nëse po,  deri në çfarë mase. 
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Përdorn
mjedisin
 
Vëreni se koncepti i m lidhet me gjithë organizatën që auditohet.  
Nës u
azhurno zative, burime 

jerëzore ose politika organizative.  

Mjedisi andalimin e mashtrimit dhe auditorët e 

it që mashtrimi mund të jetë bërë.  Auditori duhet të njohë karakteristikat e 
it, teknikat e përdorura për kryerjen e mashtrimit dhe llojet e mashtrimit të 

 
t të kryejnë 

testime shtesë për të kërkuar treguesit e mashtrimit. Disa shembuj të treguesve janë 

kurim dhe humbjet ose vonesat e mëdha të pazakonshme në projekt. Auditorët e 
 duhet ta dinë se prezenca e më shumë se një treguesi në çfarëdo kohe shton 

 të ndodhë dhe të vlerësojnë nëse janë të 
i i mashtrimit.  

 
Aty për të kërkuar hetimin, të gjeturat duhet të 

iciuar hetimin.  

1.6.3.    Vlerësimi i kontrolleve të menaxhmentit 

Kontrolle janë të gjitha aktivitetet e menaxhmentit që synojnë shtimin e gjasës për arritjen e 
objektivave të organizatës të cilët arrihen me zvogëlimin ose eliminimin e rreziqeve të 
identifikuara.  
Kontrollet janë:  

• Parandaluese (bllokimi i ndodhjes së ngjarjeve të padëshirueshme); 
• Detektive (përdoren për zbulimin dhe për korrigjimin e efekteve të padëshirueshme); ose 
• Direktive (përdoren për të shkaktuar dhe inkurajuar ngjarjet e dëshirueshme).  

 
Vlerësimi i auditorit për kontrolle ndikon drejtpërsëdrejti në atë se sa kontrolle do të kryhen gjatë 
auditimit.  
 
Procesi i vlerësimit të kontrolleve të menaxhmentit mund të ndahet në 2 etapa: 
 

• Identifikimi i kontrolleve të menaxhmentit; dhe 
 
• Testimi i kontrolleve kyçe të menaxhmentit 
 

Procesi në vijim është i dobishëm në identifikimin e kontrolleve të menaxhmentit: 

i SHABLLONIN Nr. 9: Lista kontrolluese për mjedisin e kontrollit (DP 1007) për të vlerësuar 
 e kontrollit. 

jedisit të kontrollit, zakonisht 
e a ditori ka përgatitur paraprakisht një vlerësim të mjedisit të kontrollit, ai duhet vetëm të 

het aty ku ka ndryshime të konsiderueshme në menaxhment, strukturë organi
n
 

1.6.2.   Treguesit e mashtrimit 
 

 i fortë i kontrollit, luan një rol të rëndësishëm në par
brendshëm duhet të jenë një alarm për treguesit e mashtrimit.  Kjo do të thotë: 
 

• Duhet pasur njohuri të mjaftueshme për mashtrimin, që të jenë në gjendje të identifikojnë 
tregues
mashtrim
shoqëruara me aktivitetet e rishikuara. 

 
• Duhet të jenë vigjilentë në rastet, siç janë dobësitë e kontrollit që do të mundësojnë

mashtrimin.  Nëse janë zbuluar dobësi të dukshme të kontrollit, auditorët duhe

transaksionet e paautorizuara, kontrollet e refuzuara, përjashtimet e pashpjegueshme në 
pro
brendshëm
gjasën që mashtrimi të ketë  ndodhur; dhe 
 

• Të vlerësojnë treguesit se mashtrimi ka mundur
nevojshme veprime të mëtejshme ose të rekomandohet hetim

 ku ka dëshmi të mjaftueshme të mashtrimit 
dërgohen te Komiteti i Auditimit i cili do të kontaktojë organet kompetente për të in
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 Identifikimi i kontrolleve 

Is it automated?

 
 

Etapa e dytë e vlerësimit do të 
SHABLLONI Nr. 8: Lista

mundë të kryhet duke përdorur Listën kontrolluese nga 
hmentit (DP 1008).  Kjo listë kontrolluese 

prez to  t’u gjejë përgjigje:  
 

et potenciale?    

 kontrolluese për kontrollet e menax
an n një sërë pyetjesh të cilave auditori duhet

1. A i rishikon menaxhmenti në mënyrë periodike apo (të paktën çdo tre-muaj) raportet për të 
gjetur problemet / gabim

2. A është menaxhmenti kompetent që t’i identifikojë problemet nga këto raporte? 
3. A pranon menaxhmenti kohë pas kohe reagime kthyese në lidhje me shkaqet e problemeve 

në qoftë se ka identifikuar ndonjë?  
4. A  gje ndaj informacioneve lidhur me inicion menaxhmenti veprime korrigjuese si përgji

problemet?  
5. A e kontrollon menaxhmenti zbatimin e suksesshëm të veprimeve korrigjuese? 
6. A siguron menaxhmenti përmes kontrollimeve (të deleguara) të realitetit, arritjet e 

mjaftueshme të objektivave dhe progresit?  
7. A reagon menaxhmenti në mënyrë konstruktive ndaj rezultateve / të gjeturave të auditimit ? 
 
Nëse të gjitha këto pyetje mund të kenë përgjigje pohuese, pra  “PO”, atëherë kontrollet mund të 
konsiderohen si “efektive”. Nëse është një përgjigje “JO”, kontrollet e  menaxhmentit nuk duhet të 
vlerësohen si “efektive”. 
 

1.6.4.     Vlerësimi i kontrolleve të aplikimit   

Kontrol t e menaxhmentit në atë se ato nuk kryhen në 
shumën  ushtrohen në secilin transaksion veç e veç. 

sht ka përcaktuar  se nuk mund t’u besohet kontrolleve, kontrollet e 

let e aplikimit ndryshojnë nga kontrolle
 e përgjithshme të transaksioneve, por ato

 
Ato mund të jenë:  

• Manuale (që kryhen nga personelit);  ose 
• Të kompjuterizuara (që kryhen nga sistemet e TI –së)   

Në rastet kur auditori parapraki
plikimit nuk do të testohen. a

 Është një kontroll i aplikimit 

A e kontrollon  se një kontroll
i aplikimit është kryer? 

’ s a Monitoring 
Control

Ndoshta nuk është kontroll!

Jo

Ye 

Po

Po

Jo

Po

Jo 

A është automatik?

A është parandalues?

Po 

Jo

Është kontroll i Menaxhmentit?

A është qëllimi i tij primar që t’i
ndihmojë menaxhmentit 

të menaxhojë punën? 
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Kur identifikohen rreziqet e niveleve të aktiviteteve të hollësishme e që janë paraqitur në  
SHABLLONIN Nr 12 – Analizimi i Rreziqeve të Sistemit (DP 1012), kontrollet aplikative të ndërlidhura 
me këtë (preferohen kontrollet kyçe) po ashtu duhet të regjistrohen në këtë formular. 

1.6.5. Vlerësimi i informimit dhe komunikimit   

SHABLLON Nr. 10: Lista–kontrolluese për informim dhe komunikimit (DP 1010) mund të përdoret 
gjatë vlerësimit të disponueshmërisë, mjaftueshmërisë dhe afateve kohore të informimit dhe 
komunikimit. 
 
1.7.  PËRZGJEDHJA E QASJES SË AUDITIMIT   
 
Duke përdorur rezultatet e vlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm të përshkruara në 
kapitujt  

lerësim  

ë sasie dhe cilat punë duhet t’i bëj, në mënyrë që ta 

i është më i ulët  nëse 
sistemi i kontrollit është më i fortë.  Auditori duhet të zgjedhë se sa punë e auditimit duhet të 
kryhe
Pjesa 1.6 shpjegon në detaje vlerësimin e elementeve individuale të sistemit të kontrollit të 

rendshëm dhe Pjesa 1.7 përshkruan se si përdoren rezultatet për të përcaktuar se çfarë dhe sa punë 

 e mëparshëm, auditori duhet të zgjedhë qasjen  përkatëse të auditimit. Kjo përfshin
in se sa mund të mbështetemi në kontrolle, duke u bazuar në vlerësimin e kontrolleve dhev

në  mjedisin në të cilin ato operojnë. Qasjet alternative të auditimit për këtë vendim janë prezantuar 
në pjesët në vijim.  
 

1.7.1.   Qasjet alternative të auditimit 

Në përgjithësi qasja e auditimit merr parasysh se sa teste të një kontrolli janë të nevojshme 
për auditorin që të formojë një mendim se sa mirë funksionon një kontroll.  Zakonisht nuk 
është e nevojshme të testohet secili transaksion i cili kalon nëpër një kontroll të veçantë. Në 
vend të kësaj auditori mund të testojë një mostër dhe të hulumtojë rezultatet nga mostra deri 
te populacioni i saj si tërësi.  
 
Pyetja kyçe për një auditor është :  në çfar
zvogëloj rrezikun tim të auditimit, d.m.th.  rrezikun e arritjes së një konkluzioni të gabuar ?  

 
Rreziku i auditimit është më i lartë kur sistemi i kontrollit është i dobët dhe  a

t dhe cilat aktivitete, bazuar në rezultatet e vlerësimit të sistemit të brendshëm të kontrollit. 

b
e auditimit duhet të kryhet.  
 
Opsionet kryesore të auditimit janë paraqitur në vizatimin e mëposhtëm:  
 

PricewaterhouseCoopers

Pak mbështjetje në 
kontrolle

Testet 
substantive

Rishikimi 
analitik Analytical reviewRishikimi analitik

Testet substantive

Rish

Kontrollet e Kontrollet 
(menaxhmenti, 

aplikimi & të 

Mjedisi i kontrollit
& NjPGA

Mjedisi i kontrollit
& NjPGA

menaxhmentit

përgjithshme

ikimi
analitik

NjPGA = Njohuria dhe Përvoja e Grumbulluar e Auditimit

Aspak mbështetje 
në kontolle

Mbështetje e 
madhe në kontolle
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Opsioni 1: Mos besueshmëri në kontrolle për shkak të mjedisit të dobët të kontrollit  
 
Kjo aplikohet në rastet kur mjedisi i kontrollit vlerësohet si i dobët. Nuk ka arsye të vlerësohen 

ontrollet e menaxhmentit dhe ato të aplikimit, nëse mjedisi i kontrollit është vlerësuar si i dobët. 

at kontrolle të aplikimit nevojiten dhe të rekomandojë përmirësime për 

k
Kontrolleve nuk mund t’u besohet. 
 
Qasja e auditimit: Auditimi nuk do të përfshijë asnjë test të kontrolleve (pasi që kontrolleve nuk 
mund t’u besohet). Në vend të kësaj, auditori do të  kryejë rishikim analitik dhe teste substantive të 
transaksioneve për auditimet financiare dhe ato të pajtueshmërisë  dhe, në rast të auditimit të 
sistemeve, auditori duhet ta këshillojë organizatën në lidhje me atë se cilat kontrolle të 

enaxhmentit dhe cilm
mjedisin e kontrolleve, duke përdorur shembujt e dështimit të kontrolleve apo menaxhimit të dobët 
të rrezikut, për të demonstruar problemin.  
  
Pavarësisht nga vlerësimi i arritur për mjedisin e kontrollit dhe kontrollet e menaxhmentit, kjo 
qasje duhet të ndiqet nëse procesi apo organizata auditohet për herë të parë.  

 
Opsioni 2: Mos besueshmëri në kontrolle për shkak të kontrolleve jo efektive të 

menaxhmentit.   
 
Kjo është situata kur mjedisi i kontrollit ka mundur të vlerësohet si mesatar, por kontrollet e 

enaxhmentit nuk janë efektive.  Në këtë situatë menaxhmenm
problem

ti nuk është në gjendje t’i detektojë 
et nëse ato ndodhin dhe veprimet korrigjuese nga menaxhmenti nuk janë siguruar.  

Qasja e ë kontrolleve (pasi që nuk mund t’u 

 
Pa marrë para s bërë auditori për mjedisin e kontrollit dhe për kontrollet e 
menaxhmentit, ky opsion duhet të përdoret nëse procesi / njësia auditohet për herë të parë. 

 
 auditimit: Auditimi nuk do të përfshijë asnjë test t

besojmë atyre). Në vend të kësaj auditori do të  kryejë rishikime të gjëra analitike dhe teste 
substantive të transaksioneve, në rastin e auditimeve financiare dhe atyre të pajtueshmërisë.  Në 
rastin e auditimit të sistemeve, auditori duhet përsëri të rekomandojë kontrollet të cilat duhet të 
dizajnohen. Për demonstrimin e problemeve duhet të përdoren shembuj të dështimeve të 
kontrolleve apo menaxhimit të dobët të rrezikut.  

ysh vlerësimin që ka 

 
           Opsioni 3: Besueshmëri e kufizuar në kontrolle 
 
Kur vlerësimi i mjedisit të kontrollit është  vlerësuar si mesatar apo i lartë dhe kontrollet e 

enaxhmentit janë vlerësuar si mesatare në fazën e planifikimit me disa kontrolle kyçe të 
aplikimit, që jan it.   

e të menaxhmentit dhe kontrolleve kyçe të aplikimit, të plotësuara me testime të 
ufizuara të transaksioneve.  

 

m
ë konsideruar si efektive kur janë testuar në fazën e planifikim

 
Përdorimi i këtij opsioni supozon se auditorët kanë audituar më parë procesin që rishikohet – 
kështu që ekzistojnë njohuri dhe përvojë e akumuluar e auditimit.  
 
Qasja e auditimit: Auditori duhet të kryejë rishikime analitike dhe testime të mëtejshme të 
kontrollev
k

 

         Opsioni 4: Besueshmëri gati e plotë në kontrolle 
 
Atëherë kur ekziston mjedis i fortë i kontrollit, i shoqëruar me kontrolle efektive të menaxhmentit, 
uditorët mund të kenë besim gati të plotë në kontrolle, duke e përqa

testim
endruar  vëmendjen e tyre në 

in e kont  aplikimit të plotësuara me teste të 
kufizuara substantive. 

rolleve të menaxhmentit dhe kontrolleve të

  
 Përdorimi i këtij opsioni supozon se auditorët kanë audituar më parë procesin që rishikohet, kështu 

ë ekzistojnë njohuri dhe përvojë e konsiderueshme e akumuluar e auditimit. q
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 Logjika prapa kësaj qasjeje është se nëse ka ndodhur ndonjë problem material në cilëndo 
transaksion individual, kontrollet e menaxhmentit do ta kishin identifikuar atë dhe në një nivel të 
kontrolleve të aplikimit gabimi do të ishte parandaluar ose korrigjuar.  Kështu që  përqendrimi 
sht në ë menduar, në vend se 

të k o dividuale. 
 
Qas e
kontroll ak teste substantive.   

1.7.2.    Përzgjedhja e mostrës në bazë të rrezikut 

 

acione nga burime të ndryshme (p.sh. raportet e përjashtimit, 
baza e të dhënave për parregullsitë), për të reg he kuptuar rreziqet dhe 
parregullsitë.  Njësitë me numrin më të lartë të arregullsive në transaksionet e tyre, duhet të 
m  përzgjidhen për mostër p a për ndonjë 
p
 

el ose procedura, ekziston rreziku që 
 siç është pritur dhe, si të tilla, janë 

d) Shpërndarja e duhur gjatë  periudhës 

tohen vetëm 
ë fillim të vitit, por duhet të testohen njëjtë gjatë  periudhave të ndryshme të atij viti. 

gramit.  Për ta 
htësuar këtë në praktikë: 

i i kujdesshëm strategjik çdo vit; dhe 

ë ë  testim për të kontrolluar nëse kontrollet funksionojnë ashtu siç jan
ërk hen gabimet  të cilat kanë rrëshqitur nëpër transaksionet in

ja  Auditimit: Auditori duhet të përqendrohet në testimin e kontrolleve të menaxhmentit dhe 
eve kyçe të aplikimit me sa më p

 

 
Për t’iu shmangur testimit të 100% të transaksioneve, auditori duhet të përzgjedhë një mostër.  Në 
përcaktimin e madhësisë së mostrës dhe transaksioneve që do të përzgjidhen, auditori duhet të 
marrë parasysh faktorët, siç janë:  vlera monetare, potenciali i mashtrimit, shpeshtësia e 
parregullsive, ndryshimi si tregues i zakonshëm i rrezikut dhe koha, siç paraqitet më poshtë: 
 

a) Vlera monetare 

Sa më e madhe të jetë shuma e parave të përfshira, aq më i madh është rreziku (p.sh. keqpërdorimi 
i fondeve ose bërja e pagesave të paligjshme).  Prandaj projektet, kontratat dhe transaksionet e 
hollësishme, klasifikohen sipas madhësisë së tyre në kuptim monetar dhe sipas atyre më të mëdha 

 përzgjedhura për mostër. të
 

b) Mashtrimi potencial  dhe shpeshtësia e parregullsive 
 

enaxhmenti grumbullon informM
jistruar, parandaluar d
p

bizotërojnë dhe do të ara njësive që nuk kanë të dhën
roblem. 

c) Ndryshimi 
 
Nëse ndodhin ndryshime në sisteme të programeve, person
istemet, personeli ose procedurat e reja  të mos punojnës

kandidate të mira për t’u përfshirë në mostër.  
 

 
Nëse periudha e programit në fjalë është një vit kalendarik, kontrollet nuk duhet të tes
n
 
Nëse periudha e programit në fjalë është më shumë se sa një vit kalendarik, auditorët duhet të 
synojnë që të auditojnë sa më shumë që është e mundur nga vëllimi i tërësishëm i pro
le
 

• Nevojitet planifikim
 
• Duhet të mbahet një bazë e të dhënave për secilin program për të përcjellë dhe mbajtur 

gjurmët e shumave të testuara.  
SHABLLONI Nr 13 – Procedurat e testimit të kontrollit dhe rezultatet (DP 1013)  
 
 
Ekipi i auditimit duhet të përgatisë një ose me shumë teste, për të përcaktuar nëse kontrollet e 
identifikuara në Dokumentin e Punës 1012 “Analizimi i Rreziqeve të sistemit” janë (a) prezentë 
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dhe (b) funksionojnë me efektivitet.  Ky dokument pune, identifikon kontrollin sipas procesit, hapit 
të procesit dhe rrezikut të ndërlidhur që ka për qëllim ta adresojë dhe t`i mundësojë auditorit që të 
regjistrojë përshkrimin e testit që do të aplikohet, populacionin në të cilin testi do të aplikohet 
(p.sh. urdhëresën për pagesë, vlerësimin e borxheve të pa grumbulluara, pasqyrat bankare, etj), 
madhësinë e mostrës që do të testohet dhe metodën e përzgjedhjes së mostrës. 
 
Veni re se duhet të ketë nga një version të këtij dokumenti pune për secilin test që ekipi e përgatit 
për secilin roll, ashtu që kont  do të ketë dokumente pune të shumëfishta të Procedurave të Testimit 
të Kontrollit për çdo auditim. 
 
 
Derisa auditorët mund të përdorin gjykimin e tyre, më poshtë është dhënë një udhëzim se si 
përcaktohet madhësia e mostrës:  
 
Madhësia e populacionit Madhësia e mostrës 
  
Më pak se 1,000 njësi Përzgjidhni një të tretën e njësive 
                  2,000 njësi 371 njësi 
                  5,000 njësi 418 njësi 
                10,000 ose më shumë njësi  450 njësi 

 
Përzgjidhni njësitë në mostër duke përdor teknikën e rastit.  
 
(Udhëzimi i dhënë më lart, e përafron nivelin e besueshmërisë prej 95%, për precizitetin e mostrës 

rej 2%). 

aza e planifikimit të auditimit, përfundon kur Plani i Auditimit të jetë përgatitur në tërësi.   
 e Pla llojë varësisht nga madhësia dhe ndërlikueshmëria e fushës 

ë audituar, por duhet të përmbajë llojet e informacioneve për auditimin si në vijim. 

cilat përmbledhin të kuptuarit e ekipit për organizatën dhe 
roceset që auditohet. I pari ka të bëjë me organizatën dhe proceset dhe duhet të jetë si vijon: 

 
“Pr s ri i procesit> dhe është përgjegjësi primare e <emri i 
org z anizative dhe organet e jashtme të përfshira në këtë proces janë 
<em bjektivi i këtij procesi është të <shënoni objektivin>, dhe organizata e 
përm ash, të cilët kryhen në lokacionet e mëposhtme <shënoni 
loka n
 

ë fund,  kjo pjesë përfshin një listë të faktorëve të identifikuar gjatë analizimit të të dhënave të 
t, të c të ketë një ndikim material në kryerjen e auditimit. 

hënoni listën e rezultateve që duhet të arrihen nga auditimi, si p:sh: 

igurojnë kontrollet e duhura në lidhje me qasjen në automjetet e qeverisë dhe konsumimin e 
karburanteve dhe burimeve të mirëmbajtjes”. 

p
 

1.8. PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT PËRFUNDIMTAR TË PLANIFIKIMIT 
 

F
Përmbajtja nit të Auditimit do të da
s
 
Pjesa I:              Historiku 
 
Kjo pjesë përmban tri elementë të 
p

oce i që ne do të auditojmë quhet <em
ani atës>. Njësitë e tjera org
rat e organizatave>. O
bush këtë përmes <x> hap

cio et>. 

Elementi i dytë tregon Ligjin i cili e fuqizon organizatën, apo e obligon organizatën që auditohet që 
të kryejë procesin, duke shënuar nenet apo dispozitat me rëndësi të veçantë, dhe përmbledh çdo 
rregullore apo procedurë që definon se si do të arrihet objektivi i procesit.  
 
N
planifikimi ilat mund 
 
Pjesa II: Objektivat 
 
S
 
“Të rishikohet operimi i grupit të automjeteve dhe të vlerësohet nëse sistemet e ekzistuese 
s
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Objektivi duhet të shkruhet në atë mënyrë që në fund të auditimit të mundë të përcaktohet lehtë se 
a është  arritur ai  objektiv. 
Pjesa III Fushëveprimi 
 

ëllimi i kësaj pjese është që të përshkruhet se çfarë përfshihet në auditim e çfarë jo. Identifikoni Q
njësitë orga ative d

ërgjegjëse 
niz he proceset të cilat i nënshtrohen auditimit dhe pozitat kyçe që janë 

për to. Përfshini një deklaratë se cilat lokacione gjeografike të njësisë organizative apo 

in et auditimi. 

in e auditimit dhe të plotësojë 
 standardeve të auditimit të brendshëm duke prezantuar një program të auditimit i cili 

proc it që janë dokumentuar në dokumentet e punës për Procedurat e 

ëngjitur formularët 1012 dhe 1013, apo duke 

auditimit (DP 1014)  

Pje V
 
Iden ik sinë dhe kualifikimet 
për s ush është përgjegjës për sigurimin e cilësisë. 
 
Tregoni ndonjë aftësi të veçantë, p.sh. ekspertizë në TI apo vlerësim të aseteve, të cilat auditimi do 
të d t
 
Ven e jë për përgatitjen e buxhetit të shpenzimeve për secilin 
auditim hetore për auditimin e brendshëm. Nëse kjo situatë ndryshon, 
Plan  A onisht të lidhura 
me htme që do të ketë ekipi i auditimit. 
 
Pje V
 
Kjo e kumentit të punës. Plani i burimeve të Auditimit që 
ka t ë re dhe datat e planifikuara për kryerjen e tyre. 

p
procesit do të mbulohen. Gjithashtu përshkruani  çdo kufizim për fushëveprimin, duke specifikuar 
fushat të cilat nuk do të mbulohen dhe ku ka hapësirë për keqkuptime. 
 
Tregoni vend se ku do të kryh
 
Pjesa IV: Rreziqet 
 
Kjo pjesë duhet të përmbledhë rishikimin e bërë nga ana e ekipit të auditimit në lidhje me qasjen e 
menaxhimit të rrezikut të adoptuar nga organizata që auditohet dhe vlerësimin e tyre të rreziqeve. 
 
Pjesa V: Programi i auditimit 
 
Kjo pjesë përshkruan se si ekipi planifikon të përmbushë objektiv
kërkesat e
përmbledh edurat e testim
testeve të kontrollit, duke përfshirë: 
 

• Përshkrimin e shkurtër të secilit test dhe objektivin e tij; 
• Dokumentet që do të shqyrtohen; 
• Testet që do të kryhen; 
• Kriteret për testet; 
• Madhësinë e mostrës; dhe 
• Metodën e zgjedhjes së mostrës.  
 

ëto informacione mund të sigurohen duke bashkK
shfrytëzuar një prezantim tabelor i cili përmbledh informacionet nga këta formularë. 
SHABLLONI Nr 14  – Programi i 
 

sa I: Burimet 

tif oni anëtarët e ekipit  dhe konfirmoni disponueshmërinë e tyre, pavarë
pje ëmarrje. Tregoni në mënyrë të veçantë se k

uhe  t’i kërkojë jashtë NjAB-së. 

i r  se për momentin nuk ka nevo
, pasi që nuk ka linja bux

i i uditimit  duhet të përfshijë një parashikim të shpenzimeve të xhepit (zak
udhëtimet) dhe shpenzimet për burimet e jas

sa II: Orari 

 pj së do të përmbledhë informacionet e do
ë b jë me aktivitetet kryeso

 
Pjesa VIII: Komunikimi 
 
Identifikoni kontaktet kyçe të entitetit të  auditimit. 
 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

125 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

Përshkruani qasjen ndaj komunikimit që do të adoptohet gjatë auditivit, duke përfshirë 
komunikimin e planifikuar dhe atë të rastësishëm me entitetin e auditimit dhe ndonjë organ tjetër të 

et e dokumenteve dhe intervistat) 

strave 

• Kryerja e punës në terren 

• Finalizimi i Raportit të Auditimit dhe 
• Përcjellja e auditimit. 

 
Këto detyra duhet të futën në Dokumentin e Punës. Për secilën nga detyrat e planifikuara, 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet të caktojë anëtarët e ekipit dhe duhet të parashikojë numrin 
e ditëve të cilat i nevojiten secilit anëtar të ekipit për të kryer detyrat e caktuara. 
 
Dokumenti i Punës 1014  jep një model për shënimin e detyrave, caktimin e anëtarëve të ekipit të 
auditimit dhe parashikimin e kohës së nevojshme (në orë ose ditë, si do që preferohet). 
Modeli apo shablloni i formularit parashikon një udhëheqës të ekipit (UE) dhe 3 anëtarë të tjerë të 
ekipit (AE1, AE2, AE3). Nëse plani kërkon më shumë ose më pak anëtarë të ekipit, shablloni duhet 
të modifikohet sipas nevojës. Duke supozuar se është një udhëheqës i ekipit dhe 3 anëtarë të tjerë, 
ju do të shfrytëzoni kolonën 1, për të identifikuar të gjitha detyrat e planifikuara, kolonat prej 2 deri 
5, për të ndarë kohën për secilin auditor dhe kolonën 11, për të treguar kur planifikohet të 
përfundojë secila detyrë. 
 
Posa të plotësohet ky dokument dhe pasi të nënshkruhet nga Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit, ai 
duhet të rishikohet me Drejtorin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm. Rishikimi mund të rezultojë 
me përshtatje. Atëherë kur Drejtori të jetë i kënaqur me vlerësimin, ai/ajo e nënshkruan 
dokumentin e punës, për të miratuar planin e burimeve. 
 

jashtëm që mund të kontaktohet për verifikim. 
 
Shënoni  pikat e planifikuara të komunikimit – shkresat zyrtare, takimet e organizuara, draft 
raportet, raportet përfundimtare dhe datën e planifikuar për secilën. 
 
Pjesa IX: Nënshkrimi 
 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet të nënshkruajë Planin e  Auditimit dhe të tregojë datën në të 
cilën ai raport është përgatitur. Programi i Auditimit duhet të miratohet edhe nga Drejtori i Njësisë 
së Auditimit të Brendshëm. 
SHABLLONI Nr 17 – Plani i Auditimit (DP 1017) 
 
Një pjesë e procesit të planifikimit përfshinë caktimin e auditorëve në detyrat e ndryshme të 
auditimit që adresojnë objektivat e auditimit. Kjo është e rëndësishme për të siguruar që anëtarët e 
nevojshëm të ekipit të jenë në dispozicion kurdo që nevojiten dhe që burimet të përdoren me 
efikasitet nëpër auditime të ndryshme të NjAB-së.  
 
Në fillim të procesit të planifikimit, Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet t`i identifikojë detyrat e 
ndryshme të auditimit, siç janë: 
 

• Përgatitja për takimin fillestar  
• Mbajtja e takimit fillestar 
• Grumbullimi i të dhënave (rishikim
• Analizimi dhe dokumentimi i të dhënave 
• Identifikimi i rreziqeve 
• Zhvillimi i kontrolleve të ndërlidhura 
• Planifikimi i testeve dhe mo
• Finalizimi i Planit të Auditimit 

• Vlerësimi i rezultateve  dhe përgatitja e të gjeturave dhe rekomandimeve 
• Përgatitja e draft Raportit të Auditimit 
• Takimet me klientin 
• Menaxhimi dhe korrespondenca e auditimit 
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Pastaj, Udhëheqësi ipit të Auditimit do ta pë
aktualisht është shf uar nga secili auditor në s

 i Ek rdorë këtë formularë për të përcjellë se sa kohë 
rytëz ecilën detyrë dhe do ta regjistrojë dallimin. Në të 

i i kohës së shfrytëzuar krahasohet 
acione të vlefshme për 

 (DP 1015) 

Pas ë  auditimit të caktojë anëtarët e ekipit për auditim, ai/ajo duhet të 
kontroll e caktuar nuk janë diskualifikuar nga auditimi për shkak të 
konflikt gesës së certifikimit adekuat.  Secili auditor i caktuar, duhet të 
nën r ditorit.  
SHABLLON
 
Ky k tet për të mbledhur deklarimet nga secili anëtar i ekipit, se ata nuk 

njëjtën mënyrë regjistrohen edhe datat e përfundimit dhe dallim
me planin për përfundimin e detyrave. Kjo do të sigurojë inform
monitorimin e produktivitetit të punës së Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe për planifikimin  
e auditimeve të radhës. 

Nr 15 – Formulari për planifikimin dhe përcjelljen e burimeve të Auditimit SHABLLONI 
 
Plani i auditimit duhet të azhurnohet sipas nevojës, për të reflektuar çdo ndryshim të rëndësishëm 
të bërë gjatë auditimit.  
 

i q  udhëheqësi i ekipit të
ojë për t`u siguruar se anëtarët 
it të interesit ose mun

shk uajë deklaratën e au
I Nr 16 – Deklarata e Auditorit (DP 1016) 

do ument pune ofron mje
janë të diskualifikuar.  Do merr formën e një pyetësori të cilin duhet ta plotësojë kumenti i punës 
secili a se të fillojë auditimi.  Auditorët që janë diskualifikuar nga uditor i angazhuar para 
pjes aëm rrja, në çdo auditim të dhënë duhet të ri-emërohen.  
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KAPITULLI 2: PUNA NË TERREN 

2.1.  PËRMBLEDHJA E AKTIVITETEVE NË TERREN  

Standardi 2300 – Auditorët e brendshëm duhet t`i identifikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe 
regjistrojnë informatat e mjaftueshme për të arritur objektivat e angazhimit.  
 
Në fu d të n fazës së planifikimit dhe pas kryerjes së aktivitetit dhe punës së hollësishme  për 
planif

• Kërkesat për personel dhe personelin që do të caktohet për secilën komponent të auditimit; 

• Listën e informacioneve që duhet të merren nga zyrtarët e entitetit.  
 
Auditor të fazës së punës në terren në 
procesin e au
për 

ëta formularë dokumentojnë testet që i kryen auditori për të përmbushur testet e planifikuara të 
identifikuara në “Procedurat e Testimit të Kontrollit” të dokumentuara në një seri të Dokumentit të 

t edhe “test i plotë”)  

Dok  punës 2002 ndërlidhet me ëm të procesit.  
 

ston dhe f
2002.  Auditori pasta
e testit. 
 
Kur testet të jenë k ilin artikull në mostër, auditori konkludon nëse evidenca ka treguar  

 i pritu
ë kontro

auditori mund të pran
proces përsëritet për t

ikimin e burimeve, auditorët duhet të kenë të azhurnuar:  
 

• Dosjen e përhershme; 

• Dosjen e planifikimit; 

• Planin e auditimit; 

• Kërkesat për buxhet; 

• Konsiderata kohore; dhe 

ët e brendshëm do t`i shfrytëzojnë këto informacione gja
ditivit, për të kryer punën e auditimit.  Në veçanti, programi i auditimit  i përzgjedhur 

auditim do të udhëzojë aktivitetet e hollësishme të auditorit. 
SHABLLONI Nr. 18 – Lista kontrolluese e kryerjes së auditimit (DP 2001) 
 
Puna në terren kryhet në pajtueshmëri me “Procedurat e Testimit të Kontrollit dhe rezultateve” të 
dokumentuara  në kopje të ndryshme të dokumentit të punës 1013.  
SHABLLONI Nr. 19 – Procedurat e testit – një hapësh (DP 2002) 
SHABLLONI Nr. 20 – Procedurat e testit – procesi i plotë (DP 2003) 
 
K

Punës 1013 në Dosjen e Planifikimit.  Duhet të ekzistojë një dokument i punës nr. 2002 ose 2003 
për secilin formularë të dokumentit të punës 1013 dhe ato duhet të kenë referime të ndërsjella. 
 
Ekzistojnë dy lloje të gjera të testeve: 
 

• Testet që kryhen në instanca të shumëfishta të një hapi të vetëm në tërë procesin; dhe  
 
• Testet që përcjellin një ngjarje të vetme nëpër gjithë procesin shumë-hapësh (nganjëherë 

quhe
 

umenti i  testet që janë kryer në një hap të vet
Auditori përgatit testin ose py
1013) ekzi

etjet për të përcaktuar nëse kontrolli i pritur (nga dokumenti i punës
unksionon me efektivitet dhe dokumenton pyetjen në dokumentin e punës 
j tregon se cilat njësi të mostrimit janë përzgjedhur dhe dokumenton rezultatet 

er në secry
r që kontrolli

nevojshme q
ekziston dhe nëse funksionon me efektivitet.  Në përgjithësi, nuk është e 
lli të jetë ekzekutuar si duhet në secilin transaksion të testuar.  Shpesh herë, 
ojë deri në 2 dështime pa konsideruar që kontrolli ka dështuar tërësisht.  Ky 
ë gjitha kontrollet që do të testohen. 
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Dokumenti i punës 2
procesit.  Ky formul
formularë, në vend se
 

okument
 data, si d

it.  
 
2.1.1.     Testet meve dhe pajtueshmërisë 

 e 
ëse

e kon
r rregullsi të

informacioneve të tje
 
Auditorët e brendshëm duhet të kontrollojnë nëse ekziston një gjurmë e plotë e auditimit për të 

urnuar gjurmët e auditimit.  
 
Pro u

onelit relevant; dhe  

Duh ësuar ekipit të auditimit arritjen e  
konkl
obje v
auditim tet nga auditori për të marrë parasysh çfarëdo divergjence në mes të 
mje it
parapar
 
 

 
Auditim
organiz temeve plotësohen me testet e dizajnuara që të provojnë shumat e 

portuara.  Këto referohen si “teste substantive”, dhe përfshijnë teknikat sikur rishikimi analitik 

shtë që të paraqesë mendimin nëse shifrat në pasqyrat financiare 
nuk kanë deklarime të gabuara materiale, në veçanti për sa i përket kriterit të shënuar në tabelën 
më posh

003 ilustron qasjen ku auditori teston një transaksion në të gjithë hapat e 
ar është i dizajnuar ashtu që të gjitha testet të dokumentohen në të njëjtin 
 të përdoren formularë të veçantë për secilin test. 

Në secilin d
testimit dhe
Auditim

 të punës duhet të shënohen inicialet e auditorit i cili kryen procedurën e 
he të verifikohet, nënshkruhet dhe shënohet data nga  Udhëheqësi i Ekipit të 

 për auditimet e siste 
 
Kur kryhet punë
mjaftueshme bind
menaxhimit dh
sigurua

auditimit në terren, auditori i brendshëm duhet të grumbullojë dëshmi të 
, adekuate dhe të besueshme për të përcaktuar nëse sistemet ekzistuese të 
trollit funksionojnë ashtu siç përshkruhet dhe nëse ato janë adekuate për të 
 shpenzimeve dhe saktësi e plotësi të informacioneve financiare dhe 
ra. 

gjitha transaksionet dhe nëse ka mekanizma për të azh

ced rat që duhet të kryhen janë:  

• Vlerësimi i dokumentacionit të sistemeve duke rishikuar dosjet, kur është e nevojshme të 
plotësuara edhe nga intervistimi i pers

• Testimi i funksionit të atyre sistemeve duke ekzaminuar një mostër të transaksioneve.   

et të kryhet testim i mjaftueshëm për t`i  mund
uzioneve të mirëfillta rreth efikasitetit të sistemeve që kontrollohen.  Testet do të adresojnë 

kti at e auditimit për të cilat është folur në kapitullin e mëparshëm. Përmbajtja e secilit 
 mund të përshta

dis  të tanishëm të kontrollit që haset gjatë auditimit dhe mjedisit të kontrollit që është 
ë gjatë fazës së planifikimit të auditivit, që është diskutuar në kapitujt e mëparshëm.  

2.1.2. Testet për auditimet financiare 

et financiare kanë të bëjnë me verifikimin e përmbajtjes së raporteve financiare të 
atës.  Testimet e sis

ra
dhe testet e transaksioneve dhe bilanceve.   
 
Objektivi i auditimit financiar ë

të.  
 

Kriteri Natyra dhe shembulli i testit substantiv 
 
V

ën origjinale ose dëftesën e 

lerësimi Një kontroll, për të parë nëse asetet dhe artikujt e tjerë janë regjistruar me 
vlerë të saktë në të dhënat financiare.  Për shembull, testi substantiv mund të 
kontrollojë që shitja ose blerja e një aseti është regjistruar me vlerë të saktë 
në sistemin e kontabilitetit duke kontrolluar fatur

 

shitjes.  
 
E

und të 
kzistencës përmes konfirmimit nga personi 

kzistenca 
  

Kontrolli për të parë nëse asetet dhe artikujt e tjerë të regjistruar në pasqyrat 
financiare ekzistojnë në të vërtetë.  Këto teste substantive m
përfshijnë verifikimin fizik të e
që kujdeset për asetet, ose nga inspektimi i vërtetë i asetit.  
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Pron ia

und të përfshijë kontrollimin nëse organi që auditohet ka 

ës   
 
Kontrolli për të parë nëse asetet e regjistruara në të vërtet janë në pronësi 
ose shfrytëzohen në mënyrë ligjore nga organi që auditohet.  Për shembull, 
testi substantiv m
kontratë të vlefshme të qirasë për objektet e shfrytëzuara.  

 
Peri h
duhur 

ud a e Kontrolli për të parë nëse transaksioni është regjistruar në periudhën e 
duhur.  Për shembull transaksioni i blerjes mund të jetë regjistruar me 30 
Dhjetor, derisa në të vërtet e drejta për asetin në fjalë është transferuar më 2 
Janar të vitit pasues.  

 

 
Cilë  (
dhe plotësia)e të 
hyrave dhe të 
dalave 

kontabilitetit i ka të  integruara kontrollet e të hyrave, për të siguruar 
isë dhe integritetit të të dhënave.  Për të dalat, do të mund 

trollet e procesit për të 

sia saktësia Kontrolli për të parë nëse të hyrat dhe të dalat janë të cilësisë së duhur.  Për 
shembull, për të hyrat do të mund të kontrollonim për të parë nëse sistemi i 

 

kontrollin e plotës
të kontrollonim për të parë nëse sistemi i aplikon kon

i është i plotë dhe i saktë.   siguruar që raportim
 

Testet t  për auditimet financiare ipike substantive  

• thshëm i llogarive; 
• edhëse nga libri i përgjithshëm i llogarive me nën-librat e 

 me të; 
• st librat e llogarive në krahasim me dokumentet 

• alët e treta; 

steve dy-drejtimëshe të regjistrimit të plotë të aseteve, të përbërë nga 
estuar ekzistencën e tyre si dhe për të 
ogarive 

• ësisë për asetet e regjistruara në librat e llogarive, dhe 
• dispozitat e 

 
Testet e  bëjnë me funksionet 
e kontabiliteti gjithashtu mbulimin e kontrolleve të TI-së që 
ndë h

formancës 

Auditim itimit tradicional për të përfshirë rishikimin 
e menaxhim
 
Auditim e
strukturë
funksio
 

et e  bëjnë me ekonominë, efektivitetin dhe efikasitetin e njësive 
pe v shme, struktura organizative dhe procese, 

seci u fike për secilën njësi operuese.  

uditimi tipik i perform

Analizimi i bilancit duke marrë hollësitë veç e veç nga libri i përgji
Barazimi i shumave përmbl
përgjithshëm që kanë të bëjnë
Te imi i transaksioneve të hollësishme nga 
themelore që kanë të bëjnë me to, për regjistrim të drejtë, për saktësi, heqje dhe vlerësime; 
Marrja e konfirmimeve të bilancit nga p

• Inspektimi i aseteve për të verifikuar ekzistencën dhe vlerën e artikujve të regjistruar në 
librat e llogarive 

• Kryerja e te
përzgjedhja e aseteve nga libri i llogarive për të t
regjistruar asetet fizike në librin e përgjithshëm të ll
Kontrollimi i dokumenteve të pron
Llogaritja e serishme e rritjeve dhe parashikimeve të menaxhmentit (p.sh. 
borxheve të këqija) 

 kontrolleve në auditimet financiare ku
t dhe raportimit dhe shpesh përfshijnë 

fizohen në kontrollet që kanë të

rlid en me këto funksione.  

2.1.3.  Testet për auditimet e per
 

et e performancës shtrihen përtej sferës së aud
it të njësive operative ku arrihet performanca dhe krijohet vlera. 

et  performancës ofrojnë siguri të arsyeshme rreth besueshmërisë dhe integritetit të 
s raportuese të organizatës dhe performancës së programeve, shërbimeve, aktiviteteve, 

neve dhe, po ashtu, përfshijnë rekomandimet për përmirësime. 

 performancës kanë tëAuditim
o rati e.  Ngaqë çdo njësi operuese ka objektiva të ndry

li a ë mënyrë speciditim duhet të duhet të definohet n
 
A ancës kërkon që auditori të:  
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• eron një organizatë, duke grumbulluar 
iale, strategjive të 

 
• Përcaktojë praktikat më të mira për aktivitetet dhe proceset e ngjashme; 

 
• Puptojë strategjitë e menaxhmentit dhe atë se si ata i menaxhojnë organizatat e tyre për të 

e konsumatorit; 

 rezultateve të përcaktuara të organizatës; 

 

 
Qasjet cës dhe shembujt e artikujve që duhet të merren në 
konside
 

• qendrohet në eko
 

 
ë hyrat të përshta
t në mes të buxhe

e janë
 A është optimal zinxhiri i

 
• ë përqendrohet në efik

 
Auditori duhet të marrë paras

 
enë e mundur të ar

 A ekzistojnë pengesa në p
ë ndarë detyrat si d

shkëpunojnë në më  arritjen e 
qëllimit të njëjtë; dhe 

 

Marrë në konsideratë mjedisin në të cilin op
informacione rreth trendeve lokale, rajonale, globale dhe sektor
konkurrentëve, etj.; 

arritur qëllimet e performancës.  Të kuptuarit e përqendrimit të menaxhmentit, i mundëson 
auditorëve që të kuptojnë më mirë rreziqet potenciale të punës dhe efektivitetin e masave 
strategjike për të identifikuar dhe zvogëluar ato rreziqe. 

 
• Vlerësojë performancën financiare dhe jo-financiare, duke marrë parasysh çështjet siç 

janë:  
 

 Kënaqësia 
 Përfitimin nga kostoja –dhe efektivitetin e kostos; 
 Cilësinë; 
 Sasinë; 
 Ekonominë; 
 Përmbushjen e misionit; 
 Matjen e arritjeve të
 Kthimin e investimeve 
 Kushtet financiare; dhe  
 Afatet kohore; 

• Analizojë informacionet kundrejt standardeve përkatëse për të përmbushur objektivat që 
janë përcaktuar për auditimin specifik. 

e auditimit të performan
ratë: 

Qasja që për nomizimin (të hyra) 

Auditori duhet të marrë parasysh: 

 A janë t
 Dallime

tshme dhe a janë marrë me çmimin më të lirë; 
tit dhe performancës aktuale financiare; 

 Deri në çfarë shkall  përdorur të gjitha burimet; dhe 
 vlerës. 

Qasja q asitet (proceset) nëse: 

ysh: 

 A ka q rihen rezultatet; 
roces të cilat kanë mundur të shmangen; 

 A  jan
 A ba

uhet pa dyfishime; 
nyrë efektive njësitë e ndryshme që punojnë në

 A ekzistojnë stimulime për të motivuar punëtorët që të minimizojnë shpenzimet dhe të 
maksimizojnë të hyrat 

 
• efektivitet Qasja që përqendrohet në (rezultate)  

Auditori duhet të marrë parasysh: 
 

 A janë arritur synimet operative sipas orarit të planifikuar; 
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 A janë përcaktuar rezultatet e dala si duhet; 
 A janë të kënaqur klientët apo përfituesit me rezultatin e dalë; dhe 

ishëm në menaxhimin e 
org z
është kj
 
Tek lo
kontabi  me aktivitetet, proceset 
specifike të punës, etj. 
 
Kur kry
qëllimet kryesore të sistemeve informative janë:  
 

• r 
kontrollin efektiv, dhe 

 A i përmbushë nevojat e klientëve ose përfituesve rezultati i arritur; 
 

2.1.4.  Testet për auditimet e TI-së 
 

Teknologjia informative (TI) ka një rol gjithnjë e më të rëndës
ani atave dhe auditorët e brendshëm duhet të përqendrohen në vlerësimin e TI, pavarësisht sa 

o e ndërlikuar.  

no gjia informative (TI) mund të përdoret për të mbajtjen e informacioneve financiare dhe të 
litetit si dhe përmbajtjen e informacioneve operative që ndërlidhen

het një auditim i mjedisit të TI-së, auditorët e brendshëm duhet të mbajnë në mend se 

Të ruajnë të dhëna dhe informata të besueshme e të mjaftueshme për të mbështetu

 
• Të ofrojnë informata me kohë për menaxhmentin që t’u ndihmojnë atyre në arritjen e 

qëllimeve të organizatës;  
 

Sistemet e TI-së kanë karakteristika të ndryshme të cilat mund të shfrytëzohen për të formuluar 
objektivat. Disa shembuj janë dhënë në tabelën e mëposhtme.  

 

Karakteristikat e sistemit 
të informimit 

Objektivat e auditimit 

Përmbajtja A i përmban sistemi i informimit të gjitha të dhënat e 
nevojshme?  

Afatet e fundit A mund të merren informacionet në momentin e dëshiruar?  

Azhurnimi A janë në dispozicion informacionet më të reja? 

Integriteti i të dhënave A janë informacionet që gjendet në sistemin e informimit të 
plota dhe të sakta?  

Qasja A janë palët e interesuara në gjendje të marrin këto 
informacione lehtë dhe a janë ato të mbrojtura nga qasja e 
paautorizuar? 

Arkivimi A bëhet arkivimi i rregullt i të dhënave sipas orarit dhe cilat 
janë rregullat për qasje në dosjet e arkivuara?  

Qartësia A janë informacionet të lehta për t’u shfrytëzuar? 

 

erjen e aPër kry uditimeve të TI-së në përgjithësi në ekipin e auditimit mund të përfshihen 
specialistët e TI-së.  Auditimi i TI-së në parim, përcjell një proces të ngjashëm me atë të auditimit 

mancën e sistemeve të TI-së 
e tyre në arritjen e qëllimeve të 

të menaxhimit dhe kontrollit financiar.  

të sistemeve, siç është përshkruar më herët. 
Vlerësimi i sistemit të TI-së ka të bëjë me përshtatshmërinë dhe perfor
për përmbushur nevojat e menaxhmentit dhe kontributin 
organizatës dhe për efektivitetin e sistemeve 
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Tes i

Nës is entit që auditohet, mbështeten fort nga teknologjia informative dhe nëse 
kontrollet e brendshme janë kryesisht të automatizuara ose varen shumë nga sistemet dhe 
tekn e përgjithshme 
kom

• Zhvillimin dhe zbatimin: Për të siguruar se sistemet janë zhvilluar, konfiguruar dhe 
tive dhe të pajtueshmërisë. 

istemet e modifikuara vazhdojnë të përmbushin 

blemet e prodhimit identifikohen shpejt  dhe korrigjohen. 

izik i sistemit dhe komponentët e tij 

 dhe 
se 

ontrollet specifike në kuadër të secilës fushë më lart, normalisht janë një përzierje e kontrolleve 

itori duhet të kuptojë sa 

 do të kërkohet të testojnë kontrollet e 
ë procedurat për 

Sec p am më lart, duhet të adresohet. Mirëpo, natyra dhe kohëzgjatja e 
test pjuterike do të varet nga një numër faktorësh: 
 

ve; 
fron një kontroll; 
rolli ofron siguri mbi procesin e posaçëm automatik; 

rkuar; 

Gru

tim  i kontrolleve të përgjithshme kompjuterike  
 

e s temet e menaxhm

ologjia informative, auditori i brendshëm duhet të vlerësojë kontrollet 
pjuterike që të sigurojë që ato të jenë të vazhdueshme dhe efektive. 

Kontrollet e përgjithshme kompjuterike adresojnë katër fusha të gjera:  

zbatuar që të përmbushin objektivat financiare, opera

• Mirëmbajtja: Për të siguruar se s
objektivat financiare, operative dhe të pajtueshmërisë së biznesit. 

• Operacionet kompjuterike: Për të siguruar se sistemet e prodhimit zbatohen ashtu siç 
janë miratuar dhe që pro

• Siguria: Ekzistojnë dy aspekte për siguri, mjedisi f
dhe qasja në burimet e sistemit dhe të dhënat është  e verifikuar dhe e autorizuar. 

Auditori i brendshëm duhet të kuptojë proceset e organizatës ashtu që të përcaktojë mjediset
sistemet përkatëse kompjuterike që duhet të rishikohen.  Mund të ketë më shumë se një mjedis o
sistem, varësisht nga niveli i ndërlikueshmërisë teknike të entitetit që auditohet. 

K
jo-automatike dhe automatike.  Për shembull, kontrollet të cilat sigurojnë një siguri të duhur në 
kuadër të sistemit informativ, përbëhen nga kontrollet automatike që kufizojnë qasjen e 
përdoruesve në sisteme.  Megjithatë, funksionaliteti dhe efektiviteti i këtyre kontrolleve 
automatike varet nga kontrolli jo-automatik për të siguruar se aftësitë e përdoruesve reflektojnë 
përgjegjësitë dhe nevojat e tyre si duhet.  
 
Auditori i brendshëm nuk ka nevojë të ketë shkathtësi speciale teknike për të vlerësuar shumicën e 
kontrolleve të përgjithshme kompjuterike të menaxhmentit.  Sidoqoftë, aud
duhet procesin, sistemin ose programin e TI-së, në mënyrë që të identifikojë, vlerësojë dhe testojë 
kontrollet mbi zhvillimin dhe zbatimin e sistemeve, derisa disa nga kontrollet automatike mbi 
operacionet e sistemit duhet të testohen nga specialistët e TI-së, në veçanti kur vlerësohet siguria e 
qasjes në sisteme dhe të dhëna.  Nga specialistët e TI-së
automatizuara të programit, të ekzaminojnë kodin burimor dhe të rishikojn

ontrollimin e ndryshimeve, përfshirë edhe kontrollin e versioneve. k
ila rej fushave që iu referu
imit të kontrolleve të përgjithshme kom

• Ndërlikueshmëria e mjedisit dhe kontrolle
• Gjerësia e përfshirjes që e o
• Shkalla deri në të cilën kont
• Shkalla e rrezikut dhe sigurinë e kë
• Shkalla e ndryshimit të sistemeve; dhe 
• Efektiviteti i sistemeve informative të menaxhmentit dhe aktiviteteve teknologjike të 

entitetit  
 

mbullimi i informacioneve për auditimin e TI-së 
 
Kon
 

taktet kyçe për auditorin që kryen auditimin e TI-së janë:  
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• Dr
• Menaxherët nga nën-departamentet/sektorët e TI-së; 
• Personeli i TI-së; 
• Pë r

 
Info
 

•

 
2.2. TESTIMI DHE DOKUMENTACIONI PËRKATËS 
 
Një
kon
dok
bashkë me kontrollet testuese, për të ekzaminuar nëse sistemet funksionojnë siç është përshkruar 
dhe
 
Tes  
kontro t fu onsistencë dhe me efikasitet.  Testet duhet të kryhen në një mostër të 
transa one ty ku efektiviteti i sistemeve të menaxhimit dhe 
kontro t k  kur personeli i ndryshëm është përgjegjës për 
apliki  ndryshme të transaksioneve), auditori duhet të 

gurojë që yshime të mundshme.  Është e rëndësishme që gjatë 

ap ipi i auditimit planifikon testet e kontrolleve të 
az in e auditimit se çfarë testesh të aplikohen dhe sa 
rtik

 
Në f
 

 
Kët
 

 
ktuar në fazën e 

planifikimit. Mostrat mund të përzgjidhen në mënyrë statistikore apo jo-statistikore.  Dallimi 

ejtori ose kryesuesi i departamentit të TI-së; 

rdo uesit; 
• Konsulentët, ofruesit e jashtëm të shërbimeve që kanë të bëjnë me TI-në. 

 

rmatat kyçe që nevojiten për planifikimin e auditimit të TI-së përfshijnë:  

• Organizimin e TI-së (roli, përgjegjësitë, raportimi); 
• Lista e sistemeve/aplikacioneve kyçe dhe qëllimi i tyre i punës; 
• Ndërlikueshmëria e mjedisit të TI-së; 
 Strategjia e TI-së, ndryshimet që janë zbatuar dhe ato që janë planifikuar; 

• Ekzistimi i standardeve dhe procedurave të sigurisë dhe atyre operative; 
• Ekzistimi i standardeve dhe procedurave për menaxhimin e ndryshimeve në sisteme dhe 

aktivitetet zhvillimore  

 element kyç në auditimin e brendshëm është ekzaminimi nëse sistemet e menaxhimit dhe 
trollit funksionojnë në mënyrë efektive në të gjitha nivelet përkatëse.  Kjo përfshin 
umentimin e sistemeve përkatëse (përfshirë informatat adekuate nga gjurmët e auditimit), 

 janë efektive.  

tet e kontrollit duhet të përfshijnë kontrollet për të parë nëse sistemet e menaxhimit dhe
lli nksionojnë në k
ksi ve të përzgjedhura për auditim.  A
lli a gjasa të ndryshojnë (për shembull

dha tëmin e kontrolleve të njëjta në rrje
mostra të përfaqësojë këto ndrsi

testimit të kontrolleve të identifikohen arsyet për ndonjë gabim apo anashkalim të identifikuar, pasi 
që ato mund të tregojnë dobësitë në sistemet e menaxhimit ose kontrollit.  
 
K itulli i mëparshëm ka përshkruar se si ek

uara në mostra. Plani rezultues udhëzon ekipb
a uj janë të nevojshëm që një mostër të jetë e vlefshme. 

azën e punës në terren, ekipi i auditimit duhet të përmbushë hapat në vijim: 

• Përzgjedhja e mostrës; 
• Testimi i artikujve të mostrës; 
• Vlerësimi i rezultateve të mostrës; dhe  
• Dokumentimi i procedurës së mostrimit. 

a hapa janë shpjeguar në vijim. 

 PËRZGJEDHJA E MOSTRËS  

Ekipi i auditimit duhet të përzgjedhë një numër të artikujve të mostrës të përca

në mes të këtyre dy qasjeve është metoda e përzgjedhjes së artikujve për mostër.  Kërkesat e 
planifikimit mbesin të njëjta, ashtu si edhe procesi i vlerësimit.  

Ekzistojnë dy rregulla bazë për përzgjedhjen e mostrave:  
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1. Konkluzioni për mostrën  aplikohet vetëm për populacionin nga i cili ajo është 
përzgjedhur, dhe  

2. Mostra duhet të jetë përfaqësuese e populacionit nga i cili ajo është përzgjedhur 

gjedhur. 

Rregulla 1, ka të bëjë me atë se si auditori përcakton populacionin nga i cili do të merren 

r tërë vitin. 

 mostrimin duke përzgjedhur 
jë mostër nga transaksionet për vetëm një muaj.  Rezultati i kësaj qasjeje është se 

r.  

ve të paraqitura më poshtë e që janë shumë të 

 
 në pjesët në vijim. Për mostrimin jo-statistikor, objektivi është që të 
n nga këto metoda.  

adhësia e planifikuar e 
i i auditimit duhet të nxjerrë 200 numra të rastësishëm që 

 secilit artikull në populacion (p.sh. numri i 

 

ve në populacion.  Për shembull, nëse auditori e di që janë 30,000 fatura në populacion 
dhe duhet ta marrë një mostër prej 200 sosh, atëherë ai/ajo mund t`a përzgjedhë çdo të 150 - 

1. Mostra duhet të jetë përfaqësuese e populacionit nga i cili ajo është përz

mostrat. Ky rregull aplikohet njëlloj si për mostrimin statistikor edhe për atë jo – statistikor 
dhe kërkon që auditori të përcaktojë me kujdes populacionin. Për shembull, nëse auditori 
dëshiron të mbështet në kontrollin e brendshëm për tërë vitin, atëherë populacioni duhet të 
përfshijë të gjitha transaksionet pë

Një gabim i zakonshëm nga auditorët është kua ata thjeshtësojnë
n
konkluzionet e auditorit aplikohen vetëm për atë muaj – auditori nuk ka asnjë siguri sa i përket 
11 muajve të tjerë.   

Rregulli 2, ka të bëjë me atë se si artikujt specifikë në populacion përzgjidhen në mostër.  
Auditori ka gjasa më të mira që t`i përmbahet Rregullës 2 me mostër statistikore se sa me 
mostrën jo-statistikore.  Kur e përdorë mostrën jo-statistikore, auditori duhet të përpiqet të 
sigurojë që mostra e tij/saj të përfaqësojë populacionin sa më shumë që të jetë e mundu

Ekzistojnë disa metoda për përzgjedhjen e mostra
mira për t`u siguruar se mostra është përfaqësuese e populacionit nga i cili është përzgjedhur: 

 E rastësishme; 
 Me Interval të caktuar (sistematik); 
 Me fushë (përzgjedhje e rastit); dhe  
 E rastësishme e shtresëzuar.  

Këto metoda janë përshkruar
përpiqemi të përafrojmë njërë
 

 PËRZGJEDHJA E RASTËSISHME 
 

Përzgjedhja e rastësishme përfshin numërtimin e të gjithë artikujve në populacion dhe pastaj 
përdorimin e tabelës numerike të rastësishme apo programit softuerik për të përzgjedhur 
numrat e rastësishëm për secilin artikull në mostër.  Kështu, nëse m
mostrës është 200, atëherë ekip
korrespondojnë me numrat unikë referues të
faturës, urdhëresës për blerje ose numri i punonjësit).  Auditori pastaj identifikon njësinë e 
mostrës që korrespondon me secilin numër.  
 
Kjo metodë është e vështirë për t`u përdorur, përveç nëse njësitë e mostrës janë numërtuar më 
parë si për shembull faturat e shitjes të numërtuara më parë, ose mund të numërtohen lehtë 
(për shembull 30 fatura të furnizuesve për faqe dhe faqet janë të numërtuara).  

 PËRZGJEDHJA ME INTERVAL TË CAKTUAR (SISTEMATIKE) 
 

Kjo metodë përfshinë zgjedhjen e një pike fillestare të rastësishme dhe pastaj përzgjedhjen e 
secilit artikull .  Kjo kërkon që auditori të ketë ide të mirë të numrit të përgjithshëm të 
artikuj
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ten faturë të furnizuesit (të llogaritur duke pjesëtuar numrin e madhësisë së populacionit prej 
30,000 faturave me 200, madhësia e mostrës).  Fillimi i rastësishëm do të ishte një numër në 
mes 1 dhe 150.  Nëse, të themi auditori ka zgjedhur fillimin e rastësishëm në 50, ai/ajo do të 

artikullin e 350-të, etj.  

fusha e dytë artikujt nga 151 deri ne 300, e 

(CAATS) mund të ofrojnë metodën e katërt – 

ë artikujve me më shumë dollarë, ose llojet specifike të shpenzimeve ose 

tër në mënyrën që përafron 
jo mund të jetë një mënyrë 

ërgatitur gjatë fazës së planifikimit në secilin 

ë të mundë të gjinden sërish në fazat e 

Vlerësimi i Rezultateve të mostrës 

mostër kalon numrin e pranueshëm të devijimeve të 
ë rezultatet janë të papranueshme dhe kontrolli do të 

on e

Në o
parë ë
kons e
të p g
ardhme

përzgjedhë artikullin e 50-të, të 200-të, 

 PËRZGJEDHJA ME FUSHA (INTERVALI I RASTËSISHËM) 
 

Kjo metodë në esencë kombinon dy metodat e mëparshme.  Auditori e ndan populacionin në 
fusha dhe pastaj zgjedh artikullin e rastësishëm brenda secilës fushë.  Në shembullin tonë, 
fusha e parë do të përmbante 150 artikujt e parë, 
treta artikujt nga 301 në 450, etj.  

 PËRZGJEDHJA E RASTËSISHME E SHTRESËZUAR 
 

Disa auditime të automatizuara, mjete të 
mostrimi i rastësishëm i shtresëzuar.  Duke përdorur këtë qasje, populacioni së pari 
shtresëzohet në bazë të rangut monetar, llojit të transaksionit, etj. dhe pastaj mostra e 
rastësishme përzgjidhet nga secili rang. Kjo mund të përdoret, për shembull, për të peshuar një 
mostër karakteristike t
për të siguruar që së paku një artikull i mostrës të tërhiqet nga secili lloj i shpenzimit. 

   PËRZGJEDHJA JO – STATISTIKORE  

Auditori mund të përdorë gjykimin e tij për të përzgjedhur një mos
njërën nga metodat e përshkruara më lartë.  Nëse bëhet me kujdes, k
e pranueshme për të përzgjedhur një mostër.  Megjithatë, do të ishte me vend që të rritet 
madhësia e mostrës prej 20 deri ne 50 %, për të kompensuar faktin që mostra mund të mos jetë 
përfaqësuese e vërtetë. Madhësia e rritjes varet nga ajo se sa besojnë auditorët që ato i janë 
afruar mostrës statistikore.  

Testimi i artikujve mostër 

ë këtë hap, ekipi i auditimit aplikon testet që janë pN
prej transaksioneve që janë marrë si mostër, duke u kujdesur që ata të plotësojnë e të 
dokumentojnë çdo artikull të mostrës në të cilin është gjetur devijimi. Artikujt e mostrës që 
përmbajnë devijime duhet të identifikohen qartë, ashtu q
mëvonshme, nëse kërkohet hetim i mëtutjeshëm ose verifikim i devijimit.  

Ekipi i Auditimit do të bëjë një tabelë të rezultateve të testeve të kontrollit, duke regjistruar secilin 
devijim që është identifikuar. 

Nëse numri aktual i devijimeve të gjetura në 
identifikuara në fazën e planifikimit, atëher
k sid rohet që nuk funksionon si duhet. 

kët  rrethana, ekipi i auditimit mund të marrë parasysh rritjen e madhësisë së mostrës për të 
 n se devijimet vazhdojnë të ndodhin me të njëjtën masë.  Në përgjithësi, kontrolli do të 

rohet si i dësid htuar dhe ekipi i auditimit duhet të përcaktojë se si dhe pse ai ka dështuar  dhe 
ër atisë rekomandimet për menaxhmentin për të përmirësuar besueshmërinë e tij në të 

n. 
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Kjo s
përzgjed

Dok

Ësh e imit të mundë të demonstrojë se ata kanë ndjekur një praktikë 
të m
të t o
azh o rim dhe testim, sikur 
dh e

013, i cili krijohet në fazën e planifikimit po ashtu përdoret për të shënuar 
ezultatet e secilit test kur testet kryhen në Fazën 2, Puna në terren. Në këtë fazë shtojmë 

informa kaqet e 
ndonjë titja e konkluzioneve dhe 
reko a

Në i e 
veta e i ekipit të auditimit, i cili 
po a tu

Ven e  dhe përcjelljes së burimeve të auditimit (Dokumenti i punës 
1015) d
në k

.3. EV ËS 

it 

ntet e punës, nizohen dhe të përmblidhen në hollësi të 
 dhe j  të mundësua et,

a p  të
 in hih Vël um dhe  

 
Shembujt e evid l  poshtë. Sa dhe çfarë 
lloji i evidencës duhe me është 
çështje e gjykimit të auditorit dhe eve  nga udhëheqësi i ekipit të 
auditimit.  
 

ës apo prezantimeve 

 auditimit për funksionet e kontabilitetit dhe 

së organizative që është nën rishikim 
tat organizative që kanë të bëjnë me proceset 

 auditorët dhe 

 qa je aplikohet njëlloj kur përdoren metodat statistikore apo ato jo-statistikore në mostrën e 
hur. 

umentimi i procedurës së mostrimit 

të rëndësishme që ekipi i audit
irë në arritjen e konkluzioneve të tyre lidhur me besueshmërinë e kontrolleve dhe se ata mund 

reg jnë të dhënat në të cilat bazohen konkluzionet.  Prandaj, dosja e auditimit duhet të 
edurave të përdorura për mosturn het me një përshkrim të plotë të proc

e m  rezultatet dhe draft rekomandimet.  e

Dokumenti i punës 1
r

cionet në lidhje me njësitë aktuale të përfshira në mostër, rezultatet e testit, sh
dështimi, ndikimin në organizatë, gjëra që çojnë  deri të përga

m ndimeve preliminare nga ana e auditorit. 

ës, auditori i cili ka kryer procedurën e testit duhet të shënojë inicialet sec lin dokument të pun
 dh  datën, ndërsa  ai dokument duhet të verifikohet nga Udhëheqësi 
sh  e shënon datën.  

i r  se Formul
uhet të plotë

ari i planifikimit
sohet për detyrat e punës në terren për të përcjellë se sa kohë është shfrytëzuar 

rahasim me planin dhe të regjistrohet çdo dallim.  

IDENCA E AUDITIMIT DHE DOKUMENTET E PUN2

Qëllimi i kryerjes së angazhimit të auditimit, është grumbullimi i evidencës së auditimit që do të 
përdoret në mbështetjen e fakteve, konkluzioneve dhe të gjeturave të cilat do të përbëjnë raportin e 
uditimit.  a

Për më shumë informacione – Shihni Vëllimin III, Kapitullin I Informacionet e auditim
 
Auditorët duhet të bazojnë të gjeturat dhe konkluzionet e tyre në evidencë adekuate.  Evidenca 
duhet të mbahet në dokumentet e punës së auditimit. 
 
Dokume duhet të përgatiten, orga
mjaftueshme
të kuptohet ng

 me kujdes të m
ersonat që janë

aftueshëm për
 pavarur nga auditimi. 

r që puna të rishikoh  gjykohet dhe 

Për më shumë
punës  

formata – s

encës tipike për l
së auditimit 

limin III, Kapitulli I Dok

ojet e ndryshme të auditim
t të grumbullohet dhe regjistrohet në Dosjen e Tanish
 vendimeve sipas rast

entacioni i auditimit 

it janë dhënë më

të veçanta

 Dokumentet e

Auditimi i sistemeve dhe pajtueshmërisë  
 

• Përshkrimet e gjurmëve të auditimit (në formën e diagrameve të rrjedh
të tjera);  

• Përshkrimi i hollësishëm i gjurmëve të
raportimit;  

• Dokumentet zyrtare që përcaktojnë mandatin e njësi
dhe përgjegjësitë e shoqëruara me pozi
operativ, bashkë me evidencën që këto dokumente janë analizuar nga
konkluzionet e tyre; 
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• Ligjet dhe rregulloret që qeverisin procesin nën rishikim nga auditimi si dhe evidencën që 

•  ndërlidhen me sistemet dhe kontrollet e TI-së (përfshirë testet, 

• 
jnë vëzhgimet fizike (p.sh. lokacionin e punës kurset e 

re që kryhen, etj); 

 
 
Aud m
 

eklarimi i shpenzimeve); 

a (p.sh. konfirmimi i 
t e tyre); 

ikuar nga menaxhmenti; 

• e intervistave; 

rezervë për ndonjë rastësi (p.sh. mbi 

. mbi rastet e mundshme gjyqësore) 

o të varet nga natyra e 
gjitha 

për dokumente të punës për auditimin e pajtueshmërisë 
 
Dok
parë ë

rren.  

Kërk t
pajtues m

janë audituar kushtet kyçe dhe konkluzionet që kanë të bëjnë me to; 
• Regjistrimin e testeve të kontrolleve kyçe në sisteme; 

Dokumentet e punës që
nëse është e nevojshme); 
Përshkrimet e intervistave; 

• Dokumentet e punës që dokumento
trajnimit, testet e TI-së që kryhen, transferet banka

• Fletët e punës për rrezikun-kontrollin 

iti i Financiar 

• Raporti në të cilin jepet siguria/raporti i auditimit (p.sh. d
• Kopja e shtypur e librit të llogarive për artikujt e raportuar; 
• Konfirmimet e shkruara të bilancit të pranuara nga palët e tret

furnizuesit mbi punët e kryera ose pagesat e marra për fatura
• Pasqyrat bankare; 
• Barazimi i kryer nga personeli dhe i rish
• Dokumentet e punës të nxjerra për të dokumentuar testet e kontrollit apo testet substantive;  

Përshkrimet 
• Kontratat; 
• Llogaritja e serishme e parashikimeve dhe shumave 

parashikimet e shtimit dhe vlerësimeve të pasakta të borxheve) dhe evidenca mbështetëse 
në lidhje me këtë (p.sh

 
Organizimi, dizajni dhe përmbajtja e dokumenteve të punës së auditimit d
auditimit.  Në përgjithësi, dokumentet e punës për një auditim duhet të dokumentojnë të 
aspektet e mëposhtme të procesit të auditimit: 
 
Kërkesat minimale 

umentet e punës për auditimet e pajtueshmërisë përgatiten në formë tabele, ku kolona e 
 p rgatitet në fazën e planifikimit ndërsa kolonat e tjera plotësohen gjatë fazës së punës në 

te
 

esa  për 
h ëri  

Kontrolli/masa 
e planifikuar  

Përshkrimi i 
kontrollit/masës aktuale  

Rezultatet e testit të 
kontrolleve aktuale  

Komentet dhe 
konkluzionet  

Rregu r

intervistuar 
sioneve, 

kontrolli nuk ka 
iç është 

llo ja …. Zakonisht 
dokumentohet 
nga doracakët e 

Është plotësuar gjatë 
punës në terren kur janë 
vëzhguar kontrollet në 

Në 3 raste të testimit 
nga testimi i  10 
transak

Të raportohet 
për përmirësim 

procedurave  praktikë, duke 
personelin apo duke funksionuar s
testuar sistemet e TI-së menduar 

 

Kër
ë rastin e testimit substantiv, auditori kërkon sigurinë se transaksionet janë: 

• Vlerësuar si duhet; 
• Janë llogaritur dhe regjistruar me saktësi; 
• Janë regjistruar në periudhën e duhur; 
• Janë regjistruar si duhet nga pikëpamja e pronësisë; 
• Janë kategorizuar dhe raportuar si duhet; 
• Janë regjistruar të gjitha (d.m.th. nuk është anashkaluar asnjë transaksion) 

 
Prandaj, dokumentacioni i punës duhet të reflektojë: 

kesat minimale për dokumente të punues për testet substantive 
N
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• Përshkrimin dhe qëllimin e testit; 
• Barazimin me llogarinë (përmbledhjen) ku është regjistruar transaksioni nën rishikim; 

të bëjë me transaksionet nën rishikim (pasqyra bankare, 

kontrollet kyçe zvogëlojnë më shumë se 1 rrezik, shpjegimin se çfarë rreziku ato 

• Arsyet për dështimet e kontrolleve (nëse ka ndonjë); 

vat e programit të qeverisë.  Në këtë lloj të auditimit, auditori 
und të punojë me: 

• rocesit të integruar vertikalisht ose horizontalisht në 
një hap të vetëm. 

 e të dhënave, raportet dhe vendimet); 

ballë proceseve të tjera të ndërlidhura (p.sh. prokurimi përballë  pagesës); 
• Baza ligjore që ofron mandat të mjaftueshëm dhe adekuat për ata që janë të përfshirë në 

• min me llogarinë përmbledhëse dhe linjën përkatëse të raportimit ku është raportuar 
llogaria përmbledhëse; 

• Detajet e dokumentit bazë që ka 

Barazi

faturat), për të mundësuar kryerjen e serishme të testeve të auditimit; 
• Datat  kur janë përgatitur llogaritë; 
• Periudha në fjalë për pasqyrat e llogarive hyrëse; 
• Metodat e përzgjedhjes së mostrës dhe shtrirja e mostrës (sa transaksione janë 

përzgjedhur) 
• Nëse janë vërejtur gabime, arsyet për këto (dështimi i kontrolleve të planifikuara, gabimet 

njerëzore apo të sistemit ose të tjera); dhe 
• Konkluzioni (përfshirë edhe parregullsitë e mundshme) 

 
Kërkesat minimale për dokumente të punës për testimin e kontrolleve 
 
Dokumentet e punës për testimin e kontrolleve duhet të paraqesin:  

• Përshkrimin dhe qëllimin e testit; 
• Përshkrimin e kontrollit (kontrolleve); 
• Nëse 

zvogëlojnë; 
ësitë e faturave); • Hollësitë rreth transaksioneve të përzgjedhura për testim (p.sh. holl

• Konkluzionet nëse dështimi i kontrollit është sistematik apo jo, apo nëse është një 
parregullsi e izoluar.  

 

 Kërkesat minimale për dokumente të punës për auditimin e sistemeve 
Auditimi i sistemeve synon të kontrollojë nëse sistemi ose procesi është duke funksionuar ashtu siç 
është menduar për të arritur objekti
m

• Secilin sistem ose proces veç e veç; ose 
Të rishikojë të gjithë komponentët e p

 
Dokumentet e punës për analizimin e sistemeve duhet të përfshijë: 

• Një diagram të rrjedhës i cili paraqet të gjitha elementet dhe pjesëmarrësit në proces dhe 
rrjedhën e informacioneve (dokumentet, bazat

• Një tabelë që lidhet me rreziqet dhe kontrollet e ndërlidhura me elementet në proces (në 
bazë të vlerësimit të rrezikut dhe doracakët e procedurave); 

• Testet dhe kontrollet e përzgjedhura; 
• Shënimet e intervistave me personelin kyç të përfshirë në proces; 
• Analizën e strukturës organizative, rolin dhe përgjegjësitë, ndarjen e detyrave në proces 

për

proces  
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KA T
 

Stan r
për rapo
 
Sta

PI ULLI  3:  RAPORTIMI DHE PËRMBYLLJA E AUDITIMIT 
 
 

da det e Auditimit të Brendshëm ofrojnë udhëzime për përgjegjësitë e auditorit të brendshëm 
rtimin e rezultateve të auditimit.  

ndardi 2400 –  Auditorët e brendshëm duhet të komunikojnë rezultatet e angazhimit.  
 
Standardi 2410 – Komunikimi duhet të përfshijë objektivat dhe fushëveprimin e angazhimit, 
si dhe konkluzionet, rekomandimet dhe planet e veprimit që janë të zbatueshme. 

Qëllimi i raportit është që të komunikohet.  Nëse ata nuk e arrijnë komunikimin, nuk do të kenë 
vlerë.   Puna më e mirë në terren dhe analizat më brilante janë të padobishme nëse ato nuk 
komunikohen – kjo do të thotë që informacionet rreth të gjeturave dhe veprimet e rekomanduara 
duhet të pranohen dhe të kuptohen nga audienca e cila mund të zbatojë rekomandimet.   

Kur dëshirojnë të komunikojnë, auditorët e brendshëm duhet të mbajnë mend objektivat e tyre 
kryesore: (1) të ofrojnë informata të dobishme dhe me kohë,  gojore dhe me shkrim, mbi çështjet e 
rëndësishme; dhe (2) të promovojnë përmirësimet në kontrollin dhe performancën e veprimeve të 
organizatës.  

Komunikimi duhet të jetë objektiv, i qartë, konciz, me kohë dhe konstruktiv.  
Për më shumë Informata mbi raportimin, shihni VËLLIMIN III.  
 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit do t`i mbajë të hapura kanalet e komunikimit me menaxhmentin e 
lartë të organizatës ose procesit që rishikohet, për t’i informuar ata rregullisht për progresin e 
auditimit dhe për ndonjë të gjetur të rëndësishme gjatë Fazës së Punës në Terren. Faza e 
Raportimit përcjell përfundimin e Punës në Terren dhe zyrtarizon  dorëzimin e të gjeturave te 
menaxhmenti në një Draft Raport të Auditimit. Përgjigjet e menaxhmentit inkorporohen në 
Raportin përfundimtar të auditimit. 
 

3.1.    KLASIFIKIMI I TË GJETURAVE DHE KRIJIMI I KONKLUZIONEVE TË 
PËRGJITHSHME TË AUDITIMIT 

Dokumenti i parë i punës së raportimit, numër 3001, përdoret nga Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit 
për të siguruar një lidhje në mes të rezultateve të testeve të auditimit që janë kryer gjatë Punës në 
Terren dhe përmbajtjes së Draft raportit të Auditimit. 
 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit, regjistron për secilin test të kryer gjatë punës në terren (duke u 
referuar në dokumentet përkatëse të punës), nëse testi ka zbuluar ndonjë të gjetur negative dhe ka 
shpjerë deri te një rekomandim për përmirësim (duke e treguar këtë me  përgjigjen Po ose Jo).  Për 
secilin test ku ka pasur konkluzione negative, Udhëheqësi i ekipit të Auditimit duhet po ashtu të 
tregojë nëse ai konkluzion dhe rekomandimi që ka të bëjë me të, janë bartur në Draft Raportin e 
Auditimit. 
 
Në përgjithësi, Raporti i Auditimit duhet të përqendrohet në të gjeturat e rëndësishme që 
sugjerojnë problemet sistematike që e ekspozojnë organizatën ndaj rrezikut.  Gabimet 
individuale, nëse nuk janë simptoma të dobësive sistematike, në përgjithësi nuk përfshihen 
në raport.  Përsëri, Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit tregon me përgjigje,Po ose Jo, nëse të 
gjeturat dhe rekomandimet janë bartur në Draft Raportin e Auditimit.  Udhëheqësi i Ekipit të 
Auditimit duhet të arsyetojë çdo rast në të cilin ai/ajo ka vendosur të mos e përfshijë të gjeturën në 
raport.  
 
Kur auditorët e brendshëm gjejnë ndonjë gabim ose problem, ata duhet të ndjekin këta hapa:  
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• Të analizojnë gabimin për të parë nëse ai është rezultat i dështimit sistematik; 
• Të kuptojnë rrënjën e shkaktarit të gabimit; 
• Nëse nuk ka kontrolle parandaluese që ndalojnë përsëritjen e një gabimi të ngjashëm, 

mund të konkludohet se gabimi mund të jetë sistematik dhe rreziku i auditimit shtohet – 
për të zvogëluar shtimin e rrezikut të auditimit, duhet të rritet madhësia e mostrës sipas 
kësaj (kjo do të vendoset nga udhëheqësi i ekipit të auditimit); 

• Nëse ka kontrolle parandaluese, gabimi do të përsëritet vetëm si rezultat i gabimit të 
ngjashëm njerëzor (duke supozuar që përjashtimi i zbuluar është shkaktuar nga gabimi 
njerëzor) ose si koincidencë dhe nuk ka nevojë për rritje të mostrës së auditimit.  

 
Çdo e gjetur në dokumentet e punës duhet të këtë një vendim të dokumentuar për natyrën 
sistematike dhe  për çdo test tjetër të bërë. 
 
Auditori i brendshëm duhet të raportojë tek Komiteti i Auditimit të gjitha shkeljet dhe rastet e mos-
pajtueshmërisë me Ligjin mbi Auditimin e Brendshëm.  

Klasifikimi i të gjeturave  
 

Auditorët e brendshëm duhet të jenë në gjendje të mbrojnë seriozitetin me të cilin ata i trajtojnë të 
gjeturat. Kur i analizon të gjeturat, auditori duhet t`u përgjigjet pyetjeve në vijim:  

• Çfarë është ndikimi i çështjes në organizatë? 
• Sa është i rëndësishëm problemi? 
• Cili është shkaktari i problemit? 
• Kush është përgjegjës për problemin? 
• A është shkelur kontrolli ekzistues? 
• A mos nuk ka pasur kurrfarë kontrolli? 
• A ka pasur ndonjë veprim të paligjshëm? A është kjo një parregullsi? Shkelje e ligjeve, 

rregullave, etj? Mashtrim? 
• A mund të korrigjohet situata? 
• A përfshihet siguria fizike?  
• A e ka identifikuar menaxhmenti çështjen para auditimit? Nëse po, çfarë janë planet për të 

korrigjuar çështjen? 
 
Kur çështja të jetë kuptuar plotësisht, ekipi i auditimit duhet të shqyrtojë: 

• A do të ndërmerret veprim korrigjues? 
• A është ky një incident i izoluar? 
• A do të  parandalojnë zakonisht kontrollet ekzistuese  problemin. 
• A ekziston ndonjë kontroll lehtësues? 
• A duhet të sqarohen dhe zgjerohen udhëzimet ekzistuese? 
• A është kjo dobësi e kontrollit? 
• A nevojitet ndryshim i sistemit? 
• A është ndërmarrë ndonjë veprim me kosto përfituese? 

 
Si duhet të ndërmerren veprimet përmirësuese? 

• Nga kush? 
• Kur? 
• Pse? 

 
Ekipi i auditimit duhet të sigurojë që evidenca mbështetëse të grumbullohet me kujdes për të 
gjeturat e identifikuara, në mënyrë që të ofrojë: 

• Siguri se çështja ekziston 
• Informacione që kanë të bëjnë me rëndësinë materiale të të gjeturës 
• Informacione për t`i dhënë menaxhmentit një bazë të duhur për veprim. 
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Auditori duhet të punojë me ekipin e menaxhmentit të organizatës që auditohet për të siguruar që 
rekomandohet zgjidhja më e mirë për çështjen.  Kur dokumentohen të gjeturat, auditorët duhet të 
shqyrtojnë me kujdes se si do të duken ato në raportin përfundimtar të auditimit.  Një e gjetur e 
dokumentuar mirë  do të bëjë të panevojshme që të shkruhen dy të gjetura veç e veç  - një për 
dokumentet e punës dhe, më vonë, një për raportin e auditimit. 
 

3.2. REFERIMI I NDËRSJELLË I TË GJETURAVE 

Në auditimin e brendshëm është e rëndësishme që: 
 

• Të gjitha të gjeturat e rëndësishme (çështjet e raportueshme apo çështjet e rëndësishme) të 
raportohen – do të ishte dështim i madh nga ana e auditorit nëse menaxhmenti nuk 
informohet për rrezikun dhe pastaj rreziku realizohet dhe organizata i vuan pasojat; dhe 

 
• Të gjitha të gjeturat bazohen në punën e bërë dhe mbështeten nga evidenca objektive e 

dokumentuar e auditimit, e jo nga një mendim i pambështetur i auditorit.  
 

Udhëheqësi i ekipit të auditimit mund të adresojë këto 2 kërkesa duke: 
 

• Rishikuar të gjeturat në dokumentin e punës për përshtatshmërinë e tyre dhe për të 
siguruar se ato mbështeten nga evidenca e mjaftueshme e cila është dokumentuar në 
dokumentet e punës; 

• Siguruar se dokumentet e punës në mënyrë të ndërsjellë referohen me draft raportin 
(preferohet që të përdoren (hijezohen me të kuqe) në formatin e letrës apo të përdoret 
regjistrimi i ndryshimeve në formatin elektronik; dhe 

• Siguruar se të gjitha të gjeturat në draft raport referohen në dokumentet e punës (duke 
përdorur të njëjtën teknikë të përshkruar më lart) 

 
Çfarëdo mospërputhjeje  e gjetur duhet të diskutohet me ekipin dhe të korrigjohet,  d.m.th. çështjet 
e pa arsyetueshme duhet të fshihet nga raporti dhe çështjet e shënuara në  dokumentet e punës që 
nuk janë raportuar, duhet të shtohen. 
 
Auditori nuk duhet të mbështetet në raportim verbal dhe duhet të sigurojë që të gjitha çështjet 
përkatëse materiale të jenë përfshirë në raportet e shkruara. 

 

3.3. STRUKTURA E RAPORTIT TË AUDITIMIT 

Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet të përgatisë Draft Raportin e Auditimit në bazë të punës e 
cila është dokumentuar në dokumentet e punës.  Ky raport konfirmon objektivat dhe 
fushëveprimin e auditimit, prezanton të gjeturat dhe çka është më e rëndësishmja prezanton 
konkluzionet dhe rekomandimet e ekipit të auditimit për përmirësim.  Shablloni i shembullit të 
Draft Raportit të Auditimit ofron udhëzime në lidhje me përmbajtjen e raportit.  Është e 
rëndësishme që raporti të shkruhet qartë dhe prerë ashtu që lexuesi shumë shpejt të mund të 
kuptojë se çfarë ka zbuluar ekipi i auditimit dhe se çfarë veprime korrigjuese kërkohen. 
 
Në fazën kur raporti është një Draft, qëllimi i tij është që t`i ofrojë menaxhmentit deklarata zyrtare 
të të gjeturave dhe rekomandimeve, ashtu që menaxhmenti mund t’i shqyrtojë ato dhe të vendosë 
nëse do të pranojë rekomandimet, të sugjerojë korrigjimet alternative ose t`i refuzojë 
rekomandimet në tërësi.  Derisa menaxhmenti të mos përgjigjet nuk do të ketë komponent të Planit 
të Veprimit, ashtu që ky element i shabllonit të raportit do të mbetet i zbrazët në këtë fazë.  
 
Edhe pse formati dhe përmbajtja e komunikimit të auditimit do të dallojë sipas organizatave dhe 
llojeve të auditimit, sugjerohet formati i përgjithshëm si vijon: 
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1. PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 
 
Përmbledhja ekzekutive duhet të prezantojë një pasqyrë të objektivave dhe fushëveprimit të 
auditimit, si dhe të gjeturat, konkluzionet dhe rekomandimet kryesore të cilat identifikojnë 
fushat kryesore që duhet të adresohen nga pala që auditohet. 
 
Përmbledhja e të gjeturave duhet të referohet në mënyrë të ndërsjellë me të  gjeturat e 
hollësishme.  Konkluzionet duhet të paraqesin mendimin e auditorit në lidhje me të gjeturat 
përkatëse 
 
Përmbledhja ekzekutive duhet të përfshijë po ashtu edhe rangimet e auditimit. 

 

Tabela në v ngimet e mundshme që mund të jepen, bashkë me përshkrimet e 
nivelit të shqetësimit që lidhet me to për tu marrë në shqyrtim nga menaxhmenti dhe Komiteti i 
a

 
Vlerësimi Përshkrimi Niveli i 

Shqetësimit 

ijim paraqet katër ra

uditimit:  

1 – Adekuat Nuk ka të gjetura të dukshme. Një kornizë e 
duhur kontrolli është në funksion duke marrë 
parasysh rreziqet e fushës së aktiviteteve. 

S’ka ose i 
kufizuar 

2 – Nevojitet Përmirësim 
 

Të gjetura të dukshme janë vërejtur në  disa 
aktivitete të detajuara të kontrollit megjithëse 
korniza e përgjithshme e duhur e kontrollit 
është në funksion. 
 

Ka vend për 
përmirësim 

3 – Nevojitet Përmirësim 
i dukshëm 

Dobësi të ndejshme të kontrollit janë vërejtur, 
të cilat mund të bëjnë menaxhmentin objekt të 
ekspozimit material*.  . 
Megjithëse disa kontrolle lehtësuese janë në 
funksion, kërkohen përmirësime të dukshme 
për t’u mbrojtur si duhet nga një ekspozim i 
tillë. 
 

Shkak për 
shqetësim 

4 –Joadekuat Dobësi të dukshme të kontrollit janë vënë re 
të cilat mund ta bëjnë menaxhmentin objekt të 
ekspozimit material. Kontrolle të 
papërshtatshme lehtësuese janë në funksion 
(ose nuk ka të tilla) veprime të menjëhershme 
korrigjuese kërkohen për t’u mbrojtur si duhet 
nga një ekspozim i tillë.  

Shkak për 
shqetësim të 
konsiderueshëm 

 
"Ekspozim material” përkufizohet  çdo rrethanë apo grup rrethanash  të cilat mund të çojnë në: 
humbje të dukshme financiare, dëmtim të reputacionit, ekspozim ligjor, probleme të sistemeve të 
informimit, rrezik rregullator ose pajtueshmërie, ose, vonesa në arritjen e objektivave të 
përcaktuara të qeverisë në atë fushë 
 

1. HYRJE 

Hyrja mund të përfshijë informacione historike siç është identifikimi i njësive organizative dhe 
aktiviteteve të rishikuara dhe të japë informacione shpjeguese përkatëse 
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2. QËLLIMI IDHE FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT 
  

Deklarimet e qëllimit duhet të përshkruajnë objektivat e auditimit dhe të informojnë lexuesin pse 
është kryer auditimi dhe çfarë pritet që ai të arrijë. 

Deklarimet e fushëveprimit duhet të identifikojnë aktivitetet të cilat janë rishikuar dhe duhet të 
përfshijë informacione siç është periudha e kohës së rishikuar. Aktivitetet e lidhura të cilat nuk 
janë shqyrtuar duhet të identifikohen  

Natyra dhe shtrirja e punës së kryer të auditimit gjithashtu duhet të përshkruhet. 

 

3. REZULTATET 
 

Rezultatet duhet të përfshijnë të gjeturat, konkluzionet, rekomandimet dhe planin e veprimit. 

3.1. Të gjeturat 
 
Të gjeturat janë deklarime të fakteve. Vetëm ato të gjetura të cilat janë të nevojshme për të 
mbështetur apo për të parandaluar keqkuptimet e konkluzioneve apo rekomandimeve të 
auditorit duhet të përfshihen në komunikimet finale të auditimit. Vrojtimet apo 
rekomandimet më pak të rëndësishme mund t’i komunikohen menaxhmentit me gojë ose në 
një memorandum. 
  

Të gjeturat dhe rekomandimet dalin si rezultat i një procesi të krahasimit se si duhet të jetë dhe si 
është në praktikë. Ky proces i krahasimit i krijon auditorit bazën mbi të cilën do ta përgatisë 
raportin. 

Të gjeturat dhe rekomandimet duhet të bazohen  në karakteristikat e mëposhtme: 

Kriteri Standardet, masat apo pritjet e përdorura në bërjen e 
vlerësimit dhe/ose verifikimit (çfarë duhet të ekzistojë) 

Gjendja Evidenca faktike të cilën auditori i brendshëm ka gjetur 
gjatë ekzaminimit (çfarë ekziston).  
 

Shkaku Arsyeja për ndryshimin mes gjendjes së pritur dhe asaj 
aktuale (pse ekziston ndryshimi) 
 

Ndikimi Rreziku apo ekspozimi me të cilin përballet organizata ose 
të tjerët për shkak se gjendja nuk është e njëjtë me kriteret 
(ndikimi i dallimit). Në përcaktimin e shkallës së rrezikut 
apo ekspozimit, auditorët e brendshëm duhet të 
konsiderojnë ndikimin të cilin të gjeturat dhe 
rekomandimet e auditimit mund ta kenë në operacionet e 
organizatës  

 

3.2.   Konkluzionet 
 
Konkluzionet janë vlerësimet e auditorit të brendshëm mbi ndikimet e të gjeturave në 
aktivitetet e rishikuara. Konkluzionet duhet të identifikohen qartë . 
 
Konkluzionet mund të përfshijnë tërë fushëveprimin e auditimit ose aspekte të veçanta. Ato 
mund të mbulojnë, por nuk kufizohen në atë se a janë përmbushur objektivat dhe synimet e 
organizatës, apo në atë nëse aktiviteti që rishikohet funksionon siç është menduar. 
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3.3.  Rekomandimet 
Rekomandimet bazohen në të gjeturat dhe konkluzionet e auditorit të brendshëm. Ato e thërrasin 
menaxhmentit që të veprojë për të korrigjuar gjendjen ekzistuese ose për të përmirësuar 
operacionet.  

Rekomandimet mund të sugjerojnë qasjet për korrigjimin apo përmirësimin e performancës, si një 
udhëzues për menaxhmentin në arritjen e rezultateve të dëshiruara. Rekomandimet mund të jenë 
të përgjithshme ose të veçanta. 

 

KLASIFIKIMI I TË GJETURAVE 

• Çështjet e rëndësishme ( të rëndësisë së lartë) do të parandalojnë arritjen e një objektivi 
të rëndësishëm. Nuk është me rëndësi sa i madh apo i vogël është veprimi, derisa çështja e 
identifikuar është e rëndësishme për atë veprim. Këto çështje do të theksohen në raport për 
vëmendjen e menaxhmentit të organizatës. Të gjitha parregullsitë i takojnë këtij grupi. 

• Çështjet e raportueshme ( të rëndësisë së mesme) janë ato të cilat kërkojnë raportim, 
sepse efekti i kundërt i tyre do të vazhdojë deri sa ato të mos korrigjohen. 

• Vrojtimet (të rëndësisë së ulët) janë gabime të rralla të cilat duhet të korrigjohen, por të 
cilat mund të mos kërkojnë përfshirje në raportin zyrtar të auditimit.  

4.  PLANI i VEPRIMIT 
 
Auditori i brendshëm duhet të përpiqet që të marrë pëlqimin e menaxhmentit në lidhje me 
rezultatet e auditimit dhe planin e veprimit për të përmirësuar operacionet, sipas kërkesës.  
Përgjigjet e menaxhmentit duhet të përfshijnë veprimet specifike që duhet të ndërmerren, dhe 
personin(nat) përgjegjës për veprimet korrigjuese, orarin për kryerjen e tyre dhe rezultatet e 
pritura. 
 
Nëse auditori i brendshëm dhe menaxhmenti nuk pajtohen në lidhje me rezultatet e auditimit, ky 
komunikim mund të paraqesë të dy pozitat dhe arsyet për mospajtim.  Komentet e shkruara të 
menaxhmentit mund të përfshihen si shtojcë në raportin e auditimit.  
 
Tabela që përmbledh të gjeturat kryesore, konkluzionet dhe rekomandimet duhet po ashtu  të jetë 
pjesë e raportit.  

 
 SHABLLONI Nr. 21 – Draft Raporti i Auditimit (DP 3001) 
 
Në fazën kur raporti është një Draft, qëllimi i tij është që t`i ofrojë menaxhmentit deklarata zyrtare 
të të gjeturave dhe rekomandimeve, ashtu që menaxhmenti mund t’i shqyrtojë ato dhe të vendosë 
nëse do të pranojë rekomandimet, të sugjerojë korrigjimet alternative ose t`i refuzojë 
rekomandimet në tërësi.  Derisa menaxhmenti të mos përgjigjet, nuk do të ketë komponent të 
Planit të Veprimit, ashtu që ky element i shabllonit të raportit do të mbetet i zbrazët në këtë fazë.  
 
Draft Raporti i Auditimit duhet të nënshkruhet nga Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit dhe të 
prezantohet me një  shkresë përcjellëse te menaxhmenti i njësisë organizative ose procesit të  
rishikuar, me një kopje për Drejtorin e NjAB-së, për rishikimin dhe miratimin nga ana e tyre.  
Shkresa përcjellëse duhet të shpjegojë qëllimin e Draft Raportit të Auditimit dhe duhet të 
pasqyrojë përgjigjet që pret ekipi i auditimit.  Po ashtu duhet të tregohet data deri në të cilën 
kërkohen përgjigjet. 
 
Formulari “Të gjeturat për raportin e auditimit”, paraqet në formë tabelore, se si është trajtuar 
secila nga të gjeturat e prezantuara në Draft raportin e Auditimit.  Të gjeturat prezantohen në grupe 
që paraqesin rëndësinë e tyre (ashtu si duhet të prezantohet në Draft Raportin e Auditimit) dhe për 
secilën të gjetur tregohen se cilat janë rekomandimet që auditimi i ka dhënë menaxhmentit, 
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përgjigjen e menaxhmentit ndaj rekomandimeve dhe, përfundimisht, një pikë veprimi për ekipin e 
auditimit që të përcjellë  përgjigjet e menaxhmentit më vonë. 
 
Ky dokument pune, përcjell dhe regjistron përgjigjet e menaxhmentit në Draft Raportin e 
Auditimit dhe përfshihet si Aneks në Draft Raportin përfundimtar. 
SHABLLONI Nr. 22 – Të gjeturat për Raportin e Auditimit (DP 3002) 
 
Gjatë takimeve me menaxhmentin për përcjelljen e Draft Raportit të Auditimit, Udhëheqësi i 
Ekipit të Auditimit do të kërkojë nga menaxhmenti që të dorëzojë Planin e Veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve, për të cilat është dhënë pëlqimi.  Nga menaxhmenti duhet të kërkohet që të 
prezantojë Planin e Veprimit në një formular të ngjashëm me formatin e sugjeruar të paraqitur në 
Dokumentin e Punës 3003, Plani i Veprimit të Menaxhmentit.  Plani i Veprimit duhet të 
nënshkruhet nga zyrtari i cili do të jetë përgjegjës për zbatimin e rekomandimeve.  Ai ofron të 
dhëna se për çfarë veprimesh është zotuar menaxhmenti dhe bazat sipas të cilave ekipi i auditimit 
mund të rishikojë përparimin. 
SHABLLONI Nr 23 – Plani i Veprimit të Menaxhmentit (DP 3003) 
 
Pas takimeve me menaxhmentin për të diskutuar të gjeturat dhe rekomandimet dhe për t’u pajtuar 
rreth Planit të Veprimit të menaxhmentit, Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit mund të finalizojë 
raportin e auditimit, duke i bashkëngjitur si anekse dokumentet e punës 3002 dhe 3003. 
SHABLLONI Nr 24 – Fleta shpërndarëse (DP 3004) dhe SHEMBULLI Nr. 5 Fleta shpërndarëse 

 
Standardet e tjera të formatimit 

Koha:  
 

a) Kur përshkruhet puna e bërë nga auditorët e brendshëm, duhet të përdoret koha e kryer  . 
Për shembull: 

• “Ne kemi kryer auditimin  e brendshëm të proceseve dhe kontrollit” XXXX 
• “Fushëveprimi i  rishikimit tonë ka përfshirë”  
• Ne kemi ekzaminuar një përzgjedhje prej XXXXX “   
• Rishikimi ynë është përqendruar në proceset e shfrytëzuara nga XXXX” 
 
b) Gjatë përshkrimit të operacioneve të të audituarit, duhet të përdoret koha e tashme  
 

I. “Departamenti i Kontabilitetit e mbështet procesin duke ….” 
II. “Duke u bazuar në rezultatet e rishikimit tonë, kontrollet mbi XXXX    janë 

adekuate.” 
  

c) Gjatë përpilimit të rekomandimeve, duhet të përdoret fjalia urdhërore. Rekomandimet 
gjithmonë duhet të fillojnë me folje që tregon veprim: 

 
I. “Të përcaktohen kërkesat për raportim mujor.” 

II. “Të zhvillohen  dhe zbatohen  procedurat zyrtare për XXX.” 
III. “Të dokumentohen, rishikohen dhe aprovohen përshtatjet e doracakut.” 

 
Praktikat standarde 
 

• Tremujorët e veçantë mund të paraqiten me shkurtesa duke përdorur numrin e tremujorit 
dhe vitin (p.sh: T1/09.) 

• Datat e veçanta mund të paraqiten me shkurtesa duke përdorur formatin dd/mm/vv.  Për 
shembull 15 Nëntor 1998 mund të shkurtohet si 15/11/98. 

• Në raportet e auditimit nuk duhet të përmenden emra individësh. 
• Të gjitha shkurtesat duhet të shkruhen drejt, ashtu siç paraqiten për herë të parë në raport. 
• Valuta standarde duhet të jetë €. 
• Përgjigjet e menaxhmentit duhet të shkruhen në germa kursive. 
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Për më shumë informacione: SHIHNI VËLLIMIN III. 
 
3.4. PASQYRA E PROCESIT TË RAPORTIMIT 

 
Përfundmi i 

punës në terren

Mbledhja 
përmbyllëse

10 ditë 
pune/2 javë

2 javë

Draft raporti Përgjigjjet e 
Menaxhmentit

1 javë

Raporti 
Final

 
 

Qëllimi kryesor i raportit të auditimit është të informohet ZKA/menaxhmenti për rezultatet e 
auditimit,  për të: 

• Dhënë një vlerësim të gjendjes së procesit të audituar, duke shprehur mendim të pavarur 
dhe objektiv për efektivitetin e procedurave të kontrollit që ka të bëjë me ligjshmërinë, 
menaxhimin e mirë financiar dhe transparencën; dhe 

• Dhënë rekomandime për përmirësimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe sistemeve 
të kontrollit, për të korrigjuar çdo gabim, dobësi dhe parregullsi të identifikuar nga 
auditimi.  

 

Draft raporti i auditimit duhet të: 
• Përgatitet nga anëtarët e ekipit të auditimit 
• Rishikohet nga Udhëheqësi i ekipit të auditivit, pas kryerjes së punës në terren. 

Pas rishikimit, rangimi i përgjithshëm duhet të diskutohet me Drejtorin e NjAB-së 
 

Duhet të mbahet takimi përmbyllës (Shihni pjesën 3.5) 
• Draft raporti duhet t’i dorëzohet menaxhmentit brenda 10 ditëve të punës pas përfundimit 

të punës në terren, me qëllim që të merren përgjigjet e tyre rreth rekomandimeve.  
Menaxhmentit duhet t’i jepen dhjetë ditë pune për të kompletuar përgjigjet e tyre. 

• Posa të merren të gjitha përgjigjet e menaxhmentit, raporti duhet të rishikohet nga 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit, dhe 

• Çdo gabim faktik i vërejtur nga menaxhmenti, duhet të korrigjohet dhe deklaratat që kanë 
pasur mungesë të dëshmisë së mjaftueshme mbështetëse në draft raport duhet të fshihen.  
Megjithatë, ekipi i auditimit të brendshëm duhet të qëndrojë pranë të gjeturave dhe 
rekomandimeve të veta. Aty ku ka dëshmi dhe analiza të mjaftueshme, nuk duhet të lejojë 
që të bjerë  nën presionin e menaxhmentit dhe të lëshojë një raport jo adekuat të auditimit. 

 

Raporti përfundimtar duhet të përpilohet nga anëtarët e ekipit dhe: 
• Të rishikohet nga Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit 
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• Drejtori i njësisë së auditimit të brendshëm duhet ta rishikojë dhe nënshkruajë raportin 
përfundimtar dhe ta dërgojë atë tek menaxhmenti i organizatës buxhetore 

• Origjinali i raportit përfundimtar duhet të vendoset në dosjen e Raporteve të Auditimit të 
Brendshëm në NjAB dhe një kopje duhet t`i dorëzohet Komitetit të Auditimit. 

 
Raportet e tjera  
 
Përveç raporteve të veçanta të auditimit, NjAB duhet gjithashtu t`i raportojë çdo tre muaj 
menaxhmentit të lartë, për të përmbledhur të gjeturat e reja të bëra gjatë tremujorit dhe gjendjen e 
të gjeturave nga tremujorët/periudhat e mëparshme, për ta lehtësuar monitorimin e të gjeturave me 
rëndësi kritike dhe veprimet korrigjuese të tyre.  Një bazë të të dhënave për përcjellje duhet të 
përdoret, për të ndihmuar përgatitjen e këtyre raporteve. 
Shihni kapitullin 4, Procedurat e përcjelljes për detaje. 
 

Raporti vjetor i aktiviteteve përshkruan jo vetëm punën e bërë, por edhe shpjegon se si është 
zhvilluar vetë njësia e auditimit të brendshëm.  Këshillohet që objektivat e auditimit të brendshëm 
të pajtohen në fillim të vitit: raporti vjetor i aktiviteteve duhet të demonstrojë se deri në çfarë 
shkalle janë arritur këta objektiva.  Indikatorët e matshëm duhet të pajtohen paraprakisht dhe pastaj 
të raportohen.  
 
Statuti i Njësisë së Auditimit të Brendshëm kërkon bazat e kohëzgjatjes dhe llojet e ndryshme të 
raporteve të cilat Njësia e Auditimit të Brendshëm duhet t`i prezantojë tek menaxhmenti.  
SHEMBULLI Nr 3: Përmbledhja e Përgjegjësive për raportim  
 
3.5. TAKIMI PËRMBYLLËS 
 
Është e rëndësishme të mbahet një komunikim i mirë me menaxhmentin e organizatës apo 
aktivitetit që auditohet.  Komunikimi i mirë siguron efektivitetin e procesit të auditimit.  
Prezantimi  i draft raportit të auditimit dhe paraqitja e  rekomandimeve të tij janë aspektet kyçe të 
një komunikimi të tillë.  Takimi përmbyllës është dizajnuar që të japë një pasqyrë përfundimtare të 
çështjeve dhe rekomandimeve të auditimit dhe thekson nevojën për  veprime urgjente nga ana e 
menaxhmentit, për të zvogëluar nivelin e rreziqeve të identifikuara.  Udhëheqësi i Ekipit të 
Auditimit duhet t’i shpjegojë menaxhmentit rëndësinë e secilit rekomandim dhe pasojat për 
organizatën nëse dështohet në përmbushjen e tyre. 
 
Takimi përmbyllës nuk është koha për të diskutuar çështjet e reja të cilat më parë nuk janë 
identifikuar dhe diskutuar me personelin në të cilin këto çështje kanë ndikim.  
 
I gjithë ekipi i auditimit dhe UEA duhet të përfshihen në takimin përmbyllës.  Nga menaxhmenti 
mund të kërkohet që të përpilojnë përgjigjet e tyre në këtë kohë, por nuk kërkohet që t’i dorëzojnë 
ato para se të pranojnë një kopje të draft raportit.  
 
Menaxhmenti duhet të informohet se qëllimi i njësisë së auditimit të brendshëm është që të lëshojë 
raportin përfundimtar brenda tri javëve, nga data e draft raportit.  Kjo nënkupton që përgjigjet 
duhet të pranohen brenda dy javëve, duke  lënë kohë për t`u përgjigjur në ndonjë pyetje apo  për të 
zgjidhur ndonjë mospajtim.  
 
Menaxhmenti duhet të informohet se përgjigjet e tyre duhet të identifikojnë: 
 

• Veprimet specifike që duhet të ndërmerren; 
• Individët që janë përgjegjës për zbatimin e veprimeve korrigjuese; dhe 
• Orarin e planifikuar për kryerjen e tyre. 
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Përveç kësaj, ata duhet të informohen se, nëse ata nuk i pranojnë rekomandimet e auditimit, 
vërejtjet e tyre duhet të dëshmohen dhe dëshmia që mbështet ato të bashkëngjitet.  
 
Axhenda për takimin përmbyllës përfshin: 
 

• Diskutimin e çështjeve; 
• Kërkesat për Përgjigjet nga Menaxhmenti; dhe 
• Rangimin e auditimit (gjithherë duhet të diskutohet në fund) 

 
Në takimin përmbyllës duhet të theksohet se ekipi i auditimit të brendshëm do të supozojë që 
përgjigjet e dorëzuara nga menaxhmenti janë aprovuar nga nivelet e duhura në kuadër të 
organizatës.  

3.6. LISTA KONTROLLUESE PËR KRYERJEN E  AUDITIMIT 

 
Lista kontrolluese për kompletimin e auditimit ofron mjetet për të siguruar që të gjitha çështjet e 
rëndësishme dhe komponentët e auditimit janë konsideruar dhe janë evidentuar në nivel të 
kënaqshëm në dokumentacionin e punës.  Ajo po ashtu shërben për të regjistruar pjesëmarrjen e 
Udhëheqësit të Ekipit të Auditimit dhe Drejtorit të NjAB-së.  
 
Lista kontrolluese për kompletimin e auditimit duhet të:  

• Përgatitet dhe t`i shënohet data nga Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit  
• Rishikohet, nënshkruhet dhe t`i shënohet data nga Drejtori i NjAB-së  
• Vendoset në Dosjen e tanishme të dokumenteve të punues  

 
SHABLLONI Nr. 26: Lista kontrolluese e kryerjes së auditimit (DP 4002) 
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KAPITULLI 4 PROCEDURAT E PËRCJELLJES DHE RAPORTET 
TREMUJORE TË GJENDJES   

 
Auditimi i brendshëm nuk përfundon me përgatitjen e raportit përfundimtar të auditimit apo me 
diskutimin e rekomandimeve dhe dorëzimin e planit të veprimit nga organizata e audituar.  Është 
po ashtu e nevojshme që Drejtori  i NjAB-së dhe Udhëheqësi i Ekipit të monitorojnë zbatimin e 
rekomandimeve të auditimit. 
Monitorimi është proces i përcjelljes, gjatë të cilit auditorët e brendshëm vlerësojnë 
përshtatshmërinë, efektivitetin, dhe afatet kohore të veprimeve të ndërmarra nga menaxhmenti i 
organizatës së audituar për adresimin e secilit rekomandim të auditimit.  
 
4.1.   PROCEDURAT E PËRCJELLJES 
 
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm është përgjegjës për të siguruar se ekziston procesi 
për të monitoruar se a janë adresuar mangësitë e kontrollit të shënuara në  raportet e auditimit. 
 
Planifikimi i përcjelljes dhe metoda se si zbatohet ajo varet nga faktorët e mëposhtëm: 

• Rëndësia e procesit të audituar dhe dobësitë e zbuluara; 
• Kostoja dhe përpjekjet e lidhura me përmirësimin e procesit të audituar; 
• Rreziku i ndodhjes së ndonjë ngjarjeje të kundërt, nëse nuk merren masat korrigjuese; 
• Fushëveprimi i veprimit korrigjues për të siguruar që të gjitha njësitë përkatëse 

organizative zbatojnë përmirësimet e nevojshme; dhe 
• Korniza kohore për zbatimin e ndryshimeve. 

 
Procedurat e përcjelljes të auditimit përfshijnë: 
  

• Konfirmimin e kornizës kohore brenda së cilës kërkohen përgjigjet e menaxhmentit për të 
gjeturat dhe rekomandimet e auditimit (në Pjesën 3.4. “Pasqyra e  procesit të raportimit” 
më lart janë sugjeruar dy javë); 

• Vlerësimin e përgjigjeve të menaxhmentit; 
• Verifikimin e përgjigjeve (nëse nevojitet); 
• Auditimin përcjellës (nëse kërkohet); dhe 
• Eskalimin e përgjigjeve ose veprimeve të pakënaqshme, përfshirë pranimin e rrezikut, te 

niveli i duhur i menaxhmentit. 
 

Për të planifikuar si duhet aktivitetet e përcjelljes, Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit e plotëson 
dokumentin e punës i cili i përmbledh rekomandimet nga auditimet e mëparshme.  Data e caktuar 
për monitorimin e përmbushjes së rekomandimeve shënohet në këtë dokument.  Një javë para se të 
skadojë afati i fundit për zbatimin e secilit rekomandim, Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet t’i 
shkruajë menaxhmentit një letër përkujtuese.  
SHABLLONI Nr. 25: Orari i Përcjelljes (DP 4001) 

 
4.1.1.    Monitorimi i progresit 

 
Përcjellja mund të kryhet përmes  monitorimit  apo përmes  auditimeve përcjellëse më rigoroze. 
 

Monitorimi do të jetë i përshtatshëm atëherë kur: 
• Procesi ose aktiviteti i audituar është i rëndësisë së vogël dhe nuk paraqet një pengesë 

serioze në arritjen e objektivave kryesore të organizatës; 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

150 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

• Dobësitë, gabimet, mangësitë ose parregullsitë e identifikuara nuk janë të rëndësishme; 
• Rekomandimet e dhëna janë të lehta për t`u realizuar; 
• Veprimi korrigjues nuk është i komplikuar. 

 
Auditori mund të monitorojë progresin, përmes: 
 

• Marrjes dhe vlerësimit të përgjigjeve të menaxhmentit për të gjeturat e auditimit brenda 
periudhës së arsyeshme (të themi dy javë) pasi të jenë komunikuar rezultatet e auditimit; 

• Pranimit periodik të të dhënave të reja nga menaxhmenti, me qëllim të vlerësimit të 
gjendjes së përpjekjeve për të korrigjuar dobësitë e raportuara; 

• Marrjes dhe vlerësimit të informacioneve nga njësitë e tjera organizative të cilave u është 
dhënë përgjegjësia për zbatimin e procedurave korrigjuese; dhe 

• Raportimit tek menaxhmenti i lartë në lidhje me gjendjen e përgjigjeve për të gjeturat e 
auditimit. 
 

Në rastet kur drejtori i NjAB-së gjykon që përgjigjet gojore të menaxhmentit ose ato në të shkruar 
tregojnë se veprimet që tashmë janë ndërmarrë janë të pamjaftueshme kur krahasohen me 
rëndësinë relative të të gjeturës.  Në raste të tilla, mund të kryhet një auditim përcjellës, si pjesë e 
angazhimit të ardhshëm të auditimit.  

 
Janë të mundshme tri rezultatet në vijim: 

• Përgjigja e menaxhmentit përmban informacione në lidhje me zbatimin e rekomandimeve 
brenda afatit të specifikuar në planin e veprimit.  Në raste të tilla, udhëheqësi i ekipit të 
auditimit duhet të dërgojë një letër në të cilën i shpreh mirënjohje menaxhmentit për 
veprimin e ndërmarrë; 

• Përgjigja e menaxhmentit tregon se rekomandimet nuk janë realizuar brenda afatit të  
specifikuar dhe mundësisht shënohen shkaktarët për këtë mos-realizim. Drejtori ose 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet të dërgojnë një letër për t’ia përkujtuar 
menaxhmentit, që pavarësisht prej arsyeve për dështimin, të veprohet në pajtueshmëri me 
to, se rekomandimet duhet të ndiqen dhe dështimi në zbatimin e rekomandimeve duhet të 
raportohet në raportin vjetor të veprimit.  

• Kur nuk merret asnjë përgjigje, drejtori i NjAB-së ose Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit 
duhet të trajtojnë mungesën e përgjigjes si mos-performancë brenda afatit të specifikuar 
dhe të ndërmarrin veprimet e përshkruara në artikullin paraprak. 

 
Rezultatet e monitorimit të zbatimit të rekomandimeve duhet të reflektohen në raportin vjetor të 
veprimit. 
 

4.1.2.       Auditim për përcjellje 
 
Ky lloj i auditimit aplikohet në cilëndo prej rrethanave në vijim: 

• Kur gabimet serioze dhe mangësitë/parregullsitë janë identifikuar në auditimin paraprak; 
• Kur ekziston rrezik i lartë që menaxhmenti të dështojë në ndërmarrjen e veprimeve 

përcjellëse; 
• Kur zbatimi i rekomandimeve kërkon përgatitje të rregullave dhe rregulloreve të 

mëtejshme të brendshme; 
• Kur ndryshimi i kërkuar i referohet aktiviteteve të një apo më shumë divizioneve ose 

departamenteve; 
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• Kur nevojiten burime të shumta për të prezantuar ndryshimet në organizatë. 
 

Plani vjetor i auditimit të brendshëm duhet të përfshijë detyrat për monitorimin e zbatimit të 
rekomandimeve të dhëna në auditimet paraprake. Koha e auditimit përcjellës duhet të përputhet me 
orarin për zbatimin e rekomandimeve nga raportet e auditimeve të viteve paraprake. 
 
Rishikimi gjatë auditimit përcjelljes është i ngjashëm me atë në auditimin tradicional, megjithëse 
objektivat dhe fushëveprimi janë ngushtuar për t`u përqendruar në mangësitë e shënuara në 
raportin paraprak.  
 
Auditimi i përcjelljes përmban procedurat e njëjta të planifikimit, performancës dhe raportimit, si 
një auditim i rregullt, duke shtuar disa procedura të veçanta, si vijon: 

• Rishikimi i të gjeturave të auditimit në raportin e mëparshëm, për të përcaktuar 
fushëveprimin e auditimit të përcjelljes; 

• Dizajnimi i testeve dhe procedurave adekuate të auditimit, për vlerësimin e veprimeve 
korrigjuese; 

• Kryerja e punës së auditimit në terren dhe dokumentimi i rezultateve të punës së kryer të 
auditimit; 

• Verifikimi dhe rishikimi i datave të caktuara për zbatim nëse kërkohet; dhe 
• Lëshimi i raportit të auditimit të përcjelljes. 

 
Gjatë auditimit të përcjelljes duhet të bëhen konkluzione rreth asaj se a kanë pasur veprimet e 
menaxhmentit ndikim në zvogëlimin e rreziqeve të identifikuara në auditimin e mëparshëm dhe a 
kanë përmirësuar ato funksionimin e organizatës drejt arritjes së synimeve të saj. 
 
Nëse është përcaktuar se menaxhmenti nuk ka ndërmarrë veprime për të korrigjuar dobësitë dhe 
për të zbatuar rekomandimet e dhëna, auditorët e brendshëm do ta paraqesin këtë në raportin vjetor 
dhe do t’ia komunikojnë këtë eprorit ose organizatës që është përgjegjëse.  Auditorët e brendshëm 
duhet të analizojnë pasojat e mos-performancës dhe të bëjnë vlerësime shtesë të rrezikut si rezultat 
i dështimit, si dhe të ndërmarrin veprime korrigjuese.  Aty ku detektohet rrezik i lartë, auditorët e 
brendshëm do të planifikojnë një auditim tjetër të të njëjtit aktivitet ose proces në vitin e ardhshëm. 
 

4.2. BAZA E TË DHËNAVE PËR PËRCJELLJE 

Është përgjegjësi e Drejtorit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm të sigurojë që të gjitha pikat e 
përcjelljes të futen në “bazën e të dhënave për përcjellje”.  Kjo punë mund t’i delegohet anëtarëve 
të rinj të NjAB-së.  Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm është po ashtu përgjegjës për 
azhurnimin e bazës së të dhënave kurdo që plotësohet një pikë e përcjelljes. 
 
Baza e të dhënave për përcjellje më së miri mbahet në mënyrë elektronike.  Kopjet rezervë duhet të 
bëhen çdo muaj dhe të vendosen në CD e cila duhet të mbahet një vend të  mbrojtur nga zjarri. 
Kopjet e shtypura nga baza e të dhënave duhet të bëhen çdo tre-muaj dhe të ruhen në dosjet e 
NjAB-së. 
 
Aktivitetet kyçe që ndërlidhen me bazën e të dhënave për përcjellje janë: 
 

• Futja e rekomandimeve kur përgatiten raportet përfundimtare; 
• Dërgimi i letrave informuese të kryesuesit të auditimit në fillim të tremujorit  
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• Futja e informacioneve në lidhje me përgjigjet e menaxhmentit, çështjet e zgjidhura, 
rishikimet e datave të caktuara etj, posa të pranohen; 

• Sjellja e informacioneve të gatshme në lidhje me rekomandimet për auditime përcjellëse, 
për të kontrolluar zgjidhjen e duhur; 

• Para përfundimit të çdo tremujori kryesuesve të organizatës së audituar u dërgohet raporti i 
azhurnuar i çështjeve të vonuara, për ta plotësuar; 

• Futja e përgjigjeve të marra nga pala e audituar; 
• Përpilimi i Raportit tremujor për çështjet e vonuara; 

 

4.3. RAPORTI I ÇËSHTJEVE TË VONUARA DHE LETRAT SHOQËRUESE 

Në fund të çdo tremujori, secilës palë të audituar i dërgohet njëra prej tri letrave standarde nga 
Drejtori i Njësisë së Auditimit.  Lloji i letrës  së dërguar do të varet/dallojë nëse : 

• I audituari ka vetëm rekomandimet e tashme të mjaftueshme për tremujorin e ardhshëm; 
• I audituari ka rekomandimet e tashme si dhe rekomandimet e pazbatuara deri në  datën e 

premtuar të kryerjes, ose 
• I audituari është i ri për organizatën, pozitën ose procesin e auditimit.  

 

Tri letrat formohen si në vijim: 

a) I audituari që tashmë është përfshirë në proces, është i suksesshëm në zgjidhjen e 
çështjeve me kohë 

            Shkresa = 1.1. + 2 + 3.1. më poshtë 

b) I audituari tashmë i përfshirë në proces, i pasuksesshëm në zgjidhjen e çështjeve 
me kohë 

                                    Shkresa = 1.1. + 2 + 3.2. më poshtë 
 

c)          I audituari është për herë të parë në proces 
 

          Shkresa = 1.2. + 2 + 3.3. më poshtë 
 
1.1. Teksti standard hyrës dhe përshkrimi i procedurës për të audituarit të cilët janë të 

vetëdijshëm për procesin e përcjelljes 
Siç jeni në dijeni, Njësia e Auditimit të brendshëm është përgjegjëse për monitorimin e vazhdueshëm 
të gjendjes së të  gjitha çështjeve të pazgjedhura të auditimit të brendshëm. Si pjesë e monitorimit 
tonë, ne ofrojmë raporte tremujore për të gjithë kryesuesit e departamenteve, si për çështjet e tyre që 
janë planifikuar për t’u zgjidhur gjatë tremujorit aktual, po ashtu edhe për ato çështje që konsiderohen 
si të “vonuara” (d.m.th. çdo çështje që ka datën e “rishikimit” që është më e vonë se data e 
“premtuar”).  Të bashkangjitur keni një raport në lidhje me gjendjen e çështjeve të auditimit të 
brendshëm në departamentin tuaj.  
 

 
 
1.2 Teksti standard hyrës dhe përshkrimi i procedurës për të audituarit të cilët janë përfshirë 

për herë të parë në procesin e përcjelljes 
Si pjesë e përgjegjësisë së vazhdueshme të Njësisë së Auditimit të Brendshëm, për të monitoruar 
mjedisin e kontrollit që ka të bëjë me menaxhimin e buxhetit publik, ne tani kemi një proces përmes të 
cilit ne përcjellim deri në zgjidhjen e tyre të gjitha çështjet e auditimit të brendshëm, përfshirë edhe 
çështjet e vonuara (d.m.th. ato pika që kanë datën e “rishikimit” që është më e vonë se data e 
“premtuar”). 
 

 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

153 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

 
2. Pjesa tjetër standarde e shkresës (të gjitha rastet) 
Sa për përkujtim, teksti në vijim e përmbledh procesin tonë: 

 
• Gjatë muajit të parë të secilit tremujor, Njësia e Auditimit të Brendshëm do të dërgojë Letra 

Informuese (duke përdorur shabllonin e Raportit të çështjeve të vonuara) tek secili individ 
përgjegjës në kuadër të organizatës suaj, për të gjitha çështjet që presin të zgjidhen, ashtu siç 
ata janë zotuar t`i zgjidhin (çështjet e vonuara, çështjet e tremujorit aktual, dhe çështjet për 
tremujorin e ardhshëm).  Ky njoftim është vetëm sa për informim dhe nuk ka nevojë t’i ktheni 
përgjigje NjAB-së. 

• Gjatë javës së parë të muajit të fundit të secilit tremujor, NjAB do të dërgojë një kërkesë me 
shkrim (duke përdorur shabllonin e Raportit të çështjeve të vonuara) tek secili individ 
përgjegjës në kuadër të organizatës suaj, duke u kërkuar atyre që të na ofrojnë me shkrim 
gjendjen e të gjitha çështjeve të tyre të auditimit, që janë planifikuar të zgjidhen gjatë 
tremujorit të tanishëm, si dhe çështjet e vonuara të raportuara më parë. 

• NjAB-ja përcakton nëse çështjet janë të vonuara (d.m.th nuk janë zgjidhur në fund të 
tremujorit), bazuar në shabllonet e plotësuara që kemi marrë.  Nëse nuk përgjigjeni me shkrim 
në kërkesën tonë, ne do të konsiderojmë se  çështjet janë  të vonuara.  

• NjAB bën një komunikon të të gjitha çështjet e vonuara në Raportin e çështjeve të vonuara, të 
drejtuar kryesuesit të organizatës.  

 
 

 
3.1. Konkluzionet e porosisë së përcjelljes për kryesuesin e palës së audituar që me sukses kanë 
zgjidhur të gjitha çështjet brenda afatit të caktuar. 
Ju përgëzojmë ju dhe ekipin tuaj për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të planifikuara për zgjidhje deri në 
fund të tremujorit XXX.  (do të modifikohet sipas nevojës) Mbështetja juaj e vazhdueshme në sigurimin 
që t`i kushtohet vëmendje e shpejtë secilës çështje të planifikuar për zgjidhje gjatë tremujorit yyy  (do 
të modifikohet sipas nevojës) vlerësohet lart. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me procesin tonë të 
përcjelljes apo çështjeve në raportin tuaj, ju lutemi na  kontaktoni lirisht në zzzzzz (telefoni ose e-mail 
nga Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm) 

 
 
3.2. Konkluzionet e porosisë së përcjelljes për kryesuesit e palës së audituar që nuk ka qenë e 
suksesshme në zgjedhjen e të gjitha çështjeve brenda afatit të caktuar. 
Ne do të vazhdojmë të punojmë me personat përgjegjës në organizatën tuaj që të sigurojmë se të gjitha 
çështjet e Vonuara do të adresohen dhe do të zgjidhen me shpejtësi. Siç është cekur në kolonën e 
“Komenteve” në raportin e bashkëngjitur, ekzistojnë një numër i arsyeve  pse nuk janë zgjidhur këto 
çështje.  Megjithatë, për shkak të vëllimit të çështjeve që janë në bazën tonë të të dhënave, nuk mund 
të ofrojmë asnjë konkluzion që do të ishte si shpjegim i përshtatshëm për vonesën.  Prandaj, një 
çështje e cila është akoma e hapur pas datës së “premtuar” do të vazhdojë të raportohet si e vonuar,  pa 
marrë parasysh arsyen e vonesës, derisa ajo të zgjidhet.  Përkrahja  juaj e vazhdueshme në sigurimin 
që vëmendje e menjëhershme t`u kushtohet këtyre çështjeve, do të çmohet lart.  Nëse keni ndonjë 
pyetje në lidhje me procesin e përcjelljes apo çështjet në raportin tuaj, ju lutemi na kontaktoni në 
zzzzz. 

 
 
3.3. Konkluzionet e porosisë së përcjelljes për kryesuesit e palës së audituar që për herë të parë 
marrin raportin tremujor të përcjelljes 
Ne kemi bashkangjitur raportin që thekson të gjitha çështjet e vonuara të datës/muajit (do të 
modifikohet sipas nevojës) për organizatën tuaj.  Siç është cekur në kolonën e “Komenteve” në 
raportin e bashkëngjitur, ekzistojnë një numër i arsyeve pse nuk janë zgjidhur këto çështje.  
Megjithatë, për shkak të vëllimit të çështjeve që janë në bazën tonë të të dhënave, nuk mund të 
ofrojmë asnjë konkluzion që do të ishte si shpjegim i përshtatshëm për vonesën.  Prandaj, çështja e cila 
është ende e hapur pas datës së “premtuar” do të vazhdojë të raportohet si e vonuar,  pa marrë parasysh 
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arsyen e vonesës, derisa ajo të zgjidhet.  Përveç kësaj, ne kemi bashkangjitur edhe raportin e të gjitha 
çështjeve të planifikuara që të zgjidhen gjatë tremujorit yyy (do të modifikohet sipas nevojës) për 
organizatën tuaj. Përkrahja  juaj e vazhdueshme në sigurimin që vëmendje e menjëhershme t`u 
kushtohet këtyre çështjeve, do të çmohet lart.  Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me procesin e 
përcjelljes apo çështjet në raportin tuaj, ju lutemi na kontaktoni në zzzzz 

 
Raporti i çështjeve të vonuara 
 

Këto raporte të hollësishme të rekomandimeve të planifikuara për këtë kohë dhe rekomandimeve 
të vonuara, ofrojnë: 

o Numrin e auditimit; 
o Titullin e auditimit; 
o Emrin e kryesuesit të departamentit; 
o Përshkrimin e shkurtër të rekomandimit;  
o Datën e premtuar të kryerjes;  
o Datën e rishikuar të kryerjes (nëse aplikohet)  

 
SHEMBULLI Nr 4: Raportet e çështjeve të vonuara 

Lista kontrolluese e procesit të përcjelljes tremujore  

Për të siguruar se janë kryer të gjitha aktivitetet e përcjelljes tremujore, Drejtori i Njësisë së 
auditimit të brendshëm duhet të plotësojë Listën kontrolluese të procesit të përcjelljes tremujore.  
SHABLLONI Nr 29: Lista kontrolluese e procesit të përcjelljes tremujore (DP 4005) 
 
4.4. TAKIMET ME KOMITETIN E AUDITIMIT  
 
Çdo tremujor, Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm takohet me Komitetin e auditimit, për të 
diskutuar përparimin deri në atë ditë në krahasim me planin e aprovuar të auditimit, çështjet me 
rëndësi që janë vërejtur gjatë tremujorit nga auditimet e kryera, gjendjen e rekomandimeve në 
pritje dhe atyre të vonuara, dhe çështjet e tjera me interes.   
 
Raporti tremujor i gjendjes   
 
Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm është përgjegjës për dorëzimin e raportit tremujor të 
gjendjes tek Komiteti i auditimit dhe ZKA. Qëllimi i raportit të gjendjes është që Komiteti i 
auditimit dhe ZKA të informohen vazhdimisht lidhur me gjendjen e tërë punës së auditimit.   
SHABLLONI Nr 30: Raporti tremujor i gjendjes   (DP 4006) 
 
4.5. MENAXHIMI I DOKUMENTEVE TË PUNËS DHE DOSJEVE TË AUDITIMIT  

Organizimi dhe dokumentimi i punës së auditimit bëhet me përdorimin e dy llojeve të dosjeve – 
dosjes së tanishme dhe dosjes së përhershme të auditimit.  

Qëllimi i dosjes së përhershme të auditimit është që auditorëve t`u sigurohen informacione 
mbështetëse në lidhje me organizatat apo proceset të cilat auditohen, duke u mundësuar kështu që 
të kuptojnë shumë më mirë sistemet dhe aktivitetet e tyre. Dosja e përhershme e auditimit duhet të 
azhurnohet çdo vit , ashtu që auditorëve t`u vihen në dispozicion informacionet më të reja.  

Dosja e tanishme duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e përgatitura gjatë fazës së planifikimit, 
raportimit të punës në terren dhe fazës së përcjelljes së secilit auditim individual.   
Për më shumë informacione – shih Vëllimin III. 
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KAPITULLI   5           MBIKËQYRJA 

5.1. FUSHAT DHE AKTIVITETET E MBIKËQYRURA NGA DREJTORI I NjAB 

Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm është përgjegjës për të siguruar që angazhimet e 
auditimit të brendshëm të mbikëqyren si duhet.   

 
Mbikëqyrja është një proces i cili fillon me planifikim dhe vazhdon gjatë fazave të punës në 
terren, raportimit dhe fazës së përcjelljes së auditimit.  

 
Mbikëqyrja përfshin: 
 

• Të siguruarit që auditorët e caktuar të posedojnë njohuri paraprake dhe kompetenca të tjera 
për të kryer detyrën. Kjo duhet të bëhet gjatë planifikimit atëherë kur mobilizohet ekipi 
dhe përmes stërvitjes dhe rishikimit gjatë fazës së ekzekutimit; 

• Sigurimin e udhëzimeve të duhura gjatë planifikimit të detyrës dhe aprovimin e Planit të 
auditimit; 

• Të siguruarit që Plani i aprovuar i auditimit të realizohet derisa nuk arsyetohet apo lejohet 
ndonjë ndryshim; 

• Të përcaktuarit që dokumentet e punës së auditimit t`i mbështesin në mënyrë adekuate 
vrojtimet, konkluzionet dhe rekomandimet e detyrës; 

• Të siguruarit që komunikimet e auditimit të jenë të sakta, objektive, të qarta, koncize dhe 
me kohë; 

• Të siguruarit që të jenë arritur objektivat e auditimit; 
• Sigurimin e mundësive për zhvillimin e njohurive, aftësive dhe kompetencave të tjera të 

auditorëve të brendshëm.  
 
Evidenca e duhur e mbikëqyrjes duhet të dokumentohet dhe ruhet. Shkalla e mbikëqyrjes së 
nevojshme do të varet nga zotësia dhe përvoja e auditorëve të brendshëm dhe nga 
ndërlikueshmëria e auditimit. Drejtori i NjAB ka përgjegjësinë e përgjithshme për rishikim, por 
mund ta caktojë Udhëheqësin e ekipit të auditimit për ta kryer rishikimin.  
 
Të gjitha auditimet e brendshme të kryera nga NjAB apo nga një ofrues i jashtëm i shërbimeve, 
mbeten përgjegjësi e Drejtorit të Njësisë së auditimit të brendshëm. Drejtori i Njësisë së auditimit 
të brendshëm është përgjegjësi përfundimtar për të gjitha vlerësimet e rëndësishme profesionale të 
bëra gjatë fazave të planifikimit, punës në terren, raportimit dhe fazës së përcjelljes së detyrës. 
Prandaj, Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm duhet të adoptojë mënyra/mjete të 
përshtatshme për të siguruar që  kjo përgjegjësi të përmbushet.  
 
Mjetet/mënyrat e përshtatshme përfshijnë politikat dhe procedurat e dizajnuara për të:  
 

o Minimizuar rrezikun e mos-përputhjes në mes të vlerësimeve profesionale që mund 
të bëhen nga auditorët e brendshëm apo të tjerët të cilët kryejnë punën për aktivitetin 
e auditimit të brendshëm, me vlerësimit profesional të drejtorit të Njësisë së 
auditimit të brendshëm, në mënyrë që të mos vijë deri te ndonjë efekt i kundërt, sa i 
përket detyrës - procedura kryesore e menaxhimit të rrezikut është ajo që, nuk duhet 
të bëhet asnjë komunikim pa njohurinë dhe pëlqimin e Drejtorit të Njësisë së 
auditimit të brendshëm; dhe 

 
o Zgjidhur dallimet në mes të vlerësimeve profesionale të Drejtorit të Njësisë së 

auditimit të brendshëm dhe anëtarëve të NJAB-së, për çështjet e rëndësishme që 
kanë të bëjnë me detyrën. Dallimet e tilla mund të  përfshijnë apo kërkojnë: (a) 
diskutimet lidhur me faktet përkatëse; (b) pyetjet apo hulumtimet e mëtejshme (c) 
dokumentimin dhe vendosjen e pikëpamjeve të ndryshme në dokumentet punuese të 
auditimit.  
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Të gjitha dokumentet e punës duhet të rishikohen ashtu që të sigurohet që ato t`i mbështesi i 
duhet konkluzionet e auditimit dhe që të gjitha procedurat e nevojshme të auditimit të jenë kryer. 
Rishikuesi duhet të shënojë inicialet e veta dhe datën në secilin dokument të punës pasi ai të jetë 
rishikuar. Rishikuesit mund të bëjnë një regjistër të shkruar me pyetjet të cilat dalin nga procesi i 
rishikimit.  Gjatë spastrimit të shënimeve rishikuese, duhet pasur kujdes që dokumentet e punës të 
sigurojnë evidencë të mjaftueshme se pyetjet e ngritura gjatë rishikimit janë zgjidhur.  
 
Alternativat e pranueshme sa i përket vendosjes së shënimeve të rishikimit janë:   
 

o Të ruhen shënimet e rishikimit si regjistër i pyetjeve të cilat janë parashtruar nga 
rishikuesi dhe hapat e ndërmarrë për zgjidhjen e tyre, apo 

o Të hidhen shënimet e rishikimeve, pasi që pyetjet e parashtruara të jenë zgjidhur dhe 
pasi të jenë amendamentuar dokumentet përkatëse të punës për angazhimin, për të 
siguruar informacionet e tjera të kërkuara. 

 
SHABLLONI Nr. 26 “ Lista kontrolluese e kryerjes së auditimit” Dokumenti i punës 4002 “Lista 
kontrolluese e kryerjes së auditimit” është dokument kyç i kualitetit të rishikimit dhe përdoret nga 
Udhëheqësi i ekipit të auditimit dhe Drejtori i NJAB-së, për të verifikuar se a janë realizuar të 
gjithë hapat e auditimit. Çdo punë e pakryer duhet të kryhet në mënyrë që auditimi të konsiderohet 
i përfunduar.   
 
Standardi 1300 – Programi i Sigurisë së kualitetit dhe përmirësimit, kërkon që Drejtori i NjAB-
së të përgatisë dhe mirëmbajë programin e sigurisë së kualitetit dhe përmirësimit i cili mbulon të 
gjitha aspektet e funksionit të auditimit të brendshëm dhe vazhdimisht monitoron efektivitetin e tij. 
Ky program përfshin vlerësimet periodike të brendshme dhe të jashtme të kualitetit dhe 
mbikëqyrjen e brendshme.     
Për më shumë informacione lidhur me vlerësimet e brendshme dhe të jashtmet të kualitetit 
shihni Vëllimin  III,  

 5.2. MENAXHIMI I REAGIMEVE KTHYESE NGA TË AUDITUARIT 

“ Formulari i analizës së reagimeve kthyese të auditimit” shpërndahet nga Drejtori i Njësisë së 
auditimit të brendshëm tek të audituarit. Kur bëhet përzgjedhja e marrësve të analizës, Drejtori 
duhet të përdorë udhëzimet në vijim: 
 

o Marrësit duhet të kenë pozita mbikëqyrëse/menaxheriale apo pozita të nivelit të 
lartë; 

o Marrësit duhet të përfshijnë personat me të cilët ekipi i auditimit ka ndërvepruar më 
së shpeshti, dhe   

o Së paku një person nga secili departament i përfshirë në auditim, duhet të përfshihet. 
 

Formularët e plotësuar të analizës kthehen tek Njësia e auditimit të brendshëm, ku ata përmblidhen 
dhe rezultatet e dhëna dërgohen tek Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm. Një përmbledhje 
e rezultateve të këtyre “Formularëve të analizës së reagimeve kthyese të auditimit të brendshëm” 
duhet të përfshihet në Raportin vjetor të aktiviteteve të auditimit të brendshëm, apo duhet të 
bashkëngjitet me te. Formulari i analizës së reagimeve kthyese të auditimit” duhet të dërgohet tek 
respondentët me raportin përfundimtar. 
 
SHABLLONI Nr 27- Analiza e Reagimeve kthyese të auditimit  – FAQJA E PARË      (DP 4003) 
SHABLLONI Nr 28: – Analiza e reagimeve kthyese të auditimit  (DP 4004)  
 
 
 
 
 
 

n s
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Formulari numër: 1001/_ _ 

 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 
 

- Lista Kontrolluese për Planifikimin e Auditimit - 
 

  

Inicialet e 
udhëheqësit/es të 

ekipit:
1001 Lista Kontrolluese për Planifikimin e Auditimit   
1002 Kërkesa për Takimin Fillestar   
1003 Draft Agjenda për Takimin Fillestar   
1004 Pyetësori për Kontroll të Brendshëm   
1005 Regjistri i  Rishikimit të Informatave   
1006 Kuptimi i Përgjithshëm i Fazës së Planifikimit    
1007 Lista Kontrolluese për Vlerësimin e Mjedisit të Kontrollit   
1008 Lista Kontrolluese për Vlerësimin e Kontrolleve të Menaxhmentit   
1009 Lista Kontrolluese për Evoluimin e Vlerësimit të Rrezikut   
1010 Lista Kontrolluese për Vlerësimin e Informatave dhe Komunikimit   
1011 Shënimet nga grumbullimi i informatave   
1012 Analizimi i Rreziqeve të Sistemit   
1013 Procedurat për testimin e kontrollit & rezultatet   
1014 Programi tabelor i auditimit    
1015 Formulari për planifikimin dhe përcjelljen e burimeve të auditimit   
1016 Deklarata e Auditorit   

1017 Plani i Auditimit  
   

 
Udhëheqësi i ekipit të auditimit shënon inicialet e veta pranë emrit të secilit dokument të punës 
që është prezent për të konfirmuar prezencën e atij dokumenti, ose nëse një dokument i punës 
nuk është përdorur, i bie vijë emrit të atij dokumenti të punës, shoqëruar me inicialet e tij.  
Dokumentet tjera të përdorura për planifikimin e këtij auditimi duhet të shtohen në fund të 
listës, përsëri të shoqëruara me inicialet e udhëheqësit të ekipit për të treguar miratimin e 
tij/saj.   
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Formulari numër: 1002/_ _ 

 
 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 
Kërkesa për Takimin Fillestar  

 
Kjo është drafti i shkresës që Drejtori i NjAB-së mund të përdorë që të kërkoj takim fillestar.  
Mund të modifikohet që të përshtatet me rrethanat dhe preferencat e drejtorit, NjAB-së 
 
[Emri dhe adresa e zyrtarit përgjegjës për organizatën ose procesin e audituar] 
 
Data:  
 
 
Lënda: [Emri i auditimit] 
 
 
I nderuari [ Emri i zyrtarit përgjegjës] 
 
 
Në pajtueshmëri me Planin e aprovuar të Auditimit të Brendshëm për x, ne jemi duke u përgatitur 
të kryejmë një auditim të [emri i organizatës ose procesit].  Ne presim që auditimi të zgjasë 
përafërsisht  [x]  javë dhe kur të vijë koha do të caktojmë së bashku me ju datën e saktë të fillimit. 
 
Objektivat kryesore për këtë auditim janë: 
 
[listo jo më shumë se 5 objektiva kryesore nga Plani Vjetor] 
 
Fushëveprimi i auditimit do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në: 
 
[Paraqit fushëveprimin e planifikuar, nga Plani Vjetor në jo më shumë se 5  pika] 
 
Qëllimi jonë është të kryejmë një auditim, i cili do t’ju ofrojë informata të dobishme rreth 
veprimtarisë suaj dhe efikasitetit të sistemeve të cilat ju i shfrytëzoni. Për suksesin e auditimit 
është i rëndësishëm komunikimi i hapur me ju, dhe ne dëshirojmë të fillojmë me një takim fillestar 
me ju dhe me personelin me të cilin ju mendoni se duhet të punojmë.  Prandaj, ju kërkojmë që të 
caktoni takimin më [data].  Në shtojcë keni draftin e  axhendës. 
 
Sikur të mund të vinit në takim të përgatitur për të identifikuar se ku mund t’i sigurojmë informatat 
në vijim, atëherë do të kursehej personeli juaj nga çdo bezdisje në të ardhmen:  
 

[Listën e informatave mbi historikun që ju nevojiten mbi organizatën ose aktivitetin që 
do të auditohet.  Mos kërkoni informatat që tashmë janë në Dosjen e Përhershme 
përveç për qëllim të kontrollimit të informatave që ende janë aktuale. Mos kërkoni më 
shumë se që ju nevojiten. Në veçanti, kërkoni vetëm informatat që ndërlidhen me 
organizatën/procese që do t’i nënshtrohen auditimit konkret. 
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Shembujt e informatave që mund t’i kërkoni janë: 
 
 

Objektivat dhe synimet e njësisë organizative 
Planet afat-gjate dhe afat-shkurte 
Struktura organizative 
Vlerësimet e performancës 
Synimet dhe rezultatet e veprimit 
Përshkrimet apo diagramet e proceseve 
Kontrollet e menaxhmentit në funksionim 
Proceset për menaxhimin e rrezikut 
Sistemet e TI-së 
Emrat e organizatave të jashtme partnere 
Korniza ligjore dhe rregulloret 
Emrin e personit kontaktues të entitetit të auditimit 

 
Ekipi jonë i auditimit ka nevojë për një zyrë pune për [x] auditor gjatë kohëzgjatjes së auditimit, 
përfshirë telefonin, printerin dhe qasjen në internet.  Ne besojmë që ju do të mund t’i siguroni këto 
për ne. 
 
Ne e mirëpresim bashkëpunimin me ju dhe personelin tuaj, dhe do t’ju informojmë mbi të gjeturat 
dhe rekomandimet tona derisa zhvillohet auditimi.  Ju lutemi të na kontaktoni në çdo kohë nëse 
keni ndonjë pyetje ose brengë në [nr telefonit]  [nr faksit]  [adresën e email-it] . 
 
Me nderime, 
 
 
[Emri]  
Drejtori   [emri i NjAB-së]  
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Formulari numër: 1003/_ _ 

 
 

 
Emri i Auditimit:  Viti: 200__ _

 

 
Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  

 
- Draft Agjenda për Takimin Fillestar - 

 
 
 
 
• Prezantimi i Udhëheqësit të Ekipit të Auditimit dhe identifikimi i kontakteve të 
      [emri i organizatës që auditohet]. 

 
• Paraqitja e objektivave dhe fushëveprimit të auditimit 

 
• Pasqyra e procesit të auditimit 

 
• Diskutim rreth mënyrës së komunikimit ndërmjet ekipit të auditimit dhe personelit dhe 

menaxhmentit të organizatës që auditohet  
 

• Njoftim në lidhje me llojin e informatave që do të kërkohen nga ekipi i auditimit 
 

• Dorëzimi i Pyetësorit të Kontrollit të Brendshëm për t’u plotësuar nga pala e organizatës 
që auditohet 

 
• Konfirmimi i datës për fillimin dhe përfundimin e auditimit 

 
• Planifikimi i takimit të ardhshëm 
 
• Ndonjë çështje tjetër 
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Formulari numër:   1004/_ _ 

 

 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

- Pyetësori i Kontrollit të Brendshëm - 
 

Klienti:    
   
   
 
Qëllimi i PKB: 

 
Si ZKA ose menaxher i lartë i organizatës suaj, 
është përgjegjësi e juaja që të dizajnoni, zbatoni dhe 
monitoroni kontrollet e rëndësishme operative dhe 
financiare të organizatës suaj.  Ky vetë-vlerësim i 
shkurtër është krijuar për të marrë mendimin tuaj në 
mënyrë që Ekipi i Auditimit të Brendshëm të mund 
të përcaktojë se ku do ta përqendrojë punën e vet në 
fushën që ju mbuloni. Kontributi i juaj është i 
rëndësishëm dhe i çmuar.  
  

 
Ref e dokumentit 
 

Ju lutemi përshkruani objektivat 
kyçe të punës në fushën tuaj. 
(d.m.th. cili është misioni në 
fushën tuaj?) 

Misioni  
 
Objektivat kyçe të punës  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

A dokumentohen Politikat dhe 
Procedurat në fushën tuaj? 

  

Nëse keni dokumente të Politikave 
dhe Procedurave, a janë ato të 
azhurnuara? 

  

Ju lutemi përshkruani proceset 
kyçe të punës që zhvillohen në 
fushën tuaj (d.m.th. cilat janë 
aktivitetet që kryhen në fushën 
tuaj?) 

Proceset kyçe të punës  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Ju lutemi përshkruani kontrollet e 
brendshme kyçe, të cilat ju besoni 
që ekzistojnë në fushën tuaj 
(d.m.th. si siguroni ju 
performancën efektive, efikase dhe 
ekonomike të aktiviteteve kryesore, 
rezultatet, etj., në fushën tuaj?). 
 

Kontrollet e brendshme kyçe: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Cilat janë sistemet kyçe të TI-së që 
shfrytëzohen në organizatën tuaj? 

  

Emri i Auditimit:  Viti:   200__ _
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Ju lutemi përshkruani vlerat kyçe 
për matjen e performancës të cilat 
i shfrytëzoni për përcjelljen e 
efikasitetit dhe efektivitetit të 
proceseve të punës suaj. 

Vlerat kyçe për matjen e performances  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Ju lutem përshkruani se si 
komunikoni me organizatat tjera, të 
brendshme dhe të jashtme, për sa u 
përket aktiviteteve ose çështjeve 
me rëndësi në fushën tuaj.    

  

Cilat organizata do të përfitonin 
nga komunikimi me departamentin 
tuaj? 

  

Me të cilat organizata aktualisht 
komunikoni? 

  

A ekziston ndonjë fushë e 
veprimtarisë suaj, për të cilën keni 
arsye të shqetësoheni për sa i 
përket përdorimit efikas, efektiv, 
apo ekonomik të burimeve, e që do 
të dëshironit të rishikohet nga Ekipi 
i Auditimit të Brendshëm ? 

  

 
Në përgjithësi, në çfarë shkalle do 
t’i vlerësonit çështjet në vijim, në 
fushën tuaj të punës? 

 
Ju lutem tregoni vlerësimin tuaj duke përdorur  
shkallën prej 1 deri në 5, ku: 
1 është “DOBËT”,  
3 është “E PRANUESHME” dhe  
5 është “SHKËLQYESHËM”. 

 

   
-  efektivitetin e kontrolleve tuaja 

të brendshme 
  

-  cilësinë e rezultateve tuaja   
-  përdorimin ekonomik të 

burimeve 
  

-  efikasitetin e proceseve të punës 
suaj 

  

 
Nëse ka ndonjë informatë shtesë të cilën ju mendoni që ne duhet ta kemi para rishikimit tonë 
(si diagramet organizative, politikat, raportet, etj), ju lutemi që ato t’ia bashkëngjitni këtij 
pyetësori. Luteni që këtë pyetësor dhe cilëndo shtojcë që t’ia bashkëngjitni, ta dërgoni te 
[emri] deri më [shkruani datën]. Ju faleminderit! 

 

 
Shënim për auditorin: Nëse ky PKB ju bindë të bëni një vrojtim të menjëhershëm, mos 
harroni ta plotësoni Formularin për të Gjeturat e Auditimit. Ju mund t’i referoheni këtij 
formulari në mënyrë që të mos i shkruani gjërat e njëjta dy herë. 

Përgatitur nga: Rishikuar nga: 
 UE/Menaxheri 
  
Nënshkruar nga: Nënshkruar nga: 
Data: Data: 
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Formulari numër: 1005/_ _ 

 
 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 

- Regjistri i Rishikimit të Informatave - 
 
 Titulli i informatës 

 
p.sh. emri i 

dokumenteve apo 
informatave të tjera 
të mbledhura gjatë 
fazës së planifikimit 

Burimi 
 
 

p.sh. kush e ka 
dhënë 

informatën 

Informata e 
rishikuar nga 

 
p.sh. cili anëtarë 

i ekipit të 
auditimit e ka 

rishikuar 
informatën 

Procedurat e 
sugjeruara të 

auditimit 
 

p.sh. cilat teste 
janë adekuate 

Referimi në 
dokumentet e 
tjera të punës 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      

 Shtoni rreshta sipas 
nevojës 

    

 
Dokumentacioni i punës i rishikuar nga: 
 
 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit: 
 
Data: 
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Formulari numër: 1006/_ _ 

 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

- Të kuptuarit e përgjithshëm në fazën e planifikimit - 
 

PYETJET PËRGJIGJET 
SFERA EKONOMIKE DHE SOCIALE   
1. Cili është synimi i njësisë organizative ose 
procesit të organizatës që auditohet? 

 

2. Çfarë raporti ka njësia organizative ose 
procesi që auditohet me aktivitetet dhe proceset  
tjera? 

 

3. Çfarë legjislacioni dhe rregullore janë në fuqi 
për njësinë organizative ose procesin që 
auditohet? 

 

4. Cila është rëndësia publike e njësisë 
organizative ose procesit ? 

 

STRUKTURA E BRENDSHME   
5. Çfarë strukture kanë njësitë organizative, 
p.sh.: drejtoritë, divizionet, sektorët, etj.? 

 

6. A ekzistojnë marrëdhënie të qarta dhe 
efektive në mes të njësive strukturale dhe me 
organizatat e jashtme të përfshira në procesin e 
njëjtë?  

 

7. A është bërë ndonjë ndryshim në 
menaxhmentin e organizatës në vitin e kaluar?   

 

8. A është bërë ndonjë ndryshim në strukturën e 
organizatës në vitin e kaluar?  

 

FUNKSIONIMI I ORGANIZATËS OSE 
PROCESIT QË AUDITOHET  

 

9. Si funksionon mjedisi i kontrollit të 
brendshëm, dhe a dokumentohet ai në diagram 
rrjedhës, njësinë e kontrollit të brendshëm që 
është në dispozicion, etj? 

 

10. A ekzistojnë probleme të tanishme apo të 
kaluara të cilat ndikojnë në organizatë dhe cilat 
janë ato? 

 

11. A ka ndonjë reformë, që është në vazhdim e 
sipër, ose që planifikohet dhe cilat janë ato? 

 

PYETJE TJERA 
 

 

 
 

Përgatitur nga:                                                   Miratuar nga: 
 
"[Emri i Auditorit/es të Brendshëm]"                                   [Emri i UE ose Drejtorit të NjAB-së] 
 
[data]                                                                           [data]  

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

165 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

Formulari numër: 1007/_ _ 

 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

- Lista kontrolluese për vlerësimin e mjedisit të kontrollit - 
 

Vlerësimi i mjedisit të kontrollit    

1. Integriteti dhe vlerat etike Po  Jo Komenti 

1.1. A ofron menaxhmenti i lartë një shembull  pozitiv 
me sjelljen e vet etike? 

   

1.2. A ka krijuar menaxhmenti mjedis  të vetëdijshëm për 
rrezikun/kontrollin? 

   

1.3. A ekziston Kodi i Etikës për organizatën? Nëse jo, 
cili është ekuivalenti i tij? 

   

1.4. A i ka caktuar menaxhmenti objektiva reale 
personelit?  

   

2.    Aftësitë Po  Jo Komenti 
2.1  A janë bërë analiza të aftësive që lidhen me punën? A 

kanë marrë në konsideratë këto analiza objektivat e 
organizatës?  

   

2.2 A merren parasysh këto aftësi, si parakusht për të 
fituar punën, gjatë procesit të rekrutimit?  

   

2.3 A është personeli i trajnuar në mënyrë adekuate?     
2.4  A janë vlerësuar/vërtetuar kualifikimet e personelit 

dhe përshtatshmëria e tyre për vendet përkatëse të 
punës?  

   

2.5  A është menaxhmenti në gjendje t’i identifikojë 
rreziqet e punës?  

   

3.    Komisioni i Auditimit (KA) Po  Jo Komenti 
3.1       A ka entiteti i audituar KA?     
3.2 A është KA-ja funksionale?     
3.3  A ka KA-ja autoritet të mjaftueshëm?     
3.4  A takohet KA-ja mjaft shpesh?     
3.5  A merr KA-ja informata të mjaftueshme për të marrë 

vendime?  
   

3.6 A janë anëtarët e KA-së të pavarur nga menaxhmenti?    
3.7   A kanë auditorët të drejtë të bashkëveprojnë drejt për 

së drejti me anëtarët e KA-së?  
   

4.   Filozofia dhe stili i menaxhmentit  Po  Jo Komenti 
4.1   A ka menaxhmenti ndonjë filozofi për t’iu shmangur 

rrezikut?  
   

4.2 A e thekson menaxhmenti rëndësinë e sistemeve të 
forta të kontrollit me anë të aktiviteteve të veta 
ditore?  
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Vlerësimi i mjedisit të kontrollit    

4.3 A e thekson menaxhmenti rëndësinë e respektimit të 
ligjeve dhe rregulloreve?  

   

4.4 A është menaxhmenti i lartë i vetëdijshëm për sa u 
përket informatave mbi rreziqet që vijnë nga nivelet 
më të ulëta të menaxhmentit?  

   

4.5 A e shton stili i menaxhimit mundësinë e arritjes së 
objektivave të institucionit/njësisë?  

   

4.6 A e konsideron menaxhmenti si të rëndësishme 
përmbushjen e kushteve që kanë të bëjnë me 
raportim?  

   

5.    Struktura organizative  Po  Jo Komenti 
5.1      A është formalizuar struktura       

                 organizative?  
   

5.2 A janë përkufizuar dhe komunikuar linjat e 
llogaridhënies dhe të raportimit në kuadër të 
organizatës?  

   

5.3 A e mbështetë struktura organizative arritjen e 
objektivave të organizatës?  

   

5.4 A e mbështetë struktura organizative vendim-marrjen 
efektive?  

   

6. Ndarja e të drejtave dhe përgjegjësive Po  Jo Komenti 

6.1  A janë të drejtat dhe përgjegjësitë e personelit në pajtim 
me strukturën organizative?  

   

6.2 A janë të drejtat dhe përgjegjësitë e personelit në 
pajtim me përshkrimet e punës? 

   

6.3 A përshkruhen të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë që 
ndërlidhen me pozitën, në dokumentet e që kanë të 
bëjnë me ato (përshkrimet e vendeve të punës, 
kontratat e punësimit, procedurat)?  

   

6.4 A nxiten apo detyrohen punëtorët që të ndihmojnë në 
përforcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm? 

   

6.5  A ekzistojnë rregulla për delegim dhe autorizime?    
6.6  A koordinohen mirë aktivitetet e njësive të ndryshme 

të organizatës? 
   

6.7 Nëse vendimmarrja delegohet tek nivelet më të ulëta të 
menaxhmentit, a shoqërohet kjo me mbikëqyrje të 
mjaftueshme nga menaxhmenti? 

   

7.    Parimet për menaxhimin e kapitalit njerëzor Po  Jo Komenti 
7.1 A i mbulon politika për BNJ-të të gjitha fushat e 

cekura në vijim: planifikimin, rekrutimin, ruajtjen, 
promovimin në bazë të meritës, ndërprerjen për 
ndonjë shkak, vlerat, trajnimin, vlerësimin, 
këshillimin dhe pagesën?  

 
 
 
 

  

7.2 A siguron procesi i rekrutimit kandidatët me 
kualifikime adekuate për pozitat? 

   

7.3 A është personeli i ri i pranuar i trajnuar në lidhje me 
vlerat e organizatës dhe në lidhje me pasojat nëse këto 
vlera injorohen?  

   

7.4 A është motivues sistemi i pagesës dhe i avancimit?     
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Vlerësimi i mjedisit të kontrollit    

7.5 A është qarkullimi i personelit mjaft i ulët ashtu që të 
mundësojë arritjen e objektivave organizativ?  

   

7.6 A është vlerësuar në vlerësimin e personelit dhe në 
seancat këshilluese ekzekutimi adekuat i funksioneve 
të kontrollit nga personeli, dhe roli i tyre në ndihmën 
për shtimin e efikasitetit të kontrollit?  

   

7.7 A e merr sistemi i vlerësimit parasysh respektimin e 
normave etike? 

   

7.8 A e merr sistemi i vlerësimit periodik parasysh 
kontributin e personelit në menaxhimin e rrezikut?  

   

7.9 A është trajnuar personeli në sistemet e kontrollit të 
brendshëm? 

   

7.10 A posedon organizata sanksione të komunikuara dhe të 
kuptueshme mirë për sjellje joligjore ose të pahijshme? 

   

 
 
 
 

Përgatitur nga:                                                          Miratuar nga: 
 
"[Emri i Auditorit/es të Brendshëm]"                                   [Emri i UE ose Drejtorit të NjAB-së] 
 
[data]                                                                           [data]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

168 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

Formulari numër: 1008/_ _ 

 
 
 
 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 

- Lista kontrolluese për Vlerësimin e Kontrolleve të Menaxhmentit - 
 

Vlerësimi i kontrolleve të menaxhmentit në fushën e cila 
auditohet Po Jo Komente 

8. A i rishikon menaxhmenti raportet në mënyrë periodike 
(së paku çdo tre muaj) për të detektuar probleme/gabime 
të mundshme?  

   

9. A mund t’i shfrytëzojë menaxhmenti raportet për t’i 
vërejtur problemet ose gabimet? 

   

10. A informohet menaxhmenti me kohë mbi shkaqet  e 
problemeve që i vërenë? 

   

11. A inicion menaxhmenti veprime korrigjuese përkitazi me 
problemet? 

   

12. A e kontrollon menaxhmenti zbatimin e suksesshëm të 
veprimeve korrigjuese? 

   

13. A e siguron menaxhmenti arritjen e objektivave të 
organizatës në masë të mjaftueshme? 

   

14. A vepron menaxhmenti shpejt për adresimin e të 
gjeturave të  auditimit? 

   

 
 
 
 

Përgatitur nga:                                                   Miratuar nga: 
 
"[Emri i Auditorit/es të Brendshëm]"                                   [Emri i UE ose Drejtorit të NjAB-së] 
 
[data]                                                                           [data]  
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Formulari numër: 1009/_ _ 

 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 

 
Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  

 
- Lista Kontrolluese për Vlerësimin e Rrezikut - 

 
 PO JO Vërejtjet 

          Vlerësimi i rrezikut  në fushën që auditohet    

1. A i ka definuar organizata/entiteti objektivat e veta dhe 
a janë komunikuar ato?  

   

      A janë ato objektiva reale?     
2. A janë shndërruar ato objektiva në rezultate që mund të 

maten dhe në tregues të performancës?  
   

3. A janë kuptuar ato objektiva si duhet nga anëtarët e 
personelit në nivele të ndryshme?  

   

4. A i ka definuar menaxhmenti rreziqet të cilat 
kërcënojnë arritjen e atyre objektivave? 

   

5. A ka menaxhmenti plan menaxhimin e atyre rreziqeve?    
6. Nëse është dhënë së paku një përgjigje  negative - “jo” 

- në pyetjet e mëparshme: a i ka ndihmuar auditimi në 
ndonjë mënyrë menaxhmentit për menaxhimin e 
rrezikut?  

   

7. A është menaxhimi i rrezikut proces i vazhdueshëm?    
8. A janë marrë parasysh ndryshime të mëdha 

organizative apo të proceseve për menaxhimin e 
rrezikut? 

   

 
 
 
 
Përgatitur nga:                                                   Miratuar nga: 
 
"[Emri i Auditorit/es të Brendshëm]"                                   [Emri i UE ose Drejtorit të NjAB-së] 
 
[data]                                                                           [data]  
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Formulari numër: 1010/_ _ 

 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 

- Lista kontrolluese për vlerësimin e informatave dhe komunikimit - 
 

 
Vlerësimi i informatave dhe komunikimit në fushën që 

auditohet 

 
Po 

 
Jo 

 
Komente 

1. A shkëmbehen informatat me kohë, në të gjitha 
drejtimet, përbrenda organizatës dhe me organet e 
jashtme? 

   

2. A janë të dokumentuara dhe të definuara  procedurat 
që kanë të bëjnë me komunikimin? 

   

3. A mban takime të rregullta entiteti i audituar?    
4. A e mbështesin sistemet e informimit në mënyrë 

adekuate shkëmbimin e informatave përbrenda 
organizatës? 

   

5. A e mbështesin sistemet e informimit në mënyrë 
adekuate shkëmbimin e informatave me partnerët  
jashtë organizatës? 

   

6. A caktohen afatet përfundimtare për format e 
ndryshme të komunikimit dhe a janë ato reale? 

   

7. A janë anëtarët e personelit në dijeni në lidhje me 
informatat që ata duhet t’i marrin nga njësitë tjera dhe 
në lidhje me informatat  të cilat ata duhet t`iu 
përcjellin të tjerëve? 

   

 
 
 
 
Përgatitur nga:                                                   Miratuar nga: 
 
"[Emri i Auditorit/es të Brendshëm]"                                   [Emri i UE ose Drejtorit të NjAB-së] 
 
[data]                                                                           [data]  
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Formulari numër: 1011/_ _ 

 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 
 

- Shënimet nga grumbullimi i informatave - 
 
 
 
 
 
 
Auditorët duhet të mbajnë shënime të hollësishme të aktiviteteve të tyre për grumbullimin e 
informatave, duke i përfshirë edhe takimet. Shënimet mund të mbahen në mënyrën që i përshtatet 
më së miri auditorit, si në fletore apo dokumente Word. Secili grumbull i shënimeve duhet t’i 
përfshijë titujt standard, në pjesën e epërme, për të siguruar mbajtjen dhe arkivimin e tyre si duhet 
në dosjen e dokumenteve të punës.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Përgatitur nga:                                                   Miratuar nga: 
 
"[Emri i Auditorit/es të Brendshëm]"                                   [Emri i UE ose Drejtorit të NjAB-së] 
 
[data]                                                                           [data]  
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Formulari numër: 1012/_ _ 

 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 
 

- Analizimi i Rreziqeve të Sistemit - 
 
 

Emri i procesit 
 
 
 
Objektivat e procesit 
 
 

 
 

 
Hapat në proces  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
etj. 

 
 
Njësitë organizative përgjegjëse për kryerjen e procesit  
 
 
 

 
 
Rreziqet që ndërlidhen me procesin  

I LARTË I MESËM I ULËT  
A                                               
 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
Etj... 
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Vlerësimi i rreziqeve që ndërlidhen me procesin  
 

RREZIQET KONTROLLET E NDËRLIDHURA 
A  
  
  
B  
  
  
C  
  
  
D  
  
  
E  
  
  
Etj.  
 

 
 
 
Përgatitur nga:                                                   Miratuar nga: 
 
"[Emri i Auditorit/es të Brendshëm]"                                   [Emri i UE ose Drejtorit të NjAB-së] 
 
[data]                                                                           [data]  
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Formulari numër: 1013/_ _ 

 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

- Procedurat për Testimin e Kontrollit dhe Rezultatet - 
 
A. Planifikimi i testimit 

Rreziku që adresohet  
<të lidhet me D/P 1012 Analizimi i Rreziqeve të Sistemit > 
 
Kontrollet e ndërlidhura  
<Çfarë lloj kontrollesh janë të përshtatshme për ta menaxhuar rrezikun > 

Përshkrimi i testeve të planifikuara të kontrolleve 
<Nëse testet e planifikuara përfshijnë zgjedhjen e mostrave, shfrytëzoni pjesët në vijim për ta 
identifikuar qasjen për përzgjedhjen e mostrave > 
 
Populacioni që do të testohet 
<nëse aplikohet> 
 
Madhësia e mostrës 
<nëse aplikohet> 
 
Metoda për zgjedhjen e mostrës 
<nëse aplikohet> 

 
B. Rezultatet e testit 

Njësitë e zgjedhura për përzgjedhjen e mostrave 
 
Përmbledhje e rezultateve të testit 

a) A ekziston kontrolli që është pritur? 
b) A funksionon në mënyrë efektive kontrolli ekzistues ? 
 

Shkaqet për ndonjë rezultat negativ 
 
 
Ndikimi i rezultateve negative, posaçërisht rreziku për veprimtarinë 
 
 
Konkluzionet dhe rekomandimet preliminare 
 
 

 
 

Përgatitur nga:                                                   Miratuar nga: 
 
"[Emri i Auditorit/es të Brendshëm]"                                   [Emri i UE ose Drejtorit të NjAB-së] 
 
[data]                                                                           [data]  
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Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _ 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

- Programi i Auditimit - 
Pilot Auditimi:    
Ministria:  
Auditimi:  
 
Fushëveprimi i auditimit 
Periudha:    
Njësitë organizative:   
Proceset:    
 
Kufizimet: 
 
Lokacionet: 

 
Objektivat Rreziqet Vlerësimet

(L,M,U) 
Kontrollet Testet Ref DP 

 
 

     

Objektivat Rreziqet Vlerësimet
(L,M,U) 

Kontrollet Testet Ref DP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Formulari numër: 1014/_ _ 
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Formulari numër: 1015/_ _ 

 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

- Formulari për Planifikimin dhe Përcjelljen e Burimeve të Auditimit - 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Klienti:           D/P Ref  
Emri i Auditimit:           
Tabela për planifikimin e auditimit          
 

Koha (orët) e planifikuar  Koha (orët) në praktikë  %+/- 

 UE AE 2 AE 3 AE4 UE AE 2 AE 3 AE 4  

Data e 
planifikuar 

e 
përfundimit 

Data e  
përfundimit 
në praktikë

Koha 
përtej/ 

përfundi 
asaj të 

planifikuar 
Planifikimi             
Detyra 1             
Detyra 2             
Detyra 3             
Detyra 4             
Detyra 5             
Puna në terren             
Detyra 1             
Detyra 2             
Detyra 3             
Detyra 4             
Detyra 5             
Raportimi             
Detyra 1             
Detyra 2             
Detyra 3             
Detyra 4             
Detyra 5             
Përcjellja             
Detyra 1             
Detyra 2             
Detyra 3             
Detyra 4             
Detyra 5             
Gjithsej             

 
UE = Udhëheqësi i Ekipit,  AE = Anëtar i Ekipit 

 
 
Përgatitur nga:      Rishikuar nga: 

       UE i Auditimit                                                       Drejtori/Menaxheri i Auditimit 
       Nënshkruar  nga:  Nënshkruar  nga: 
       Data:  Data: 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT      

177 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

Formulari numër: 1016/_ _ 

 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _ 
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 
- Deklarata e Auditorit - 

 
Klienti: Ref D/P   
Emri i Auditimit: Auditori/ja:   
Emri i Anëtarit të Ekipit të Auditimit:   
Pozita e Propozuar në Ekipin e Auditimit:   
   
 Të plotësohet nga secili anëtar i ekipit të auditimit, përfshirë 
konsulentët  (një deklaratë për secilin anëtar të ekipit)     
KONFLIKTI I INTERESAVE     
Në raport me procesin ose njësinë organizative që do të 
auditohet: 

Po  Jo 

1.   A keni ndonjë lidhje zyrtare, profesionale, financiare ose 
personale me ndokënd që është i përfshirë në njësinë apo 
procesin që auditohet, e që mund t’i  kufizojë pyetjet apo 
zbulimet tuaja, apo t’i dobësojë të gjeturat e auditimit në 
ndonjë mënyrë?  

    

2.   A keni ndonjë mendim paraprak për ndonjë individ, grup 
ose organizatë, ose për objektivat e tyre, që do të mund të 
rezultonte në anim gjatë auditimit?  

    

3.   A keni qenë të përfshirë më herët në cilësi vendim-marrëse 
ose menaxheriale në raport me njësinë organizative ose 
procesin, e që mund të ndikojë në punën e tyre të tanishme?  

    

4.   A keni qenë të përfshirë/ a keni pasur ndonjë përgjegjësi në 
përpilimin dhe/ose zbatimin e programeve/projekteve të 
financuara nga BE-ja ?  

    

5.   A keni qenë të përfshirë në zhvillimin apo zbatimin e 
sistemeve të kontrollit të entitetit apo procesit që do të 
auditohet? 

    

6.  A jeni bashkëshort/e ose farefis i  menaxherit të njësisë ose 
procesit që auditohet, apo i ndonjë anëtari të organit 
menaxhues të asaj njësie apo procesi ?  

    

7.  A keni anime politike ose shoqërore, që rezultojnë nga 
punësimi në, apo nga lojaliteti ndaj, ndonjë grupi, 
organizate të caktuar apo në nivel të qeverisë? 

    

8.   A keni aprovuar më herët fatura, lista të pagave, kërkesa, 
dhe pagesa të tjera të propozuara për entitetin i cili 
auditohet? 

    

9.  A i keni mirëmbajtur më herët shënimet zyrtare të 
kontabilitetit të entitetit që auditohet? 

    

10. A keni interes substancial direkt apo indirekt financiar nga 
entiteti ose programi që auditohet ? 
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11. A do ta njoftoni menjëherë Udhëheqësin e Auditimit të 
Brendshëm për çfarëdo konflikti të interesit personal, të 
jashtëm ose organizativ, që mund të dalë gjatë kryerjes së 
këtij auditimi, e që mund të ndikojë në aftësinë tuaj për 
nxjerrjen e raporteve të pavarura të auditimit? 

    

KUALIFIKIMET   
 12. A i posedoni shkathtësitë, përvojën dhe certifikimin e 

nevojshëm për realizimin e rolit të paraparë në ekipin e 
auditimit, dhe dëshminë se certifikimi juaj nuk është 
revokuar?     

Unë vërtetoj se do ta njoftoj menjëherë Njësinë e Auditimit të 
Brendshëm, nëse gjatë kohëzgjatjes së auditimit, paraqitet 
çfarëdo konflikti i interesit personal, të jashtëm, ose 
organizativ, që mund të ndikojë në aftësinë time për ta kryer 
punën dhe për t’i raportuar të gjeturat në mënyrë të paanshme.       

      
Nënshkrimi     
______________________________     
Auditori i Brendshëm, Punëdhënësi     
Të plotësohet nga Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm:     
      
1. Kualifikimet përkatëse të auditorit:     

 2. Kualifikimet profesionale dhe punëdhënësi i ekipit të 
propozuar: Kualifikimet Punëdhënësi 

Udhëheqësi i ekipit:     
Anëtari i ekipit 2:     
Anëtari i ekipit 3:     
Anëtari i ekipit 4:     

3. Konflikt i interesit personal? (lista nga faqja e mëparshme)     
4. A mund të zvogëlohet konflikti i interesit?     
    Nëse po, shpjegoni dhe arsyetoni detyrën.     
Përgatitur nga:     
Udhëheqësi i ekipit të auditimit:     
Nënshkrimi:     
Data:     
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Formulari numër: 1017/_ _ 

 
 
 
 
 
Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _

 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 
 
 
 
 

 
- PLANI I AUDITIMIT - 

 
 

 
 

 
për kryerjen e auditimit të brendshëm të 

 
 

………………………………...……………………………….. 
<specifiko procesin që do të auditohet > 

 
 
 

në ......................................................... 
<njësia organizative që do të auditohet> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Data:
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 PËRMBAJTJA Faqe 
 Pjesa Një 

HISTORIKU 
 

1. Organizata dhe procesi (et) që do të auditohet.   
2. Ligjet, rregulloret dhe procedurat që ndërlidhen me auditim.  
3. Faktorët që do të mund të kishin ndikim material në kryerjen e auditimit.  
 Pjesa Dy 

OBJEKTIVI 
 

1. Rezultatet që duhet të arrihen nëpërmjet auditimit.  
 Pjesa Tre 

FUSHËVEPRIMI 
 

1. Njësitë Organizative  
2. Proceset  
3. Periudha kohore  
4. Lokacionet Gjeografike  
5. Kufizimet  
6. Vendet ku do të kryhet auditimit.  
 Pjesa Katër 

RREZIQET 
 

1. Rishikimi i qasjes së menaxhimit ndaj rrezikut të adoptuar nga organizata e 
audituar  

 

2. Vlerësimi i rreziqeve  
 Pjesa Pesë 

PROGRAMI I AUDITIMIT 
 

1. Lloji i auditimit  
2. Procedurat e testimit 

• Përshkrimi i secilit test dhe objektivave të tij 
• Dokumentet që duhet të rishikohen 
• Testet që do të kryhen 
• Kriteret për teste 
• Madhësia e mostrës 
• Metoda e përzgjedhjes së mostrës 

Shënim për auditorin: Këto informata mund të sigurohen duke i bashkëngjitur formularët 
1012 dhe 1013, ose duke përdorur një prezantim tabelor i cili i përmbledhë informatat 
nga këta formularë.   

 

 Pjesa Gjashtë 
BURIMET 

 

1. Anëtarët e ekipit dhe disponueshmëria e tyre, pavarësia dhe kualifikimi për të 
marrë pjesë.   

 

2. Përgjegjësia për sigurimin e cilësisë  
3. Shkathtësitë e posaçme që do të merren nga burimet jashtë NjAB-së  
 Pjesa Shtatë 

ORARI 
 

1. Aktivitetet kryesore dhe datat e planifikuara për kryerjen e tyre  
 Pjesa Tetë 

KOMUNIKIMI  

1. Kontaktet kyçe në entitetet e auditimit  
2. Qasja ndaj komunikimit.  
3. Pikat e planifikuara të komunikimit dhe datat për secilën.  
 Pjesa Nëntë 

NËNSHKRIMI 
 

1. Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit   
2. Drejtori i NjAB-së  

   
Nënshkrimi dhe data për secilën. 
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Formulari numër: 2001/_ _ 

 
 
 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 

- Lista kontrolluese për kryerjen e auditimit - 
 

  

Inicialet e 
Udhëheqësit të 

Ekipit:

2001 Lista kontrolluese për kryerjen e auditimit   
2002 Procedurat e Testimit – Një hapësh   

2003 Procedurat e Testimit – Procesi i plotë   
1013 Procedurat për testimin e kontrollit dhe rezultatet    

     
3001 Draft/Raporti Përfundimtar i  Auditimit    
3002 Të Gjeturat për Raportin e Auditimit     
3003 Plani i Veprimit i Menaxhmentit    

    
4001 Orari i përcjelljes    
4002 Lista kontrolluese për realizimin e auditimit   
4003 Analizë e reagimeve rreth auditimit – Letra përcjellëse   
4004 Analizë e reagimeve rreth auditimit    

    
    

 
Udhëheqësi i ekipit të auditimit i shënon inicialet e veta pranë emrit të secilit dokument të punës që 
është prezent për të konfirmuar prezencën e atij dokumenti, ose nëse një dokument i punës nuk 
është përdorur, i bie vijë emrit të atij dokumenti të punës, shoqëruar me inicialet e tij.   
 
Dokumentet tjera të përdorura për planifikimin e këtij auditimi duhet të shtohen në fund të listës, 
përsëri të shoqëruara me inicialet e udhëheqësit të ekipit për të treguar miratimin e tij/saj.   
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Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

- Procedurat e testimit – një hapësh – 
 
Ky formular është vetëm një shembull dhe duhet të modifikohet për t’i pasqyruar testet 
substantivë një hapësh që kryhen në praktikë 

 
Pyetjet e testit (1. Vetëm një dëshmi)    D/P Ref 
1. Objektivi: Të sigurohet pajtueshmëria me rregullat e autorizimit 
 
    Procedura: Merrni një mostër prej 10 kontratash dhe vërtetoni se a janë 

nënshkruar ato nga personi i theksuar në procedurat 
kontraktuese të organizatës.     

  Emri i Kontratës Data Nënshkruar nga Pozita Përjashtimet   
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
Konkluzionet mbi testim: në bazë të mostrës prej 10 ….,   
    
Emri, Nënshkrimi   
Data:   
              
2. Objektivi:  Të sigurohet se ekziston kontrata e duhur për të gjitha mallrat e 

pranuara 
Procedura:  A ka ekzistuar kontrata e nënshkruar, para se të jetë bërë dorëzimi 

për mostrën prej 10 rasteve të dorëzimit të mallrave ?     
  Fletë dorëzimi Data  Data e 

kontratës 
Nënshkrimi i 
kontratës 

Përjashtimet 
  

Etj             
3.Objektivi: Të sigurohet se të gjitha mallrat e pranuara janë porositur si duhet  

 
Procedura: A është nënshkruar dhe miratuar urdhëresa për blerje për mostrën 

prej 10 rasteve të dorëzimit të mallrave ?     
E Nënshkruar     Nr. i fletëprani- 

mit të mallrave  
Përshkrimi Nr.i urdhëre- 

sës për blerje  Po/Jo 
Përjashtime 

  
Etj             

 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit:                 Personi përgjegjës i palës së audituar: 
____________________     _____________________ 
  (data dhe nënshkrimi)         (data dhe nënshkrimi) 
 
Shënim: Nëse ky raporti ju bindë të bëni një vrojtim të menjëhershëm, mos harroni ta plotësoni Formularin 
për të Gjeturat e Auditimit - 3003. Ju mund t’i referoheni këtij formulari në mënyrë që të mos i shkruani 
gjërat e njëjta dy herë.  
 

Formulari numër: 2002/_ _ 
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Formulari numër: 2003/_ _ 

 
 
Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _

 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 
- Procedurat e testimit  – Procesi i plotë - 

 
Ky formular mund të përdoret nëse keni për qëllim të testoni procesin në tërësi apo nën-
procesin. Mirëpo, nëse dëshironi ta bëni një Test të Auditimit duke u bazuar në një dëshmi 
të vetme, siç është p.sh: "Të merret një mostër të kontratave dhe të vërtetohet nëse është 
nënshkruar nga personeli që është i autorizuar”, atëherë duhet ta përdorni formularin 
2002. 
 
Ky formular është vetëm një shembull dhe do të duhet të modifikohet për t’i pasqyruar 
testet të cilat kryhen në të vërtetë.   
 
Objektivi: Ky test është dizajnuar që të tregojë si shembull se mostrat e populacionit i 
kanë përmbushur kriteret e ndryshme të testimit. Për shembull, "A janë përfshirë të gjitha 
pronat në regjistrat e pronave dhe tatimeve si duhet dhe a paguhet tatimi në pronë?" Kjo 
mund të zbërthehet në disa pyetje. Filloni, së pari, me pyetjen më të përgjithshme, dhe 
pastaj kaloni në pyetje më të veçanta. Ky shembull vlen në çdo situatë ku mostra është e 
përshtatshme. 

 
 

Testi Po Jo Komentet 
Të vëzhguara fizikisht    

Të futura në listën e pronave    

Detajet e koduara si duhet në regjistrin e pronave    

Detajet e koduara si duhet në regjistrin e 
tatimeve 

   

Tatimet e llogaritura si duhet    

Tatimet janë faturuar    
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Testi Po Jo Komentet 
Fatura është përfshirë në llogari    

Është bërë përkujtimi/përcjellja e gjendjes    

Tatimi është paguar    

Tatimi është vërtetuar në bankë 
 

   

Tatimi i pranuar është futur si duhet në regjistrin 
e debitorëve 

   

 
            Konkluzionet e përgjithshme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënim: Nëse ky raport i ju dërgon deri aty që ju të bëni një vëzhgim të  menjëhershëm, 
mos harroni ta plotësoni Formularin për të Gjeturat e Auditimit - 3003. Ju mund t’i 
referoheni këtij formulari në mënyrë që të mos i shkruani gjërat e njëjta dy herë  
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Formulari numër: 3001/_ _ 

 
 
 
Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _

 
 
 
 

 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 
 
 
 
 
 
 

- DRAFT/RAPORTI PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT - 
 
 
 

Emri i Auditimit: 
 
 

Viti 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data:  
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Bazuar në planin vjetor 
 

Auditimi Nr. ……. 

  
ORGANIZATA E AUDITUAR : 
 

 

RAJONI(ET) E MBULUARA : Nëse vlen për rastin 
PROGRAMI/PROJEKTI/SISTEMI OPERATIV: 
 

 

LLOJI I AUDITIMIT : 
 

Sistemet/pajtueshmëria/financi
ar/TI 

KOHËZGJATJA E AUDITIMIT : Data e fillimit– data e 
përfundimit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm: 
 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit: 
 
Anëtarët e Ekipit të Auditimit: 
 
Ekspertët e jashtëm të shfrytëzuar: 
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PËRMBAJTJA 

 
 

 
PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE  …………………………………………….. 

 
1. HYRJA   ……………………………………………………………………….. 

 
2. QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT   ……………………….  

 
2.1 Objektivat e auditimit   ……………………………………………. 
 
2.2 Fushëveprimi i Auditimit   ………………………………………… 
 

3. REZULTATET   ……………………………………………………………… 
 

3.1. Të gjeturat   ………………………………………………………… 
 
3.2. Konkluzionet   ……………………………………………………… 
 
3.3. Rekomandimet   ……………………………………………………. 

 
4. PLANI I VEPRIMIT   ……………………………………………………….. 
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1. PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 
 
 
 
 
2. QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT 
 
 
     2.1. Objektivat e auditimit 
 
 
     2.2. Fushëveprimi i auditimit 
 
 
 
 
3. REZULTATET 
 
 
         3.1.        Të gjeturat 
 
 
 
Konkluzionet 
 
 
 
Rekomandimet 
 
 
 
 
PLANI I VEPRIMIT 
 
 
 
 Aneksi: Tabela e të gjeturave, konkluzioneve dhe rekomandimeve 
 
 
Aneksi: Plani i veprimit 
 
 
 
 
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 
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Formulari numër: 3002/_ _ 

 
 

 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _ 
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 
 

- Të gjeturat për Raportin e Auditimit - 
 

NNRR  TTËË  
GGJJEETTUURRAATT    

KKLLAASSIIFFIIKKIIMMII  II  TTËË  
GGJJEETTUURRAAVVEE  
  

RREEKKOOMMAANNDDIIMMEETT  KKOOMMEENNTTEETT  EE  
MMEENNAAXXHHMMEENNTTIITT  KKOONNKKLLUUZZIIOONNEETT  

11  22  33  44  55  66  

11..  

  
  
  
  
  
  
  

e rëndësisë së 
lartë    

Rekomandimi 
pranohet/nuk 
pranohet. … 

Zbatimi i 
rekomandimit do të 
ndiqet gjatë një 
auditimi përcjellës. 

22..  

  
 
 
 
 
 
 

e rëndësisë së 
mesme    

Rekomandimi 
pranohet/nuk 
pranohet. … 

Zbatimi i 
rekomandimit do të 
ndiqet  ….. 

33..  

  
  
  
..............  

 
 

................  ......................  ................. ...................... 

..............  
 
 
 
 
 
 

e rëndësisë së ulët   ......................  ................. ...................... 

 
 

              Kjo tabelë është Aneks që i bashkëngjitet Raportit të Auditimit. 
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Formulari numër: 3003/_ _ 

 
 
 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 
 
 
 

- Plani i Veprimit të Menaxhmentit - 
 
 
 

Për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Auditimit Nr. i Ref.  
________/_______ /data/ 

 
 

 
Nr 

 
Rekomandimet 

 
Veprimi i menaxhmentit

 
Data e 

planifikuar 
për 

përfundim 

 
Personi përgjegjës 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

 
 
 
 
Menaxheri i aktivitetit / procesit të audituar: 

 
 

Data: ___________________________ 
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Formulari numër: 3004/_ _ 

 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

- Formulari shpërndarës - 
 

Për implementimin e rekomandimeve nga raporti i auditimit                          
Nr. Ref.________/_______ /data/ 

 
Njësia e Auditimit të Brendshëm   

Raporti i Auditimit të Brendshëm  
 
Auditimi Nr.__________                                                                                    Data:____________ 
 
Shpërndarja   
 
 

 
NDËRMERR 
VEPRIMIN 

 
SIGURON  
VEPRIMIN  

 
INFORMAC

ION  
 

RISHIKUAR 
PARA 
LËSHIMIT  
 

CAO (CEO ose Sekretari Permanent                                                                                X 
 
Drejtori i _________________                                                              X                        X 
 
Drejtori i ________________                                                                                           X 
 
Drejtori i ________________                                                                X                        X 
 
Drejtori i ________________                                     X                                                                               X             
 
Drejtori i ________________                                     X                                                                               X 
 
Drejtori i ________________                                                                                                                       X 
 
Shefi i Divizionit të Sigurisë                                                                                                                         X 
 
Shefi i mbrojtjes së bimëve                                                                                                                           X 
 
Pikat kryesore të auditimit  
Qëllimi i auditimit:  
 

 

 
Fushë veprimi i auditimit:  

 

 
 

Opinioni i përgjithshëm: 

 

 

Veprimi ekzekutiv i  kërkuar: 

 
1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 
 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3.________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

…… 
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Formulari numër: 4001/_ _ 

 
 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 
 
 

- Orari i përcjelljes - 
 
 

 
Për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Auditimit me nr. ref.       

 
_________/ ________/data/ 

 
 

 
Nr 

 
Veprimi i menaxhmentit 

 
Data e 

planifikuar për 
përfundim 

 
Data e 

planifikuar 
për përcjellje 

 
Auditori i caktuar 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

 
 
 

         Përgatitur nga:                                                               Miratuar nga: 
 
 

[Emri i Auditorit të Brendshëm]                                          [Emri i Drejtorit të NjAB-së]  
 

 
[data]                                                                                    [data]  
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Formulari numër: 4002/_ _ 

 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 
 

- Lista kontrolluese për realizimin e auditimit - 
 

Për udhëheqësin e ekipit të auditimit: 
 

 Po Jo Nuk ka 
1.  A janë diskutuar objektivat dhe fushëveprimi i auditimit në 

hollësi me menaxhmentin e organizatës së audituar gjatë 
takimit fillestar? 

   

2.  A janë realizuar të gjitha pikat e fushëveprimit dhe  fushat e 
përqendrimit të theksuara në fushëveprimin dhe objektivat e 
auditimit? Nëse jo, a janë dokumentuar në tërësi arsyet(ja)?    

        

   

3.   A janë adresuar të gjitha shenjat (indikacionet) e mashtrimit? 
Në veçanti, merrni parasysh dobësitë në kontrolle si : 

• në ndarjen e detyrave 
• në mungesën apo papërshtatshmërinë e informatave 

mbi transaksionet 
• në barazimet që nuk korrespondojnë dhe llogaritë e 

përkohshme (pezulluara) 
 

   

4.  A e përcjell secila çështje e dalë gjatë auditimit (e gjetur) 
formatin e strukturuar standard? 

   

5.  A janë dokumentuar dhe diskutuar me kohë, me 
menaxhmentin e organizatës së audituar, të gjitha çështjet e 
dala gjatë auditimit, në vend se të lihen të gjitha në fund? 

   

6.  A është arritur pajtimi me menaxhmentin e organizatës së 
audituar për sa iu përket të gjitha fakteve që ndërlidhen me 
çështjet e dala, para se të mbahet takimi përmbyllës 

   

7.  A është mbajtur takimi përmbyllës brenda 3 ditëve të punës 
pas ditës së përfundimit të punës në terren?  

   

8.  A është diskutuar versioni i punës i draft raportit me 
menaxhmentin e organizatës së audituar gjatë takimit 
përmbyllës? 

   

9.  A është diskutuar rangimi i përgjithshëm (1-4) me 
kryesuesin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm para se të 
bëhet prezantimi i këtyre rangimeve para menaxhmentit të 
organizatës së audituar? Shih Kapitullin e Doracakut 
………për rangimin e të gjeturave 

   

10.  A i është komunikuar menaxhmentit nevoja, për marrjen e 
komenteve të menaxhmentit, për auditim,  gjatë takimit 
përmbyllës: 

• Pajtimi me vrojtimet 
• Plani i veprimit për adresimin e dobësive ose 

mundësive të identifikuara 
• Data(datat) e parapara për realizim 
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 Po Jo Nuk ka 
• Personi (personat) përgjegjës për të siguruar 

realizimin e planit të veprimit 
 
11.  A janë përcjellë të gjitha të gjeturat e mëparshme të 

auditimit dhe a janë raportuar ato sërish kur ka pasur nevojë?
   

12.  A i është dërguar menaxhmentit të organizatës së audituar 
draft raporti i auditimit në formatin standard në mënyrë 
elektronike brenda 10 ditëve të punës pas takimit 
përmbyllës? 

   

13.  A iu referohet draft raporti dokumenteve të detajizuara të 
punës dhe a është bërë kjo lidhje para dorëzimit të tij për të 
siguruar dhënien e një produkti cilësor? 

   

14.  A janë dokumentuar arsyet për mos realizimin e  hapave të 
planifikuar dhe a janë shënuar ato në pjesën e fushëveprimit 
të raportit të auditimit po që se është e nevojshme 

   

15.  A janë dokumentuar në mënyrë të qartë arsyet për mos 
raportimin e çështjeve të identifikuara? 

   

16.  A i është dorëzuar raporti përfundimtar i auditimit 
menaxhmentit të organizatës së audituar dhe Komisionit të 
Auditimit në formatin standard në letër?   

   

17.  A është përtërirë dhe finalizuar dosja e tanishme e auditimit? 
 

   

18.  A është përcjellë ndonjë ndryshim i nevojshëm në programin 
standard të punës së auditimit nëpërmjet rrugëve adekuate 
për miratim?   

   

 
     Udhëheqësi i Ekipit: ___________________________     Data: ___________ 
 
 
Për Drejtorin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm:  
 

 Po Jo N/A 
19.  A i ka rishikuar Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit, gjatë 

punës në terren, të gjitha dokumentet e punës, që i 
përmbanin të gjeturat, para se të mbahet takimi përmbyllës? 

   

20.  A janë vënë të gjitha këto çështje në bazën e të dhënave që i 
përmban të gjitha çështjet që duhet të përcjellën, për ta bërë 
përcjelljen e gjendjes mëpas me menaxhmentin? 

   

21.  A e ka rishikuar Drejtori i Njësisë së Auditimit të 
Brendshëm raportin përfundimtar para se të lëshohet dhe a 
është dokumentuar rishikimi i tij/saj në dokumentet e 
punës? 

   

 
     
  
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm _________________ Data:_____________ 
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Formulari numër: 4003/_ _ 

 
 
 
 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:      200__ _
 
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 
 

–  Analizë e reagimeve rreth auditimit –  
 

- LETRA PËRCJELLËSE –   
 
 
 
 
I drejtohet klientit primar të auditimit, 
 
 
NjAB, kohëve të fundit, ka bërë rishikimin e (Emri i Auditimit).  Në takimin fillestar, auditorët i 
kanë paraqitur objektivat dhe metodologjinë e auditimit.  Ju lutem plotësoni formularin e 
bashkëngjitur të analizës së reagimeve rreth auditimit në mënyrë që të na ndihmoni me vlerësimin 
e performancës së ekipit të auditimit.  
 
Përgjigjen tuaj duhet ta dërgoni në zyrën tonë ku do të përfshihet në vlerësimin e cilësisë së ekipit 
tonë. Pjesëmarrja juaj në këtë analizë, do të na ndihmojë në përmirësimin e vazhdueshëm të 
cilësinë së shërbimeve të cilat i ofron Njësia e Auditimit të Brendshëm.  
 
Ndihma juaj për procesin për sigurimin e cilësisë çmohet lart. 
 
 
Me respekt, 
 
 
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 
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Formulari numër: 4004/_ _ 

 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:      200__ _
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri]  
 

 
 

- FORMULAR për Analizën e reagimeve rreth auditimit - 

Emri i Auditimit:        [Plotësoni para se të dërgohet]  
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit  [Plotësoni para se të dërgohet]  
Tremujori:   [Plotësoni para se të dërgohet] 
  
Rangimi i Auditimit i dhënë nga auditorët:  [Plotësoni para se të dërgohet] 
  
Ju lutemi ta ktheni tek:       Emri/Adresa  

Me pjesëmarrjen tuaj në këtë analizë, ne mund ta përmirësojmë cilësinë e shërbimeve të 
ofruara të auditimit në mënyrë të vazhdueshme.  Ju lutem vlerësojeni ekipi e auditimit në 
bazë të kritereve të mëposhtme: 

                        Pajtohem  Nuk pajtohem  

1. Profesionalizmi.  1 2 3 4 5 

Ekipi ka shfrytëzuar kohën e punëtorëve dhe burimet në mënyrë efektive. 

 

Ekipi ka qenë objektiv dhe i pavarur. 

Komentet:  

  
   

           Pajtohem  Nuk pajtohem  

2. Komunikimi i procesit dhe gjendjes. 1 2 3 4 5 

Ekipi i ka komunikuar të gjeturat dhe çështjet me rëndësi gjatë gjithë rishikimit.  

 

Auditorët i kanë shpjeguar çështjet dhe rreziqet gjatë auditimit.  
Komentet:  

  

                        Pajtohem  Nuk pajtohem  

3. Ekzekutimi i detyrës.  1 2 3 4 5 

Ekipi i ka kuptuar proceset e ndërlidhura.  

 

Auditorët ishin të organizuar, të thuktë dhe të ndjeshëm ndaj nevojave të organizatës. 
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Komentet:  

  

                        Pajtohem  Nuk pajtohem  

4. Saktësia e raportit të auditimit.  1 2 3 4 5

 

Raportet dhe këshillat e shkruara janë të qarta dhe koncize. 

Çështjet e paraqitura, rreziqet dhe rekomandimet janë të vlefshme, të arsyeshme dhe mirë 
të analizuara. 

Komentet:  

  

 

            Pajtohem  Nuk pajtohem  

5. Vlera e përgjithshme e auditimit.  1 2 3 4 5 

 
Auditimi ka promovuar një sistem efektiv për vlerësimin e kontrollit të brendshëm. 
Auditimi ka ofruar këshilla dhe rekomandime konstruktive, kur ka qenë e nevojshme.  
Auditimi ka sjellë vlera, duke përfshirë vendosjen e një mjedisi adekuat të kontrollit. 
 

Komentet:  
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Formulari numër: 4005/_ _ 

 

Emri i Auditimit:  Viti:      200__ _
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [emri]  
 
 

- Lista e kontrollit e procesit vijues tremujorësh- 
 

Për tremujorin e përfunduar________ 
 
 Data e 

përfundimit 
Përfunduar/ 

verifikuar nga 
1. Finalizo të gjitha raportet për auditimet e kryera gjatë 

tremujorit aktual. 
  

2. Sigurohu që të gjitha rekomandimet të jenë përfshirë në 
bazën e të dhënave vijuese. 

  

3. Printo dhe rishiko rekomandimet të renditura në bazën e të 
dhënave për tu plotësuar. 

  

4. Dërgo Letra informuese (njoftuese në fillim të tremujorit 
duke përdorur shabllonin e Raportit të çështjeve të vonuara) 

  

5. Azhurno bazën e të dhënave me informacionin e marrë 
rreth zgjidhjes së çështjes (vini re se ky hap duhet të kryhet 
para se të dërgohen letër-kërkesat e dyta). Sigurohu se 
çështjet e zgjidhura nuk do të shfaqen në raportin tjetër dhe 
e dërgon për tu kontrolluar nga auditimi përkatës vijues.  

  

6. Dërgo kërkesën për fundin e tremujorit (shabllonin i 
azhurnuar i Raportit të çështjeve të vonuara) që të 
plotësohet për raportin përfundimtar të çështjeve të vonuara 
(rekomandimet e planifikuara për Udhëheqësit e auditimeve  
të përfundohen, duke përfshirë si çështjet e vonuara ashtu 
edhe ato të planifikuara të zgjidhen në tremujorin aktual).    

  

7. Në ditën e fundit të tremujorit, ose një ditë përpara, bëj 
pyetjet për “Përgjigjet e pa marra” dhe i dërgon në 
auditimin përkatës.  

  

8. Verifiko informacionin e hyrë në bazën e të dhënave 
vijuese me letrat me përgjigjet e marra aktualisht.  

  

9. Harto Raportin e gjendjes tremujore për funksionet e 
auditimit për Komisionin e Auditimit /CAO 

  

10.  Organizo takim tremujor me Komisionin e Auditimit    

11. Harto “Raportin tremujor për çështjet e vonuara për 
Komisionin e Auditimit” i cili përmban të gjitha çështjet e 
vonuara.  

  

 
 
Drejtori i NJAB______________________          Data: 

(Nënshkrimi) 
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Formulari numër: 4006/_ _ 

 
 
 
 

Emri i Auditimit:  Viti:     200__ _
 
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm [emri]  
  
 
 

Raport për gjendjen tremujore për Shefin e PSE/CAO dhe Komitetin e Auditimit 
 
 
 
 

Emri i auditimit  Numri i 
auditim

it 

Tremujor
i në plan

Raporti 
TM4

Vendndo
dhja

Klasifik
imi

Statusi 
(1)

Komentet e 
Menaxh.

Data e 
takimit 
mbyllës 

Data e 
vlerësuar e 

raportit 

Komente

         
         
           
         
         
         
         
         
         
         

 
 
(1) Për statusin, zgjidhni një nga fazat e mëposhtme:    
     E pa nisur / Në planifikim / Puna në terren / Draft Raport / Në pritje për nënshkrim / Finali i 
lëshuar  
 
 
 
Data 
Nënshkrimi 
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Shembulli nr. 1    Lista e objektivave të kontrollit  
 
 

LISTA E  OBJEKTIVAVE TË KONTROLLIT  
 
 

 
   
Organizata  
Komponenti i kontrollit 
 

  
 
Fokusi i objektivave të kontrollit  

Rregullat dhe procedurat  - Procedurat për bërjen e shpenzimeve, 
grumbullimin e të hyrave dhe tagrave, dhe 
administrimi i pasurive i përmbahen politikave të 
organizatës  

Udhëzimet dhe direktivat  - Shërbimet, nivelet e përcaktimit, afatet dhe 
kushtet e kontratave, dhe transaksionet i 
përmbahen politikave të organizatës. 

Lënda dhe subjektet përkatëse  - Vlerësimi dhe normat tatimore janë rishikuar 
rregullisht dhe janë aprovuar nga niveli përkatës 
menaxherial.  

 

Fuqitë   (kapacitetit ligjor)  
Komponenti i kontrollit 
 

  
Fokusi i objektivave të kontrollit 

Fuqitë ligjore   - Shërbimi dhe transaksionet i përmbahen 
legjislacionit dhe udhëzimeve të departamentit të 
qeverisë.  

Fuqitë profesionale  - Standardet për ofrimin e shërbimeve i 
përmbahen standardeve  të rekomanduara 
profesionalisht.  

Fuqitë organizative  - Shërbimet, nivelet e përcaktimit, afatet dhe 
kushtet e kontratave, dhe transaksionet i 
përmbahen politikave. 

 - Procedurat për bërjen e shpenzimeve, 
grumbullimin e të hyrave dhe tagrave, dhe 
administrimi i pasurive i përmbahen politikave. 

 - Vlerësimi dhe normat tatimore janë rishikuar 
rregullisht dhe janë aprovuar nga niveli përkatës 
menaxherial. 

 
Regjistrimi dhe procedimi i 
transaksioneve  
Komponenti i kontrollit 
 

  
Fokusi i objektivave të kontrollit  

Zhvillimi - Shpenzimet apo të hyrat e regjistruara tashmë 
janë bërë apo grumbulluar. 

Përfundimi  - Të gjitha transaksionet janë proceduar dhe 
pasqyruar në llogaritë apo arkivat e përkohshme 
ashtu siç duhet.  

Matja  - Transaksionet janë vlerësuar sipas politikës së 
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llogarive  të organizatës.  
Periudha kohore  - Transaksionet kanë filluar ose pasqyruar brenda 

një periudhe të pranueshme kohore. 
   
Rregullsia  - Transaksionet dhe aktivitetet janë kryer sipas 

fuqive përkatëse rregullative (të brendshme dhe 
të jashtme) 

Korrektësia  - Paanshmëria dhe tërësia janë marrë parasysh në 
bisedimet rreth kontratës për shërbime ose 
lëvrime.  

Prezantimi dhe zbulimi - Çdo transaksion është i koduar me korrektësi 
 - Forma dhe përmbajtja e pasqyrave vjetore 

financiare i përmbahen normave dhe standardeve 
përkatëse të kontabilitetit.  

 

Mbajtja e pasurive dhe procedimi 

Komponenti i kontrollit 
 

  
Fokusi i objektivave të kontrollit 

Pronësia   - Pasuritë e pasqyruara zotërohen ose 
administrohen nga organizata. 

Tërësia  - Të gjitha pasuritë pasqyrohen sipas rregullave 
dhe rregulloreve financiare.  

Vlerësimi - Pasuritë e pasqyruara vlerësohen të jenë në 
pajtim me politikën e organizatës.  

 
Sigurimi  
Komponenti i kontrollit 
 

  
Fokusi i objektivave të kontrollit 

Pasuritë  - Lejimi i qasjes në dokumente primare është i 
organizuar në mënyrën e duhur.  

 - Të gjitha pasuritë janë të siguruara dhe detyrimet 
debitore janë identifikuar qartësisht.  

 - Lejimi i qasjes në pasuritë ose përdorimi i tyre 
është i organizuar në mënyrën e duhur.  

Arkiva  - Arkivat janë të siguruara dhe përgjegjësitë janë 
qartësisht të përcaktuara.  

 

Vërtetimi 

Komponenti i kontrollit 
 

  
Fokusi i objektivave të kontrollit 

Arkiva  - Pasuritë e pasqyruara janë të kontrolluara 
fizikisht dhe është vlerësuar nevoja për dispozita 
për zhvlerësim.  

 - Informacioni i regjistruar krahasohet rregullisht 
me të dhënat primare ose kontrollohet fizikisht 
nëse është e nevojshme.  
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Shembulli nr. 2 Lista e objektivave për Auditimin e brendshëm 
 

 
LISTA E  OBJEKTIVAVE PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM  

 
AUDITIMI I BAZUAR NË SISTEM   
 
Gjatë auditimit të sistemeve / proceseve auditorët duhet të verifikojnë kontrollet e krijuara nga 
menaxhmenti. Këto kontrolle mund të përfshijnë planet, metodat, proceset në lidhje me 
planifikimin e punëve, organizimin, raportimin, dhe kontrollin. Objektivat mund të jenë të lidhura 
me krijimin e hapësirës ku kontrollet e menaxhmentit japin siguri të mjaftueshme që:  
 

• Objektivat organizative të entitetit të audituar arrihen në mënyrë efikase dhe efektive;   
• Burimet përdoren sipas legjislacionit në fuqi; 
• Informacioni rreth menaxhimit dhe raportet e prezantuara mbi aktivitetet janë të 

kompletuara dhe të sakta si dhe kontribuojnë në aktivitet dhe në marrjen e vendimeve nga 
menaxhmenti;  

• Sigurimi i krijuar i kompjuterit, sistemi informativ, parandalojnë ose zbulojnë menjëherë 
çdo qasje të paautorizuar në sistem, etj.  
 

AUDITIMI I PUNËS 
 
Gjatë kryerjes së auditimit të punës, ekipi auditues mund të caktojë një mori objektivash që kanë 
lidhje me:  
 

• Vlerësimin e efektivitetit të programeve dhe rezultateve të arritura;  
• Zbatimin e parimeve të kursimit dhe efikasitetit gjatë shpenzimit të mjeteve buxhetore; 
• Efektivitetin e kontrolleve e aplikuara nga menaxhmenti etj.  

 
Objektivat në lidhje me vlerësimin dhe efektivitetin e programeve dhe rezultatet e arritura mund të 
përfshijnë:  
 

• Vlerësimin se në çfarë niveli i kanë arritur entitet e audituara objektivat e tyre legjislative 
dhe organizative në fusha apo aktivitete të caktuara;   

• Krijimin e marrëdhënies mes shpenzimeve të bëra dhe të hyrave të grumbulluara në lidhje 
me një program apo aktivitet të caktuar të kryer nga entiteti i audituar; 

• Krijimin e dyzimit të subjekteve dhe aktiviteteve mes llojeve të ndryshme të programeve 
ose aktiviteteve të bëra nga entiteti i audituar, si dhe të çdo mospajtimi me programe dhe 
aktivitete të tjera;  

• Konkluzionin se entiteti i audituar ka themeluar procedura të shëndosha të prokurimit 
publik;  

• Vlerësimin e vlefshmërisë dhe besueshmërisë të informacionit financiar në lidhje me 
zbatimin e programeve dhe aktiviteteve.  
 

AUDITIMI FINANCIAR  
 
Zhvillimi i ndonjë ngjarjeje të veçantë 

• A janë të gjitha të hyrat dhe shpenzimet, aktivja dhe pasivja të pasqyruara në të dhënat e 
llogarive ?  

 
Përmbushja 

• A ka pasuri të prekshme, detyrime debitore, dhe kreditorë që nuk janë pasqyruar në të 
dhënat e llogarive ? 
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Të drejtat dhe detyrimet   
• A është organizata e audituar pronari aktual i aktivës së shfaqur në të dhënat e llogarive  

dhe a është entiteti i audituar debitori sipas pasivës të shfaqur në të dhënat?  
 
Vlerësimi dhe shpërndarja   

• A janë vlerësuar aktivja dhe pasivja se i përmbahen legjislacionit në fuqi dhe a janë 
shpërndarë me korrektësi vlerat e shfaqura në të dhënat e llogarive ?  

 
Prezantimi dhe zbulimin 

• A korrespondojnë elementet e pasqyrave financiare me klasifikimin në fuqi? A janë 
plotësuar të gjitha kërkesat në lidhje me zbulimin e informacionit që përmbajnë të dhënat e 
llogarive  të programit apo aktivitetit?  
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Shembulli nr. 3:    Përmbledhje e përgjegjësive për raportim   
 
 
 
 
 

 
Raportet   

 
Për   

 
Në  

 
Përmbajtja  

    
Raportet e 
punës së 
auditorit  

1)  Menaxhmentit 
përgjegjës të audituar 
 

2)  Komisioni i Auditimit  

Fund të çdo 
auditimi  

• Qëllimi i auditimit  
• Fushëveprimi i auditimit 
• Përmbledhje ekzekutive e shumicës së 

zbulimeve dhe rekomandimeve  
• Rekomandimet në detaje  
• Përgjigjet e menaxhmentit  
• Veprimet për të cilat është rënë dakord 

    

Raport vjetor 
mbi aktivitetin  

NJQH Vjetor  • Arritjet në planin vjetor të auditimit, 
planet për staf dhe buxhet, 

• Përmbledhje e shumicës së zbulimeve 
dhe rekomandimeve  

•   
    

 
 

Raporti   •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drejtori i NjAB:  
 
Data: 
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Shembulli 4: Raport për çështjet e vonuara  
 
 
 

RAPORT PËR ÇËSHTJET E VONUARA  Tremujori  3,  2007 

 

 

Titulli i auditimit /Nr. i 
raportit /Emri i 
udhëheqësit të 

Departamentit  Përkatës  

Përshkrimi i 
rekomandimeve  

Të kryhet 
në TM 
aktual  

Çështjet e 
vonuara deri 

në fund të TM 
aktual  

Çështjet 
për tu 

kryer në 
periudhat e 
ardhshme  

Komentet mbi 
gjendjen, 

arsyet për mos 
zgjidhjen etj. 

A. Çështje të reja nga 
tremujori aktual  

     

1. Auditimi për marrjen e 
aplikacioneve  

AR Nr. 00-003/2007 

Udhëheqësi i Dep. Cccc 

Regjistro të gjitha 
aplikacionet në një 
bazë të të dhënave 
vazhdimisht për çdo 
skeme.  

Kryer më 

15.09.2007 

   

B. Çështjet nga periudhat e 
mëparshme  

     

2. Auditimi i vlerësimit të 
aplikacioneve  

AR Nr. 00-009/2006 

Udhëheqësi i Dep. Zzzzz 

Mbikëqyr rregullisht 
punën e analistit 
(edhe në formë të 
shkruar). 

 Kryer më 
10.04.2006 

 
 Data e rishikimit  

10.05.2006 

  

3. Auditimi i ekzekutimit të 
pagesave  
 

AR Nr. 00/002 

Udhëheqësi i Dep. Xxxxx 

Fut në përdorim 
procedurat për të 
azhurnuar shabllonet 
e nënshkrimit kur ka 
ndryshime në stafin 
autorizues.  

  Do të 
kryhet  

31.12.2003 

 

 
 
 
Drejtori i NJAB: 
 
Data: 
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S
 

hablloni Nr. 5: Formulari shpërndarës   

 
Njësia e Auditimit të Brendshëm – Ministria e Shëndetësisë  

Raporti i Auditimit të Brendshëm  
 
Nr. i Auditimit __________                                                                                    Data:____________ 

 
SHPËRNDARJA   
 
 

 
NDËRMERR 
VEPRIMIN 

 
SIGURON  
VEPRIMIN  

 
INFORMACION  

 

RISHIKUAR 
PARA 
LËSHIMIT  
 

Sekretari Permanent                                                                                                          X 
 
Drejtori i buxhetit dhe financave                                                    X                               X 
  
Drejtori i prokurimit                                           X                                                                                          X 
 
Drejtori i Departamentit të Farmaceutikës         X                                                                                          X 
 
Drejtori i Divizionit të Logjistikës                                                                                                                  X 
 
Shefi i Divizionit të Sigurisë                                                                                                                           X              
 
  Shefi i mbrojtjes së bimëve                                                                                                                           X      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIKAT KRYESORE TË 
AUDITIMIT  
 

 

 

Auditimi i mëparshëm 

Qëllimi i auditimit  

 
 

 
 

 

Fushë Veprimi i auditimit: 

 
 

Departamenti i Prokurimit   

(Auditimi i planifikuar rregullativ) 

Nuk ka zbulim të mangësive  

 

1. Procesi i prokurimit   

2. Polica dhe procedurat e kontratës me vlerë të lartë për furnizim dhe shërbime për 

vitin 2007  

3. Kapacitetet administrative  

 

2007 

 

Opinioni i përgjithshëm: 

 

 

 
 

Veprimi ekzekutiv i  

kërkuar: 

 
 
Në përgjithësi, prokurimi ka funksionuar në mënyrë mjaft të kënaqshme.  
Kemi gjetur disa dobësi të kontrollit. Ato më seriozet ishin mungesa e ndarjes 
së detyrave në prokurimin e mallrave dhe shërbimeve. Po merren masa për 
korrigjimin këto dobësi. Megjithatë, aktivitetet e departamentit kanë vazhduar 
pavarësisht nga dobësitë.  
 

 
 
Asnjë  
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VVËËLLLLIIMMII    IIIIII  
  

 

MJETET DHE TEKNIKAT PËR AUDITIMIN E 
BRENDSHËM 
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QËLLIMI  
 
Vëllimet I dhe II të Doracakut të auditimit të brendshëm përqendrohen në menaxhimin e 
përgjithshëm të auditimit të brendshëm dhe në procesin e auditimit. Vëllimi i tretë i Doracakut të 
auditimit të brendshëm ofron mjete dhe teknika të dobishme të auditimit për auditorët e 
brendshëm.  
 
Vëllimi III prezanton diskutime të hollësishme për evidencën e auditimit dhe për dokumentet e 
punës së auditimit për të ndihmuar auditorët e brendshëm gjatë procesit të auditimit dhe për të 
siguruar se grumbullohet materiali i duhur gjatë auditimit për përmbushjen e standardeve për 
dokumentimin e auditimit. Roli i sigurisë së kualitetit dhe programit të përmirësimit, po ashtu 
është përfshirë.    
 
Termet teknike të përdorura në Doracakun e auditimit të brendshëm janë shpjeguar në Fjalorin e 
Vëllimit I. Aty ky ka informacione relevante në pjesë të ndryshme të Doracakut, në përgjithësi 
informacionet janë prezantuar në një pjesë, me pjesët e tjera që përmbajnë referenca në atë 
material, për t`iu shmangur përsëritjes.  
 
Vëllimi III i doracakut është synuar të jetë për Drejtorët e njësive të auditimit të brendshëm dhe për 
auditorët e brendshëm. Çdo auditor i brendshëm duhet të zotërojë mirë tërë metodologjinë e 
auditimit të brendshëm për të siguruar një aplikim konstant të qasjes sistematike dhe të disiplinuar.  
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KAPITULLI  1       INFORMACIONET E AUDITIMIT  
 

Puna e auditimit të brendshëm përfshin: planifikimin e auditimit; identifikimin, analizimin, 
vlerësimin dhe regjistrimin e informacioneve; komunikimin e rezultateve; dhe  monitorimin e 
procesit të auditimit në pajtueshmëri me standardet e auditimit të brendshëm. Mbledhja e 
informacioneve është me rëndësi qendrore për procesin e auditimit dhe informacionet duhet të 
grumbullohen në lidhje me të gjitha çështjet e ndërlidhura me objektivat e auditimit dhe 
fushëveprimin e punës. Disa çështje kyçe të ndërlidhura me informacionet e auditimit janë 
diskutuar më poshtë.  
 

1.1.   IDENTIFIKIMI I INFORMACIONEVE 
 

Standardi 2310 – Identifikimi i informacioneve  
Auditorët e brendshëm duhet të identifikojnë informacione të mjaftueshme, të besueshme, 
relevante, dhe të dobishme për të arritur objektivat e angazhimit. 
 
Informacionet e grumbulluara nga ekipi i auditimit duhet të jenë të mjaftueshme, të besueshme, 
relevante, dhe të dobishme, në mënyrë që të sigurojnë baza të mirëfillta për konstatimet, 
konkluzionet dhe rekomandimet. Pikat në vijim diskutojnë se auditorët e brendshëm duhet të 
adresojnë kërkesat për informacione që të jenë të mjaftueshme, të besueshme, relevante dhe të 
dobishme. 
   

• Informacionet e dobishme 
Për të qenë të mjaftueshme, informacionet duhet të jenë faktike, adekuate dhe bindëse. 
 
Informacionet janë faktike nëse ato bazohen në evidencën e caktuar e jo në supozime. Se a janë 
informacionet adekuate për qëllimet e auditorit të brendshëm varet nga gjykimi, varësisht nga 
situata e veçantë. Evidenca është bindëse nëse bën që një person i informuar mirë të arrijë 
konkluzionin e njëjtë me atë të auditorit të brendshëm. 
 

• Informacionet e besueshme 
Informacionet e besueshme merren më së miri duke përdorur teknikat e përshtatshme të auditimit. 
Informacionet janë të besueshme atëherë kur rezultatet e auditorit të brendshëm mund të 
verifikohen nga të tjerët. Besueshmëria e informacioneve është më e madhe kur ato vinë nga 
burimet që janë të pavarura.  
 
Shkalla e besueshmërisë së evidencës varet nga shumë faktorë. Për shembull, ato janë më të 
besueshme nëse: 

1) Merren nga burimet që janë të pavarura nga klienti, siç janë konfirmimet e bilanceve 
nga banka; 

2) Mbështeten nga informacionet e tjera; 
3) Janë të drejtpërdrejta, siç është vrojtimi personal i auditorit të brendshëm e jo 

indirekte dhe të bazuara në atë që flitet apo dëgjohet.  
4) Janë dokumente origjinale, e jo kopje. 

 
• Informacionet relevante  

Informacionet relevante janë ato të cilat i mbështesin vëzhgimet dhe rekomandimet e auditimit dhe 
janë në përputhje me objektivat e auditimit. Relevanca thekson nevojën që puna e auditimit të jetë 
e kufizuar në arritjen e objektivave. Informacionet relevante duhet të grumbullohen në lidhje me të 
gjitha çështjet në kuadër të fushëveprimit të auditimit dhe nuk duhet të përfshijnë asgjë që është 
jashtë fushëveprimit. Informacionet relevante kanë një marrëdhënie logjike konstatimet, 
konkluzionet dhe rekomandimet e auditorëve.  
 

• Informacionet e dobishme 
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Informacionet e dobishme janë informacionet të cilat u ndihmojnë auditorëve të brendshëm në 
arritjen e qëllimeve të tyre.   
 

1.2. BURIMET E INFORMACIONEVE 
 

Informacionet mund të vijnë nga disa burime, që në përgjithësi karakterizohen si në vijim: 
 

• Informacionet e brendshme burojnë nga organizata që auditohet dhe mbeten aty. 
Shënimet e pagave janë një shembull, sepse ato fillimisht gjenerohen nga organizata e 
pastaj procedohen dhe ruhen nga organizata.   

 

• Informacionet e brendshme – të jashtme burojnë nga organizata që auditohet, por po 
ashtu procedohen nga një palë e jashtme. Informacionet e brendshme-të jashtme besohet 
të jenë më të besueshme se sa informacionet plotësisht të brendshme, për shkak të 
përfshirjes së palëve të treta.  

 
• Informacionet e jashtme – të brendshme krijohen nga një palë e jashtme, por që pastaj 

procedohet nga organizata e audituar. Informacionet e tilla kanë vlefshmëri më të madhe 
se sa informacionet e iniciuara nga organizata që auditohet, por vlera e tyre dobësohet nga 
mundësia e organizatës për t`i shkatërruar ato. Faturat e furnizuesit janë shembuj tipikë që 
përbëjnë informacione të jashtme-të brendshme.    

 
• Informacionet e jashtme krijohen nga një palë e tretë dhe transmetohen drejtpërdrejt tek 

auditori i brendshëm. Një shembull i zakonshëm është konfirmimi i  bilancit bankar i 
dhënë drejtpërdrejt tek ekipi i auditimit si përgjigje në kërkesën e tyre. Informacionet e 
jashtme zakonisht konsiderohen si më të besueshmet, sepse nuk i janë ekspozuar ndonjë 
kontaminimi të mundshëm nga klienti i auditimit.   

 
1.3.    NATYRA E INFORMACIONEVE  
 
Informacionet mund të përbëhen nga dokumente autoritative, kalkulime nga auditori i brendshëm, 
shënime të kontrollit të brendshëm, ndërmardhënie mes të dhënave, ekzistencës fizike, ngjarjeve 
pasuese, shënimeve plotësuese, dhe vërtetimeve të shkruara ose verbale nga organizata që 
auditohet dhe palët e treta.  
Informacionet mund të kategorizohen si në vijim: 
 

• Informacionet dokumentare ekzistojnë në formë konkrete, siç janë faturat, shënimet, 
raportet e pranuara dhe urdhëresat për blerje. Janë lloji më i zakonshëm i informacioneve 
të grumbulluara nga auditorët e brendshëm. Informacionet dokumentare mund të jenë të 
brendshme ose të jashtme. Auditorët duhet të dinë se nëse diçka ekziston në formë të 
shkruar, nuk do të thotë që  ekziston me të vërtetë.  

 
• Informacionet fizike përbëhen nga vrojtimet e drejtpërdrejta të auditorit të brendshëm 

dhe inspektimet e njerëzve, pronave apo aktiviteteve, siç është numërimi i inventarit apo 
verifikimi i ekzistimit dhe gjendjes së aseteve fikse. Fotografitë, hartat, grafikonet dhe 
diagramet mund të ofrojnë informacione bindëse fizike. Kur  vrojtimi fizik është 
informacioni i vetëm në lidhje me gjendjen e rëndësishme, se paku dy auditorë të 
brendshëm duhet ta shikojnë atë. 

 
• Informacionet analitike dalin nga shqyrtimi i marrëdhënieve të ndërsjella në mes të të 

dhënave, apo, në rast të kontrollit të brendshëm  në mes të politikave dhe procedurave nga 
të cilat ato përbëhen.  
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• Informacionet dëshmuese përbëhen nga deklaratat e shkruara, të bëra nga agjentët e 
organizatës së audituar dhe të tjerëve si përgjigje në pyetje, apo pyetje të intervistave. 
Këto informacione mund të ofrojnë indikacione të rëndësishme për drejtimin e punës së 
auditimit. Informacionet dëshmuese mund të mos jenë konkluzive  dhe duhet të 
mbështeten nga format e tjera të informacioneve kur të jetë e mundur.  

 
1.4.   EVIDENCA E AUDITIMIT 
 
Evidenca e auditimit është normalisht një shënim i shkruar i cili mbështet konkluzionin e auditorit. 
Të gjitha llojet e evidencës së auditimit nuk kanë besueshmëri të barabartë. Duhet të mbahen mend 
këto në vijim: 

 Evidenca nga pala e tretë mund të jetë më e besueshme se sa evidenca e marrë nga pala e 
audituar; 

 Evidenca e shkruar është më e besueshme se sa evidenca gojore; 
 Evidenca origjinale është me e besueshme se sa kopjet; 
 Evidenca e kontrolluar nga burimet e ndryshme (evidenca vërtetuese) është më e 

besueshme se sa evidenca nga një burim i vetëm 
 
Konceptet ligjore dhe ato të auditimit të brendshëm kanë shumë të përbashkëta sa i përket 
evidencës. Informacionet në kontekstin e auditimit të brendshëm dhe evidenca në kontekstin ligjor 
kanë për qëllim të ofrojnë bazat për besim, për të dëshmuar, apo demantuar diçka. Rregullat ligjore 
të evidencës mund të jenë më së shumti relevante kur ata marrin pjesë në hetimet e mashtrimit, por 
një njohuri e tillë mund të jetë e dobishme edhe në punën e rëndomtë të auditimit.   
 
Këto në vijim janë llojet e evidencës: 
 

a. Evidenca më e mirë, apo primare përbëhet nga metoda me e kënaqshme dhe më e 
besueshme e dëshmimit të çështjes së pohuar. Rregulla e evidencës më të mirë më së 
shpeshti aplikohet për evidencën dokumentare.   

 
b. Evidenca sekondare është më pak e besueshme se sa evidenca primare, sepse mund të 

përbëhet nga kopjet e dokumenteve origjinale, apo evidenca gojore sa i përket përmbajtjes.  
 

c. Evidenca e drejtpërdrejtë është një dëshmi pa supozim, apo konkluzion të nxjerrë. 
Shembujt janë dokumentet origjinale dhe dëshmitë në lidhje me atë se çka ka parë apo ka 
dëgjuar vetë dëshmitari.   

 
d. Evidenca në bazë të rrethanave është evidencë indirekte, sepse dëshmon fakte të 

ndërmjetme, nga të cilat mund të nxirret fakti primar që është i rëndësishëm për çështjen 
në fjalë. Për shembull një ndryshim i të dhënave kompjuterike të kontabilitetit të mbrojtura 
nga një qasje me fjalëkalim, përbën evidencën në bazë të rrethanave se një person i 
autorizuar ka qenë përgjegjës. Megjithatë, ky konkluzion mund të mos jetë i mirëfilltë nëse 
një person i paautorizuar ka qenë në gjendje që të marrë fjalëkalimin e nevojshëm.  

 
e. Evidenca konkluzive është shumë e fuqishme dhe lejon vetëm një konkluzion të 

arsyeshëm, nuk ka nevojë për asnjë pohim tjetër.   
 
f. Evidenca pohuese mbështet evidencat e tjera. Për shembull, dëshmia e një dëshmitari të 

dytë që ka parë një ngjarje mund të përforcojë dhe konfirmojë të dhënat e dëshmitarit të 
parë.   

 
g.  Evidenca e mendimit zakonisht përjashtohet për shkak të efektit të saj paragjykues. 

Dëshmitarët zakonisht lejohen të dëshmojnë vetëm për çështjet faktike në kuadër të 
përvojës së tyre të drejtpërdrejtë. Auditorët duhet të jenë shumë të kujdesshëm që të mos 
lejojnë mendimet e tyre apo të të tjerëve që t`i udhëheqin ata deri në konkluzione të 
parakohshme. 
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KAPITULLI 2    TEKNIKAT E AUDITIMIT 
 

2.1.   PROCEDURAT E AUDITIMIT 
 
Auditorët e brendshëm përdorin procedura të ndryshme të auditimit për të arritur objektivat e 
auditimit. Llojet e shumta të procedurave të auditimit janë shënuar më poshtë. Megjithatë, secili 
ekip i auditimit duhet të përgatisë dhe të ndjekë grupin e vet të procedurave të auditimit (programi 
i auditimit) për secilin auditim të veçantë. Teknikat kryesore të auditimit janë:   

• Intervistimi 
Intervistimi është mënyra e grumbullimit të informacioneve dëshmuese. Kjo është një aftësi me 
rëndësi vitale. Auditorët e brendshëm duhet të jenë të aftë kur kanë të bëjnë me njerëz dhe gjatë 
komunikimit efektiv. Intervistat mbahen me personelin e klientit të auditimit, individët e tjerë të 
cilët kanë kontakt me klientin dhe me palët e treta të pavarura. Intervistomi është në veçanti i 
dobishëm për kuptimin e veprimeve të klientit të auditimit, sepse ai ofron një mundësi për të 
parashtruar pyetje për sqarimin e përgjigjeve paraprijëse, apo për të vazhduar me informacione të 
tjera.   
Një intervistues efektiv i shmanget anshmërisë së informacioneve të marra. Auditori i brendshëm 
duhet t`iu shmanget pyetjeve sugjestive. Rezultatet duhet të shënohen menjëherë dhe me saktësi 
për të siguruar dokumentacionin.  
Shihni: aneksin nr. 1 Intervistimi  
 

• Testimi i hollësishëm  
Testimi i hollësishëm përfshin ekzaminimin e dokumenteve të krijuara sipas aktiviteteve dhe 
transaksioneve të cilat rishikohen. Këto dokumente japin informacione, të cilat në përgjithësi janë 
më superiore se sa dëshmitë për të konfirmuar se një transaksion  ka ndodhur apo që procedura e 
kontrollit është përmbushur.  
Se cili test do të zgjidhet varet nga përshtatshmëria e tij. Dy nën-kategori të testeve të hollësishme 
janë  verifikimi dhe gjurmimi. 
  

a. Verifikimi kërkon verifikimin e shumave të regjistruara përmes ekzaminimit të 
dokumenteve themelore, nga dokumente përfundimtare deri te dokumentet 
origjinale. Objektivi i auditimit të punës së prapthi është që të sigurojë informacione 
se shumat e regjistruara reflektojnë transaksionet valide. Verifikimi nuk është 
relevant për pohimin e plotësisë. Fakti që disa transaksione janë regjistruar, nuk 
dëshmon se të gjitha transaksionet janë regjistruar.  

b. Gjurmimi përfshin përcjelljen e transaksioneve më tutje nëpër shënime nga 
dokumentet origjinale deri te shumat përfundimtare. Kështu, drejtimi i testimit është 
i kundërt me atë të verifikimit. Objektivi i gjurmimit në auditim është që të 
mbështetet pohimi i plotësisë.  

• Vrojtimi dhe inspektimi  
Vrojtimi dhe inspektimi përfshijnë ekzaminimin e informacioneve fizike nga auditorët e 
brendshëm. Një nga vetitë e vrojtimit dhe inspektimit është se informacionet rezultuese përbëhen 
nga përvoja e drejtpërdrejtë e auditorit të brendshëm dhe, deri në atë shkallë, janë me besueshmëri 
të lartë.  

a. Termi “vrojtim” zakonisht aplikohet për ekzaminimin e aktiviteteve nga auditori i 
brendshëm, p.sh: përmbushja e procedurave të kontrollit. 

b. Termi “inspektim” zakonisht i referohet ekzaminimit të aseteve fizike, p.sh: 
makinerive ose ndërtesave. 
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Vrojtimi dhe inspektimi janë procedura me përdorim të kufizuar. Ekspertiza e auditorit të 
brendshëm mund të jetë jo e mjaftueshme për të prodhuar informacione të besueshme siç janë 
vlera, gjendja, pronësia dhe kujdestaria për asetin në fjalë. Për shembull, një auditor i brendshëm 
mund të mos jetë i trajnuar për të vlerësuar vlerën e artikujve që janë punë arti, gjendjen e ndonjë 
prodhimi bujqësor, apo të identifikojë pajisjet specifike. Në këto raste mund të konsultohet një 
ofrues i jashtëm i shërbimit.   
Vrojtimi dhe inspektimi tentojnë të dëshmojnë ekzistencën dhe posedimin në momentin e dhënë, 
në kohën kur ka ndodhur inspektimi.  
 

• Skanimi  
Skanimi është një procedurë e cila kërkon një hulumtim për një dallim të dukshëm në sasi të 
madhe të të dhënave.  Skanimi është i dobishëm dhe efikas kur artikujt e pazakonshëm janë të 
definueshëm dhe auditori i brendshëm është i gatshëm të pranojë një rang të gjerë të vlerave të 
pranueshme. Për shembull, skanimi me lehtësi i zbulon bilancet e debive në llogaritë e pagueshme 
ose bilancet e kredive në ato llogari.  

• Mostrimi statistikor  
Procedurat e mostrimit statistikor i mundësojnë auditorit të brendshëm që të bëjë vlerësime 
kuantitative se sa afër mostra e përfaqëson populacionin në nivelin e dhënë të besueshmërisë. Me 
fjalë të tjera, duke zgjedhur rastësisht një mostër të madhësisë së përshtatshme, auditori i 
brendshëm mund të pohojë, në një nivel të specifikuar të besueshmërisë, se intervali i konstruktuar 
me përpikëri duke përdorur rezultatet e mostrës do të përmbajë vlerën e vërtetë të populacionit .  
Teknikat statistike lejojnë që auditori i brendshëm të kontrollojë për rrezikun (duke mostruar 
rrezikun) e krijuar kur ai/ajo për arsye të efikasitetit, bën mostrimin e kopulacionit në vend se të 
ekzaminojë secilin artikull.  
Këto metoda nuk ndikojnë në rrezikun e pamostruar, që mund të dalë nga zgjedhja e procedurës së 
papërshtatshme, duke mos përmbushur një procedurë si duhet, apo duke keq-vlerësuar rezultatet e 
mostrës.   
 
Shih shtojcën  SHEMBUJT 
 
SHEMBULLI 1:  MOSTRIMI STATISTIKOR PËR TESTET E KONTROLLEVE  – MOSTRAT ATRIBUTIVE       
SHEMBULLI  2:   MOSTRA STATISTIKORE PËR TESTET SUBSTANTIVE - METODA PARASHIKUESE 

MJET PËR NJËSI    
SHEMBULLI  3:   MOSTRIMI JO-STATISTIKOR PËR TESTET SUBSTANTIVE  
 

• Konfirmimi 
 Kërkesat për konfirmim dërgohen nga auditori jashtëm tek palët e jashtme për klientin e auditimit. 
Përgjigjet të cilat kthehen drejtpërdrejt tek auditori i brendshëm, përbëhen nga informacionet 
plotësisht të jashtme. Kërkesat për konfirmim më së shumti përdoren për të testuar llogaritë e 
pranueshme. Konfirmimi mund të jetë  negativ ose pozitiv. 

a. Konfirmimi negativ kërkon që marrësi të përgjigjet vetëm nëse ai/ajo nuk pajtohet me 
gjendjen e informacioneve. Konfirmimet negative shfrytëzohen për të zvogëluar rrezikun e 
auditimit deri në një nivel të pranueshëm kur niveli a kombinimi i nivelit të vlerësuar të 
rrezikut të qenësishëm dhe atij të kontrollit është i ulët, një numër i madh i bilanceve të 
vogla janë të përfshira, dhe auditori i brendshëm nuk ka arsye të besojë se marrësit nuk do 
t`i marrin parasysh ato. Auditori i brendshëm duhet të konsiderojë kryerjen e procedurave 
të tjera substantive për të plotësuar përdorimin e konfirmimit negativ.  Një kërkesë e 
pakthyer e konfirmimit negativ ofron disa informacione të ekzistimit, sepse ajo nuk është 
kthyer me një indikacion se i adresuari është i panjohur; megjithatë, kjo nuk jep ndonjë 
konkluzion eksplicit se marrësi i synuar ka verifikuar informacionet. 
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b. Një konfirmim pozitiv nga një palë e tretë është informacioni më i besueshëm ku pala e 
tretë nuk ka ndonjë nxitje që të konfirmojë një vlerë apo bilanc të pasaktë dhe pasi që 
dokumentacioni nuk ka qenë nën kontrollin e klientit të auditimit.    
Nëse auditori i brendshëm dështon në pranimin e një konfirmimi pozitiv, duhet të kryhen 
procedura alternative të auditimit, përfshirë edhe kërkesën e dytë dhe të tretë.  

Konfirmimet po ashtu u dërgohen institucioneve financiare për të konfirmuar depozitimet e 
specifikuara dhe detyrimet e huat e drejtpërdrejta.  
 

• Procedurat analitike  
Auditorët e brendshëm shfrytëzojnë procedurat analitike të auditimit për të vlerësuar informacionet 
e identifikuara. Këto procedura shfrytëzohen jo vetëm në planifikimin e auditimit, por po ashtu 
edhe gjatë kryerjes së auditimit.   
 

Standardi2320 – Analiza dhe vlerësimi 
Auditorët e brendshëm duhet të bazojnë konkluzionet dhe rezultatet e angazhimit në analiza dhe 
vlerësime të përshtatshme.  
 
Procedurat analitike të auditimit u ofrojnë auditorëve të brendshëm mënyra efikase dhe efektive të 
analizës dhe vlerësimit të informacioneve të grumbulluara në një auditim. Vlerësimi rezulton nga 
krahasimi i informacioneve me të priturat e identifikuara dhe të zhvilluara nga auditori i 
brendshëm. Procedurat analitike të auditimit, në mes tjerash, janë të dobishme për të identifikuar : 

 Dallimet që nuk janë pritur 
 Mungesën e dallimeve kur ato janë pritur 
 Gabimet e mundshme 
 Parregullsitë e mundshme apo aktet joligjore 
 Transaksionet apo ngjarjet e tjera të pazakonshme jo periodike 

 
Procedurat analitike të auditimit mund të përfshijnë: 

 Krahasimin e informacioneve të periudhës së tashme me informacionet e ngjashme për 
periudhat e mëparshme 

 Krahasimi i informacioneve aktuale të periudhës së tanishme me buxhetet ose 
parashikimet 

 Studimi i marrëdhënieve të informacioneve financiare me informacionet përkatëse 
jofinanciare (për shembull, shpenzimet e regjistruara të listës së pagave krahasuar me 
ndryshimet në numrin mesatar të punëtorëve apo konsumimin e karburanteve me 
kilometrat e kaluara)  

 Krahasimi i informacioneve me informacionet e ngjashme për organizatat e tjera. 
 
Procedurat analitike të auditimit duhet po ashtu të shfrytëzohen gjatë detyrave të auditimit për të 
ekzaminuar dhe vlerësuar informacionet për mbështetjen e rezultateve të auditimit. Auditorët e 
brendshëm duhet të marrin parasysh faktorët e shënuar më poshtë në përcaktimin e shkallës deri në 
të cilën duhet të shfrytëzohen procedurat analitike të auditimit. Pas vlerësimit të këtyre faktorëve, 
auditorët e brendshëm duhet të shqyrtojnë dhe përdorin procedura të tjera, sipas nevojës, për 
arritjen e objektivave të auditimit. 
 

 Rëndësia e fushës që ekzaminohet 
 Përshtatshmëria e sistemit të kontrollit të brendshëm 
 Disponueshmëria dhe besueshmëria e informacioneve financiare dhe jofinanciare  
 Preciziteti me të cilin mund të parashikohen rezultatet e procedurave analitike të auditimit 
 Shkallën deri në të cilën procedurat e tjera të auditimit ofrojnë mbështetje për rezultatet e 

auditimit 
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Procedurat e ndryshme analitike të auditimit: 
 

a. Krahasimi 
Krahasimi i informacioneve të periudhës së tashme me informacionet e ngjashme për periudhat e 
mëparshme, është një procedurë analitike e auditimit mjaft e zakonshme. Krahasimi mund të jetë 
prej viti në vit, tremujori në tremujor, tremujori i tanishëm me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar, 
etj. Analiza e trendit është një shembull i këtij lloji të krahasimit.  
 

b. Kalkulimi i varianteve buxhetore 
Kalkulimi i varianteve buxhetore është një procedurë efektive analitike, duke supozuar se buxheti 
është përgatitur me kujdes dhe reflekton të priturat e arsyeshme në lidhje me performancën e 
organizatës.  
 

c. Krahasimi me informacione standarde   
Krahasimi me organizatat e ngjashme në qeveritë e tjera mund të ofrojë standarde që janë të 
jashtme për klientin e auditimit si pikë krahasimi. Këto krahasime mund të jenë më të dobishme 
dhe më të besueshme se sa shfrytëzimi i informacioneve të brendshme.  
 

d.   Krahasimi me informacionet operative 
Informacionet e kontabilitetit mund të krahasohen me informacionet operative. Për shembull, 
ndryshimet në inventar, kostoja e operimit dhe të hyrat duhet të jenë në përputhje me nivelet e 
aktivitetit dhe madhësinë e fuqisë punëtore, etj.  
 
2.2. DOKUMENTIMI I TË KUPTUARIT TË PROCESIT/AKTIVITETIT NGA  
AUDITORËT 

 
Është shumë e rëndësishme që ekipi i auditimit të këtë një të kuptuar të fortë të aktivitetit ose 
procesit të cilin ai planifikon ta auditojë. Ekzistojnë metoda të ndryshme të arritjes dhe 
dokumentimit të këtij të kuptuari:  

 

a.     Shënimet përshkruese 
Shënimet përshkruese ofrojnë një mënyrë relativisht të lehtë dhe të përshtatshme për 
dokumentimin dhe komunikimin e aktivitetit apo procesit që auditohet.  Auditori shkruan 
përshkrimin e aktivitetit/procesit, bazuar në informacionet nga dosjet e mëparshme të auditimit, 
Dosjen e përhershme, rregulloret, takimeve hyrëse dhe bisedave me menaxhmentin dhe punëtorët e 
tjerë të strukturës që auditohet.  

 

b. Diagramet organizative  
Struktura organizative (organigrami) është një mënyrë e përshtatshme e përshkrimit të lidhjeve në 
mes të punëtorëve përbrenda një organizate dhe vartësve të tyre hierarkikë. Megjithatë, kjo nuk 
specifikon obligimet e këtyre zyrtarëve apo rrjedhën e punës në mes të funksioneve, por vetëm 
ndër-relacionet mes tyre.   

 

c. Diagramet e rrjedhës 
Diagrami i rrjedhës është një metodë skematike e analizimit dhe prezantimit të procesit 
përbrenda organizatës. Një diagram i rrjedhës është një paraqitje e ilustruar e procesit i cili 
përbëhet prej simboleve standarde të lidhura përmes shigjetave. Secili simbol paraqet një hap të 
caktuar në proces dhe shigjetat tregojnë radhën e ngjarjeve. Një diagram i rrjedhës mund të 
përgatitet me dorë ose duke përdorur softuerë të specializuar (për shembull Diagram Studio 
softëare). Diagramet e rrjedhës ofrojnë një mënyrë të lehtë për të përshkruar marrëdhëniet e 
komplikuara brenda sistemit, pasi që ato transformojnë përshkrimet tekstuale në imazhe grafike që 
i ndihmojnë lexuesit që të vizualizojë procesin dhe procedurat sipas radhës së ekzekutimit të tyre.  
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Përshkrimi grafik i sistemit, i bërë me ndihmën e diagrameve të rrjedhës mund të përdoret për 
njoftimin e  punëtorëve te posapunësuar me specifikat e punës; për definimin e fushave të 
përgjegjësisë; për identifikimin e kontrolleve kyçe dhe për vlerësimin e efektivitetit të procedurave 
të kontrollit.  Arsyeja kryesore pse auditori përdor diagramet e rrjedhës është që ta arrijë një të 
kuptuar të sistemit në mënyrë që të identifikojë kontrollet kyçe të vendosura brenda organizatës. 
Përdoret në fazën e të kuptuarit të aktivitetit dhe mjedisit të kontrollit.  

 
Simbolet e zakonshme të diagramit të rrjedhës janë paraqitur më poshtë. 
 
SIMBOLET STANDARDE QË PËRDOREN NË DIAGRAMET E RRJEDHËS GJATË 
AUDITIMIT 

 
 
 
 
 

DOKUMENTI  
Dokument i letrës i çfarëdo lloji. Përdoret për të 
treguar shfrytëzimin e llojit të dhënë të dokumentit 
gjatë procesit. Emri i dokumentit mund të paraqitet 
në vetë simbolin. 
Për shembull: kërkesë për blerje, faturë, urdhëresë 
për pagesë, shënim, etj. 

 
 
 
 
 

 
Ky simbol tregon se shembuj të shumëfishtë të një 
lloji të dokumentit janë përfshirë në proces  

 
 
 
 

 
PROCESI (i automatizuar) 
Një simbol për një procedurë të automatizuar e cila 
do të përshkruhet në grafikone dhe e ndërlidhur me 
një lloj të caktuar të operacionit. Ai tregon secilin 
funksion në proces, apo operacion i cili rezulton në 
ndryshimin e vëllimit, formatit apo lokacionit të 
informacioneve. 
Për shembull, një zyrtar gjatë përgatitjes së  
autorizimit të një shpenzimi.  

 
 
 
 
 

 
PROCESI (me dorë) 
Ky është një simbol për procedurë manuale e cila do 
të përshkruhet në grafikone dhe e ndërlidhur me një 
lloj të caktuar të operacionit.  . 
Për shembull, grumbullimi i vështrimeve nga 
punëtorët për analiza. 
 

  
HYRJA/DALJA NË/NGA SISTEM 
Ky simbol tregon informacionin/dokumentin i cili 
hyn në apo del nga sistemi. Përdoret për klasifikimin 
e informacioneve hyrëse dhe dalëse. Për shembull: 
pranimi/dërgimi i korrespondencës hyrëse/dalëse. 
 

 
 
 

  
AKTIVITETI I AUTOMATIZUAR 
I ndërlidhur me regjistrimin dhe kontrollimin 
automatik të informacioneve të pranuara. 
Për shembull regjistrimi dhe kontrollimi i 
informacioneve hyrëse nga një SËIPE kartelë 
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elektronike dhe ruajtja e tyre në bazën e të dhënave.   
 

 
 
 
 
 

 
VENDIMI 
Ky simbol identifikon një çështje vendimi të 
shprehur në dy opsione: PO ose JO.  
Për shembull: kërkesa për pagesë e aprovuar?  Po 
ose Jo? Nëse “po” pagesa do të bëhet; nëse “jo”, 
kërkesa do të kthehet në zyrën e kontabilitetit. 

 

 
HYRJA ME DORË 
Ky simbol tregon hyrjen manuale të të dhënave në 
sistemin i cili auditohet. 
Për shembull azhurnimi i një tabele (baza e të 
dhënave) me informacione të reja. 

 

 
NGJARJA 
Ky simbol tregon një ngjarje e cila duhet të përcillet. 
Për shembull inventari në numër të vogël kërkon që 
të bëhet një urdhër për më shumë furnizime. 
 

дата номер име

 
 
          data                  numri                  emri 

 
RUJATJA E INFORMACIONEVE 
Një simbol për dosjen e përhershme 
Për shembull një arkiv i organizuar sipas datave, 
numrit të referencës, emrit, etj.  
 

 
 

 

 

 
RUJATJA E INFORMACIONEVE 
Një simbol për shirit magnetik. Mundëson ruajtjen 
dhe qasjen në të dhënat e ruajtura. 
Për shembull: mjeti Zip. 
 
RUJATJA E INFORMACIONEVE 
Ruajtja e dosjeve në një medium magnetik për qasje 
on-line. 
Për shembull: serveri i dosjes. 
 
SHFAQJA 
Një monitor që mundëson futjen, përdorimin e një 
informacioni apo një kërkese 
Për shembull: një ekran kompjuteri 
 

 

 
SIMBOLI LIDHËS 
Përdoret për të treguar një dalje të një hyrjeje apo një 
hyrje në një pjesë tjetër të diagramit të rrjedhës. 
Identifikohet me numra. 
Për shembull: dorëzimi i një dokumenti nga një 
divizion tek tjetri 

 
 

FILLIMI/PËRFUNDIMI 
Simboli përdoret për të treguar fillimin ose 
përfundimin e procesit të paraqitur në diagramin e 
rrjedhës apo ndërprerjen në atë proces.  
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NDRYSHIMI NË PROGRAM 
Sinjale që tregojnë se ka ndodhur një ndryshim në 
program. 
Për shembull paralajmërimi për një virus kompjuteri 
i cili ka shkaktuar humbjen e të dhënave, etj.  

 

SHIGJETA 
Simbol që tregon drejtimin e dokumentit apo 
rrjedhës së informacioneve. 

Kur bëjnë krahasimin e diagrameve të rrjedhës auditorët e brendshëm duhet të mbajnë 

mend: 

  
a. Diagramet e rrjedhës parimisht punohen që të tregojnë rrjedhën e dokumentit e jo hollësitë e 

një operacioni, megjithëse operacionet mund të shpjegohen me shënime përshkruese, nëse 
nevojitet;  

 
b. Që të mos bëhet përzierja e proceseve “të rregullta” me proceset  “jo të rregullta duhet të 

përgatiten diagrame të rrjedhës të veçanta për proceset e “rregullta” dhe proceset “jo të 
rregullta”; 

 
c. Gjykoni nëse është më mirë të regjistrohet sistemi duke përpiluar një apo më shumë diagrame 

themelore të rrjedhës ku shfaqen rrjedhat kryesore dhe të plotësuara me shënime përshkruese, 
aty ku nevojitet;  

 
d. Nëse sistemi në operim e sipër nuk është i njëjtë sikur sistemi “zyrtar”, dokumentoni sistemin 

zyrtar, e jo sistemin ekzistues. Në disa raste, kur ka probleme me zbatimin e sistemit ekzistues, 
mund të jetë e nevojshme të ruhet sistemi ekzistues. Varet nga auditori që të vendosë cili është 
më i përshtatshëm, megjithëse diagramet e rrjedhës duhet të identifikojnë qartë se a është 
paraqitur sistemi zyrtar apo ai ekzistues;  

 
e. Nëse diagrami i rrjedhës vizatohet me dorë, përdorni lapsin grafik. Kjo do të kursejë kohën për 

korrigjimin e diagramit të rrjedhës nëse bëhet ndonjë gabim. Gjithashtu mbani mend se nuk ka 
nevojë që produkti përfundimtar të jetë “i përsosur”;   

 
f. Çdo diagram i rrjedhës duhet të ketë titullin, datën e përpilimit dhe datat e çdo ndryshimi të 

bërë në të, sikur edhe emrin e personit i cili e ka  përpiluar;  
 
g. Sigurohuni qe të gjitha dokumentet e identifikuara në diagramin e rrjedhës të jenë në 

dispozicion nga dosja e auditimit; 
 
Diagrami i rrjedhës mund të jenë një mënyrë mjaft efektive e regjistrimit të qarkullimit të 
dokumenteve në sistem. Përparësitë e tij janë:  
 

• Informacionet paraqiten në mënyrë të thjeshtë dhe të lehtë për t`u kuptuar; 
• Diagramet e rrjedhës tregojnë se si pjesët e ndryshme të sistemit janë të ndërlidhura mes 

vete; 
• Auditori mund të shohë rrjedhën e përgjithshme të dokumenteve dhe fushat me probleme 

potenciale mund të identifikohen lehtë; 
• Diagramet e rrjedhës ofrojnë një metodë konsistente të dokumentimit të proceseve; 
• Auditori detyrohet që të kuptojë qartë rrjedhën e informacioneve për të përpiluar 

diagramet e rrjedhës së sistemeve të cilat mund të jenë mjaft të komplikuara; 
• Referencat e sistemeve lehtësohen. 
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Është një mori vështirësish kur përdoren diagramet e rrjedhës. Ndër më të rëndësishmet është  
koha e nevojshme për t`i hartuar ata. Lehtë mund të ndodhë që auditorët të shpenzojnë shumë kohë 
duke përgatitur diagramet e rrjedhës, ndërsa bërja e një përshkrimi narrativ mund të jetë më efikase 
dhe më e dobishme. Dobësi të tjera janë si vijon:  
 

• Fushëveprimi i tyre është i kufizuar dhe mund të mos jenë në gjendje t`i identifikojnë të 
gjitha kontrollet menaxheriale dhe organizative;  

• Teknika e diagramit të rrjedhës duhet të studiohet dhe praktikohet;  
• Diagramet e rrjedhës marrin më shumë kohë për t`u përgatitur se sa përshkrimet narrative;  
• Ata mund brenda një kohe të shkurtër të bëhen të vjetruar;  
• Diagramet e komplikuara të rrjedhës mund të krijojnë më shumë paqartësi se sa qartësi;  
• Zakonisht auditorëve u duhen trajnime dhe përvojë që të mundë t`i hartojnë ata me lehtësi.  

 

2.3. PËRCAKTIMI I PROCEDURAVE PËR ZBULIMIN E SHKELJES SË 
RREGULLAVE TË NDERSHMËRISË  

 
Standardet e auditimit kërkojnë kujdesin e duhur profesional në përcaktimin e procedurave për të 
zbuluar mashtrimin. Auditorët duhet po ashtu t`i njohin “flamujt e kuq” tipikë, që mund të jenë 
treguesit e parë se po ndodh një shkelje e rregullave të ndershmërisë. Shembujt e  “flamujve të 
kuq” përfshijnë: 
 
Flamujt e kuq të nëpunësve  

• Mënyra e të jetuarit e nëpunësit zë të ndryshojë: makina të shtrenjta, stoli, shtëpi, veshje; 
• Borxhe të theksuara dhe probleme me kredi; 
• Ndryshime sjelljeje që mund të jenë shenja të problemeve me drogë, alkool apo me 

bixhoz; 
• Qarkullimi i shumtë i nëpunësit, veçanërisht në fushat ku mashtrimi mund të bëhet lehtë; 
• Refuzimi për të marrë pushimin e rregullt apo pushim mjekësor; 
• Mungesa e ndarjes së detyrave në fusha të ndjeshme. 

 
Flamujt e kuq të menaxhmentit  

• Ngurrimi për t`u ofruar informacion auditorëve; 
• Numër tej mase i llogarive bankare; 
• Ndryshime të shpeshta në veprimet bankare; 
• Numër tej mase i transaksioneve të fund-vitit; 
• Mbitërheqje apo rënie të papritura në bilancin e parave të gatshme. 

 
Flamujt e kuq të parave/llogarive që janë për  t`u marrë  

• Ankesat e klientëve se nuk po i marrin konfirmimet e pagesave në llogaritë e tyre; 
• Numri jo normal i furnizimeve apo artikujve të harxhuar nga nëpunësi; 
• Nëpunësi ka borxhe në arkën e parave të vogla; 
• Llogaritë bankare nuk janë bashkërenduar me kohë. 

 
Flamujt e kuq të listës së pagave  

• Orë pune jashtë orarit të pa pajtueshme; 
• Orë pune jashtë orarit në emër të ish-punëtorëve; 
• Orë pune jashtë orarit gjatë  periudhave kur punët pakësohen; 
 

Flamujt e kuq të blerjes/inventarit  
• Mungesë e sigurisë fizike për asetet/inventarin; 
• Tkurrje jonormale e inventarit; 
• Pagesat e bëra shitësve që nuk janë në listën e miratuar të shitësve; 
• Shitësit pa adresa fizike  
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Nëse treguesit e mashtrimit sugjerojnë se ka ndodhur shkelje e rregullave të ndershmërisë, mund të 
urdhërohet një hetim formal. Varësisht nga natyra e shkeljes së mundshme, auditorët, juristët, 
hetuesit, personeli i sigurisë, apo specialistë të tjerë mund të caktohen për hetim. 
Pasi të përfundojë hetimi, auditorët duhet të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të parandaluar 
ndodhjen e shkeljeve të ngjashme. Kjo mund të mbërrihet duke përcaktuar nëse ka nevojë për 
kontrolle shtesë, apo duhet forcuar kontrollet ekzistuese. Ekzaminime gjegjëse duhet të përfshihen 
në programet e ardhshme të auditimit për të ekzaminuar shkelje të ngjashme. 
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KAPITULLI  3  UDHËZIME PËR PËRGATITJEN E PROGRAMIT TË AUDITIMIT 
 
Vëllimi  II i Doracakut të Auditimit të Brendshëm përvijon aktivitetet që i ndërmarrin auditorët e 
brendshëm gjatë kryerjes së ndonjë detyre auditimi të veçantë dhe funksionet dhe përgjegjësitë e 
tyre në të gjitha fazat e procesit të auditimit. Faza planifikuese e auditimit përfundon me 
përpunimin e plotë të Planit të auditimit. Një element kyç i Planit të auditimit është Programi i 
auditimit.  
 
Përgatitja e një programi të auditimit është e lidhur ngushtë me informacionin e marrë gjatë 
inspektimit paraprak. Udhëzimet në vijim për përgatitjen e programit të auditimit shërbejnë për t`u 
ndihmuar auditorëve të brendshëm t`a kenë të qartë se si t`i marrin parasysh rezultatet e hapave të 
ndërmarrë gjatë inspektimit.  
 
Direktiva   Arsyet  

Të shikohen raportet e mëhershme, 
programet e auditimit dhe dokumentet e 
punës, si dhe dokumentet nga auditimet 
pararendëse dhe të evidentohen të gjitha 
çështjet që kërkojnë veprim. 

Për ta parë prapavijën dhe për t`i përcaktuar 
rezultatet e inspektimeve të kaluara, për të 
marrë vendim më të mirë për 
fushëveprimin e auditimit aktual. 

Të kryhet një inspektim paraprak. Për t`i përcaktuar objektivat e aktivitetit që 
inspektohet, rreziqet ekzistuese apo të 
mundshme, si dhe sistemet ekzistuese të 
kontrollit. 

Të rishikohen linjat e veprimit dhe 
procedurat për punën e audituar, doracakët e 
tij të punës dhe kartat organizative, objektivat 
afatgjatë dhe qëllimet. 

Për të përcaktuar fushat që mund të maten 
dhe vlerësohen, si dhe nëse puna është duke 
shkuar në pajtim me qëllimet e 
menaxhmentit. 

Të shikohet literatura aktuale e auditimit të 
brendshëm lidhur me fushën që auditohet. 

Për të ardhur deri te informacioni më i ri 
për teknikat për auditimin e aktiviteteve që 
inspektohen. 

Të përgatitet një kartë e rrjedhës së 
operacioneve kyçe të punës të audituar.  

Për ta identifikuar çdo dobësi të kontrollit 
dhe për të arritur një analizë vizuale të 
rrjedhës së transaksioneve. 

Të shikohen standardet e kryerjes së punës që 
janë vendosur nga menaxhmenti dhe, po qe e 
mundur, të krahasohen ato me standardet e 
përgjithshme të po asaj pune.  

Për të pasur një masë për të vlerësuar 
efikasitetin dhe efektivitetin e funksionimit 
dhe për të përcaktuar nëse këto janë duke i 
përmbushur standardet e arsyeshme. 

Të bëhen biseda me menaxhmentin dhe të 
diskutohet fushëveprimi i auditimit dhe 
objektivat që auditori kërkon të mbërrijë . 

Për të marrë pëlqimin nga i audituari dhe 
për të shmangur keqkuptimet përkitazi me 
qëllimin dhe fushëveprimin e auditimit. 

Të përgatitet një buxhet që paraqet në hollësi 
resurset e nevojshme për ta përmbushur 
detyrën e auditimit . 

Për ta vlerësuar numrin e auditorëve dhe 
kohën e nevojshme, në mënyrë që të 
sigurohet efikasiteti i procesit të auditimit. 

Të bisedohet me njerëzit që kanë lidhje me 
punën që auditohet. 

Për të parë funksionimin dhe efikasitetin e 
efektivitetin e funksionimit dhe të 
identifikohen problemet në bashkëpunim 
dhe bashkërendim. 
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Të evidentohen të gjitha rreziqet thelbësore 
që duhet të merren parasysh. 

Për t`u siguruar se çështjet më të ndjeshme 
janë shtruar dhe se u është kushtuar kujdesi 
i duhur.  

Për çdo rrezik të identifikuar, të përcaktohet 
çfarë kontrollesh ka në të vërtetë dhe nëse 
janë, apo nuk janë ato gjegjëse.  

Për të parë nëse kontrollet ekzistuese mund 
t`i shmangin ose zvogëlojnë në masë të 
mjaftueshme rreziqet e identifikuara. 

Të përcaktohen thelbi i problemeve më të 
mëdha dhe  mundësitë. 

Për t`i identifikuar fushat kryesore të 
vështirësive dhe për të përcaktuar shkakun 
dhe zgjidhjet e mundshme. 

 

Programi i auditimit duhet të përmbajë vlerësimet për kohën e nevojshme për të bërë të gjitha  
segmentet e auditimit. Janë këto vlerësime paraprake, por ato ndihmojnë auditorin e ngarkuar me 
punë dhe mbikëqyrësin e auditimit që të kontrollojnë dhe përcjellin përparimin e punës.  
Mbikëqyrësi i Auditimit ose drejtori, NJAB duhet t`i miratojë të gjitha programet e auditimit si 
pjesë e Planit të Auditimit. Ata duhet po ashtu t`i miratojnë të gjitha ndryshimet e pastajme. 
Programi i auditimit duhet të ofrojë baza për përcjelljen e përparimit të punës së auditimit. Kur 
bëhen provat, një metodë e thjeshtë është t`i referohemi programit të auditimit në dokumentet e 
punës. Çdo hap i programuar auditimi duhet ta bartë referencën e një dokumenti pune. Kjo do të 
bëjë të shihet se cila punë është bërë  dhe çka mbetet ende për t`u bërë. Po ashtu, kjo i ndihmon 
auditorit që të mos harrojë nga pakujdesia pa bërë ndonjë hap. Nëse ndonjë veprim nuk ndërmerret 
me qëllim, arsyet duhet thënë. 
Dykuptimësia zvogëlohet nëse aktivitetet e auditimit të brendshëm adoptojnë domethënien 
uniforme për terma të ndryshëm që përdoren në programin  e auditimit. Këtu janë disa përkufizime 
që mund të ndihmojnë në eliminimin e konfuzitetit dhe ndërtimin  e urës së të kuptuarit mes 
shkruesit të programit të auditimit dhe ekipit të auditorëve : 
 

• Analizoj – ndaj një gjë  në pjesë përbërëse domethënëse dhe ia përcaktoj natyrën 
• Kontrolloj  – krahasoj ose njehsoj sërish vlerat numerike për të vërtetuar saktësinë ose 

arsyeshmërinë. 
• Vlerësoj – vij në një përfundim nëse ia vlen të bëhet diçka, nëse është e efektshme a e 

dobishme. 
• Ekzaminoj – shikoj diçka apo brenda një gjëje nga afër e me kujdes me qëllim të  

mbërritjes deri te  mendime të sakta, të duhura dhe të përshtatshme. 
• Inspektoj – ekzaminoj fizikisht. 
• Hetoj  – vërtetoj fakte përkitazi me gjendje të dyshimta a të pandehura. 
• Rishikoj –  studioj në mënyrë kritike. 
• Skanoj (Këqyr) – hedh një sy shpejt e shpejt me qëllimin për t`ia nënshtruar  provimit 

pajtimin e përgjithshëm në strukturë, duke shënuar parregullsitë e dukshme, gjërat e 
pazakonta, apo rrethanat e tjera që kërkojnë shqyrtim të mëtejmë.  

• Provoj  – jap prova  bindëse 
• Testoj (Vë në provë) – ekzaminoj gjëra reprezentative ose modele me qëllim të mbërritjes 

në një përfundim përkitazi me tërësinë e gjërave nga të cilat është marrë modeli. 
• Verifikoj – vërtetoj saktësinë. 

 
Termi  auditim është tepër i përgjithësuar për t`u përdorur kur i referohemi një veprimi pune. 
 
Në vëllimin e II të doracakut gjendet shablloni i programit të auditimit – Shembulli 4 [ Sistemi – 
Pranimi dhe pagimi i fondeve ]. 
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KAPITULLI 4  DOKUMENTACIONI I AUDITIMIT DHE DOKUMENTET E 
PUNËS 

 

4.1. NEVOJA PËR DOSJET E DOKUMENTACIONIT DHE DOKUMENTEVE TË PUNËS  
 

Auditorët e brendshëm duhet t`u përmbahen standardeve të larta profesionale me rastin e 
mbledhjes dhe dokumentimit të dëshmive për të mbështetur punën e tyre të auditimit. Drejtori, 
NJAB duhet të bëjë që cilësia e lartë e dokumentacionit të jetë përherë e siguruar. 
Auditori i brendshëm mbledh dokumentacionin që përfshin raporte, orare, formularë, shënime nga 
intervista etj.  Këto tubohen në dosjet e auditimit, të cilave u referohemi si  “dokumentet e punës”. 
Dokumentet e punës dokumentojnë çdo hap në bërjen e auditimit. Në to shënohet informacioni i 
mbledhur dhe analizat e bëra gjatë procesit të auditimit. Dokumentet e punës përgatiten që nga 
koha kur auditorët nisin detyrën e tyre e vazhdojnë deri sa ata ta rishikojnë veprimin korrigjues dhe 
mbyllin auditimin.    Auditorët e brendshëm përgatisin dokumentet e punës nën drejtimin e 
udhëheqësit të ekipit të auditimit.   Me kryerjen e auditimit ato duhet të rishikohen nga drejtori, 
NJAB për qëllime të sigurimit të cilësisë. 
Zakonisht shfrytëzohen dy kategori dokumentesh pune: dosjet e përhershme  dhe dosjet aktuale. 
Dosja e përhershme përmban informacion përkitazi me organizatën e audituar dhe proceset e saj që 
mund t`i hyjnë në punë auditorit të brendshëm për detyra të shumta. Dosjet aktuale përmbajnë 
dokumentacion mbështetës për ndonjë auditim të veçantë . (Për më shumë informata shikoni nën-
seksionin  4.5 ) 
 
4.2. QËLLIMI I DOKUMENTEVE TË PUNËS  
 
Auditorët e brendshëm përgatisin dokumentet e punës për një numër qëllimesh të ndryshme: 
 

a. Për të ofruar mbështetjen kryesore për raportet e auditimit. Dokumentet e punës të 
strukturuara mirë e bëjnë më të lehtë bartjen e materialit të shkruar gjatë auditimit në 
raport të auditimit.  

b. Për ta regjistruar informacionin e nxjerrë: nga bisedat me njerëz; duke rishikuar 
dokumentet; duke analizuar sistemet dhe proceset; duke vrojtuar kushtet. 

c. Për t`i identifikuar dhe dokumentuar konstatimet e auditimit, si dhe për të grumbulluar 
dëshmi që përcaktojnë ekzistimin dhe masën e kushteve të mangëta. 

d. Për të ofruar baza për rishikim mbikëqyrës të përparimit dhe kryerjes së auditimit.  Punët e 
rishikuara dhe të dokumentuara janë më produktive se bisedat e mbikëqyrësit dhe 
auditorit. Rishikimi i mbikëqyrësit, që duhet të jetë po ashtu i dokumentuar në dokumentet 
e punës, është një mjet kontrolli për kualitetin e auditimit dhe është pjesë integrale e tij. 

e. Për të ofruar mbështetje dhe dëshmi për lëndë që përfshijnë mashtrime, procese gjyqësore 
dhe kërkesa sigurimesh.  

f. Për të ofruar një mjet me të cilin auditori i jashtëm mund ta vlerësojë punën e auditimit të 
brendshëm dhe pastaj ta shfrytëzojë atë në të vlerësuarit vetjak të sistemit të kontrollit të 
brendshëm të organizatës.  

g. Për të ofruar baza për të vlerësuar programin e auditimit të cilësisë së aktiviteteve dhe për 
të ndihmuar në zhvillimin profesional të personelit të auditimit të brendshëm. 
 

 
4.3.    STANDARDET DHE KARAKTERISTIKAT E DOKUMENTEVE TË 

MIRËFILLTA TË PUNËS 
 
Dokumentet e punës duhet të ndjekin një formë dhe rregullim të arsyeshëm dhe të qëndrueshëm, jo 
vetëm brenda auditimeve individuale, po edhe në të tërë NJAB. Andaj,  drejtori i NJAB duhet të 
vendosë (në pajtim me udhëzimet e NJQH) standarde për llojet e dosjeve të dokumenteve të punës 
së auditimit që duhet të ruhen, artikujt e shkrimit që duhet përdorur, sistemin e treguesve që duhet 
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ndjekur, si dhe gjëra të tjera që ndërlidhen. Kur të mësohen me një format  të shfrytëzueshëm, 
auditorët e brendshëm mund t`i kushtojnë më pak kujdes mënyrës se si janë bërë, e më shumë 
kujdes t`i kushtojnë gjërave që duhet të regjistrohen. Organizimi, dukja dhe përmbajtja e 
dokumenteve të punës të auditimit duhet të varen nga natyra e auditimit. 
 
Përgjithësisht, dokumentet e punës duhet të dokumentojnë çdo veprim në procesin e 
auditimit.  Ata duhet të jenë të plotë dhe t`i mbështesin konkluzionet e arritura, duke ofruar 
informacion të hollësishëm përkitazi me: 

 
• Dokumentet e planifikimit dhe programet e auditimit; 
• Qëllimin e procedurave të auditimit 
• Punën  e bërë të auditimit 
• Metodologjinë e ndjekur 
• Pyetësorët e kontrollit, diagramet  e rrjedhës, listat e kontrollit dhe  treguesit; 
• Dëftesat dhe shënimet që dalin nga intervistat;  
• Të dhënat e organizatës, siç janë listat e organizatës dhe përshkrimet e punës; 
• Kopjet e kontratave dhe marrëveshjeve të rëndësishme;  
• Informacionin në lidhje me linjat e veprimit  operativ dhe financiar;  
• Rezultatet e vlerësimeve të kontrolleve; 
• Dokumentet zyrtare të konfirmimeve dhe përfaqësimeve;  
• Një listë të dokumenteve të kontrolluara 
• Një listë të intervistave të bëra 
• Analizat dhe testet e transaksioneve, proceseve dhe bilanceve të llogarive;  
• Nëse janë përdorur mostra, metoda dhe niveli i mostrës 
• Rezultatet e procedurave të auditimeve analitike; 
• Konkluzionet dhe tipin e konstatimeve për raportimin e kategorizuar si të duhur. 
• Komunikimet përfundimtare të auditimit dhe përgjigjet e menaxhmentit; 
• Korrespondencën e auditimit që mbështet konkluzionet e punës.  

 
4.4. FORMA DHE PËRMBAJTJA E DOKUMENTEVE TË PUNËS  
 
Dokumentet e punës së auditimit duhet të jenë në letër ose në dosje elektronike. Kopjet elektronike 
rezervë të dokumenteve të punës dhe të raporteve të auditimit duhet të bëhen së paku një herë në 
javë. Kopjet rezervë duhet të ruhen në vend të mbyllur ku nuk mund t`i djegë zjarri jashtë zyrës së 
auditorëve.   

 
Teknikat në vijim janë tipike për përgatitjen e dokumenteve të punës: 
 

• Krye-teksti  përshkrues  - çdo dokument pune i auditimit duhet ta identifikojë auditimin 
dhe t`i përshkruajë përmbajtjet apo qëllimin e dokumentit të punës, duke treguar: 

o Emrin e organizatës dhe fushën e auditimit; 
o Një përshkrim të përmbajtjeve; 
o Periudhën e mbuluar me auditim; 
o Datën kur është kryer puna; 
 

• Referenca në auditim –çdo dokument pune i auditimit duhet të shënohet me numër të 
veçantë dhe ta ketë referencën në treguesin e dosjes së auditimit;  

• Inicialet e auditorit dhe data e përgatitjes – çdo dokument pune i auditimit duhet të 
nënshkruhet (apo t`i ketë inicialet) dhe t`i shënohet data nga auditori i brendshëm që kryen 
punën;  

• Shenjat V dhe simbolet tjera  - Shenjat V dhe simbolet tjera duhet të jenë të një forme në 
të tërë auditimin. Ato duhet të shpjegohen në fusnota ; 
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• Burimet e të dhënave  - Burimet e të dhënave duhet të identifikohen qartë, përfshirë 
referencat e ndërthurura mes programeve, dokumenteve dhe shënimeve që mbështesin 
dokumentin e punës dhe pikat e tij në raportin përfundimtar të auditimit. 

• Shtrirjen e punës së auditimit dhe konkluzionet që janë nxjerrë. 
 
Dokumentet e punës duhet të jenë të përpikta dhe të lehta për t`u lexuar. Auditori i brendshëm 
duhet: 
 

• të shkruajë lexueshëm apo t`i shtypë shënimet (eventualisht dosjet ka shumë të ngjarë që të  
bëhen elektronike ); 

• të shmangë ngjeshjen e tepërt të faqeve; 
• t`i përdorë drejt gramatikën, drejtshkrimin dhe shenjat e pikësimit; 
• t`i shkruajë drejt emrat e njerëzve dhe organizatave; 
• kur kjo është e duhur, të identifikojë titujt e personave që u referohet; 
• të mos përdorë asnjëherë  “zbardhuesin” apo shiritin korrigjues për ta ndryshuar 

informacionin; 
• t`u shmanget fjalëve nënçmuese për t`i karakterizuar personelin dhe procedurat; dhe 
• t`i heqë të gjitha gjërat jo-dëshmuese nga dosjet, me mbarimin e detyrës (hartimet e 

papërpunuara, etj.). 
 

Plotësia e dokumentacionit 
 

Mjeti që vijon mund t`i ndihmojë auditorit të brendshëm ta shohë nëse dokumentet e tij apo të saj 
janë të mjaftueshëm:  
 

 
Pyetje që duhet shtruar – Kur vlerësohet dokumentacioni për një fushë të veçantë auditimi ose 
procedurë, bëjini pyetje vetes:  
 
1.  A i kam marrë në konsideratë këta gjashtë faktorë kur kam përcaktuar natyrën dhe shtrirjen e 
dokumentacionit tim?   

• Rrezikun nga deklarata me gabime thelbësore që ndërlidhen me fushën e audituar, llogarinë 
apo llojin e transaksioneve etj. 

•  Shkallën e gjykimit të përfshirë në kryerjen e punës dhe vlerësimin e rezultateve 
• Natyrën e procedurës së auditimit 
• Rëndësinë e dëshmive të marra për sigurinë që testohet   
• Natyrën dhe masën e përjashtimeve të identifikuara  
• Nevojën për ta dokumentuar ndonjë konkluzion, apo të bazave për një konkluzion që nuk 

përcaktohet me aq lehtësi  nga dokumentacioni i punës së kryer   
 
2. A kam dokumentuar si duhet të gjitha çështjet e ndjeshme përkitazi me fushën e audituar (siç 
janë konstatimet) apo procedurat e auditimit  (siç janë kufizimet)?  
 
3. A i kam përfshirë ekstraktet apo kopjet e kontratave a marrëveshjeve të rëndësishme që janë 
ekzaminuar për të vlerësuar mbajtjen e llogarive për transaksione të rëndësishme?  
 
4. A janë përfshirë në dokumentacionin e auditimit të gjitha dëshmitë e shkruara dhe elektronike të 
marra nga palët e treta?  
 
5. A i kam shënuar si duhet të gjitha gjërat e testuara ?  
 
6. A do të jetë në gjendje  rishikuesi t`i kuptojë të gjitha këto në vijim:  

• Natyrën e procedurave të zbatuara?  
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• Kohën e proceduarave të zbatuara ?  
• Shtrirjen e procedurave të zbatuara ?  
• Dëshmitë që janë parë  (rezultatet)?  
• Gjykimet e bëra ?  
• Konkluzionet e arritura nga dëshmitë e marra?  

 
8. Dhe, së fundi, a ka e tëra kjo kuptim?  
 

 
4.5. MENAXHIMI I DOKUMENTEVE TË PUNËS DHE DOSJEVE TË AUDITIMIT  
 

Dokumentet e punës zakonisht ruhen në dy kategori: dosje të përhershme dhe aktuale. Këto dosje 
auditimi ndjekin një format të standardizuar, ashtu që çdo pjesë e informacionit që gjendet në dosje 
të mund të gjendet lehtë. Dosjet e përhershme dhe ato aktuale duhet të përmbajnë informacion të 
plotë, shpjegime dhe sqarime shtesë, ashtu që lexuesi të mundë të ketë një të kuptuar të mirë të 
aktivitetit dhe procedurave që janë zbatuar përbrenda organit të audituar. 

 
4.5.1    Dosja e përhershme e auditimit   

 
Auditorëve të brendshëm u duhet njohje e plotë e atyre aspekteve të aktiviteteve operacionale të 
entitetit dhe e punëve financiare që ndërlidhen me fushëveprimin dhe objektivat e auditimit . Këto 
njohuri ruhen në Dosjen e Përhershme, për t`u ndihmuar auditorëve që të planifikojnë një auditim 
efikas dhe efektiv . Sasia e informacionit që duhet të dokumentohet varet nga vlerësimi i auditorit 
se çka nevojitet për ta planifikuar detyrën e auditimit dhe për të demonstruar se ajo është 
planifikuar si duhet. 
 

Është e menduar  që Dosja  e Përhershme të përmbajë të dhëna dhe informacion që kanë  rëndësi 
për vazhdimësinë e sistemit dhe që  ndërlidhet me veprimet, objektivat dhe procedurat afatgjata të 
organizatës e që do të jenë me dobi për auditorët e brendshëm  gjatë kryerjes së detyrave të 
shumta. Dosja e Përhershme freskohet çdo vit dhe pas përfundimit të çdo detyre auditimi.  
 
Për ta grumbulluar Dosjen e Përhershme, auditorët duhet t`i nxjerrin të gjitha njohuritë që dalin 
nga ekzaminimet e bëra , duke i freskuar ato gjatë rrjedhës së kontakteve të rregullta me entitetin e 
duke u siguruar se informacioni i përdorur është më i riu.  
 
Të gjithë auditorët e angazhuar në auditim duhet të njoftohen mirë me këtë informacion, që të 
mund t`i kryejnë punët e tyre me efikasitet. Lista kontrolluese e bashkëngjitur ofron udhëzime për 
dokumentet bazë që duhet të përfshihen në Dosjen e Përhershme. Informacione të tjera duhet të 
shtohen, po u çmua kjo e nevojshme nga Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit. 

 
DOSJA E PËHERSHME 

 
Lista e kontrollit 

    DD//PP  RReeff  
1  Emri i organizatës, aktivitetet dhe funksionet e organizatës   

2 Lista i të gjitha dokumenteve që rregullojnë aktivitetet e 
organizatës 

  

3 Ligjet, Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative Përkatëse   
4 Raportet kontraktuese   

5 Karta organizative dhe emërimet e personelit   

6 Emrat dhe titujt e punët të personelit përkatës   
7 Aranzhimet administrative, p.sh.e. nr. i tel. etj.    
8 Përshkrimet e auditimeve   
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9 Kartat e rrjedhës së proceseve   
10 Plan Strategic i auditimit   

11 Plani Vjetor i auditimit     

12 Raportet e mëhershme të auditimit   

13 Raportet e Auditimit nga ZAG   

14 Dokumente të tjera relevante   

4.5.2. Dosja e tashme e auditimit  
 
Dosja e tashme e auditimit duhet të përfshijë të gjitha dokumentet e përgatitura gjatë fazës së 
planifikimit, punës në terren dhe fazës së raportimit për çdo detyrë auditimit. 

 
Për shembull si një minimum  çdo  (detyrë) dosje duhet të ketë: 
 

Phase 1000 Audit Planning 
 

Udhëheqësi i ekipit 
inicialet:

1001 Lista e kontrollit të Planit të Auditimit   
1002 Kërkesa për Takim të Fillimit   
1003 Draft Agjenda për Takimin e Fillimit   
1004 Pyetsori i Kontrollit të Brendshëm   
1005 Shënimet nga Informacioni i Rishikimit   
1006 Planifikimi i Fazës së të Kuptuarit të Përgjithshëm   
1007 Lista e Kontrollit për Vlerësimin e Kontrollit të Mjedisit    

1008 
Lista e Kontrollit për Vlerësimin e Kontrolleve të 
Menaxhmentit   

1009 Lista e Kontrollit për Vlerësimin e Kontrollit të Rrezikut    

1010 
Lista e Kontrollit për Vlerësimin e  Informacionit dhe 
Komunikimit   

1011 Shënime nga grumbullimi i informacionit   
1012 Analza e Sistemit të Rreziqeve   
1013 Procedurat e Testit të Kontrollit    

1014 
Planifikimi i Resurseve të Auditimit dhe Formulari i 
Shënimeve   

1015 Deklarata e Auditorit   
1016  Plani i Auditimit   

 
 

Faza 2000 Pune në Terren    
2001 Lista e Kontrollit të Zbatimit të Auditimit  
2002 Procedurat e  Testit- një hap i vetëm  
2003 Procedurat e  Testit – procesi i plotë   
1013  Procedurat e Testeve të kontrollit dhe rezultatet   

 
 

Faza  3000 Raportimi  
3001 Shënimet e konkluzioneve  
3002 Draft/Raporti Përfundimtar  
3003 Konstatimet për Raportin Përfundimtar  
3004 Plani i Veprimit i Menaxhmentit  
3005 Shënimet nga Takimi i mbylljes  

 
 

Paza 4000 Përcjellja  
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4001 Orari i Përcjelljes  
4002 Lista e Kontrollit e Kryerjes së Auditimit  
4003 Analizë e Reagimit rreth Auditimit- Letra Përcjellëse  
4004 Analizë e Reagimit - Mbikëqyrja  

 
SHABLLONET për një sërë dokumentesh pune janë paraqitur në Vëllimin II të këtij Doracaku për 
Auditimin e Brendshëm. 
 
4.6. RUAJTJA DHE MIRËMBAJTJA E DOSJEVE TË DOKUMENTEVE TË PUNËS  
 
Dokumentet që dalin nga aktivitetet e auditimit përbëhen nga : 
 

• Dosja e përhershme e auditimit (diagramet e rrjedhës, përshkrimet e sistemit dhe procesit, 
standardet dhe rregulloret, planet vjetore e strategjike, raportet tremujore dhe vjetore, etj.) 

• Dosjet aktuale të auditimit (nga një për çdo auditim) 
• Baza shoqëruese e të dhënave (baza e të dhënave e çështjeve/ rekomandimeve dhe 

zgjidhjes së tyre)  
• Korrespondencat (letra me numër të veçantë serie të auditimit të brendshëm ) 
• Hetime mashtrimi (po pati ) 

 
Të gjitha dokumentet futen në dosje në baza vjetore (pos përmbajtjeve të dosjeve të përhershme që 
freskohen vetëm kur ndodhin ndryshimet ) dhe ruhet për  10 vjet, pos nëse legjislacioni kërkon 
periudhë më të gjatë. Dosjet arkivohen, nga godina e auditimit të brendshëm në dhomat e arkivit, 
që nga viti i tretë, p.sh. dokumentet e vitit 2008 duhet të transferohen në arkiv nga 1 Janari, 2010.   

 
Dosjet duhet të mbajnë etiketën me numrin dhe emrin e auditimit, duhet të jenë të një forme në 
trajtë  e dukje dhe secila nga to duhet ta ketë tabelën e përmbajtjes me tregues. Është detyrë e 
drejtorit të Njësisë së auditimit të brendshëm të sigurojë që dokumentacioni të jetë i hartuar, 
plotësuar dhe eventualisht i arkivuar me kohë.  
 
4.7. QASJA E PALËVE TË JASHTME NË DOKUMENTET E PUNËS  

 
Të gjitha dosjet e dokumenteve të punës janë pronë e Njësisë së auditimit të brendshëm. 
Dokumentet e punës duhet të jenë nën kontrollin e NJAB dhe qasja në to duhet të jetë e rregulluar.  
Menaxhmenti dhe anëtarët e tjerë të organizatës mund të kërkojnë mundësi qasjeje në dokumentet 
e punës. Ato kërkesa duhet t`i nënshtrohen miratimit të drejtorit të Njësisë së auditimit të 
brendshëm. Qasja duhet lejuar auditorëve të jashtëm dhe zyrtarëve përkatës me kërkesë të tyre, por 
çdoherë nevojitet një pëlqim me shkrim nga pozitat e përmendura më lartë  (pavarësisht nëse 
kërkohen dokumente të punës apo raporte). Vetëm kopjet e raporteve mund të lejohet të nxirren 
jashtë, duke lënë çdoherë origjinalet në Njësinë e auditimit të brendshëm.  
 
Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm është përgjegjëse për kujdesin ndaj dosjeve të auditimit 
dhe sigurimin e tyre gjatë gjithë kohës, deri sa ato të vendosen në arkivat zyrtarë.  Dokumentet e 
punës nuk hapen në mënyrë të zakonshme. Kur ato duhet të ndahen me auditorë të tjerë, apo 
organe të tjera, duhet ë respektohen këto udhëzime: 
 

• Asnjë kopje e dokumenteve të punës nuk duhet dhënë anëtarëve të entitetit që auditohet; 
• Dokumentet e punës nuk duhet të jenë të arritshme për palët e treta, pos në rrethana të 

veçanta;  
• Kur Drejtori , Njësia e auditimit të brendshëm është e gatshme t`u lejojë palëve të treta 

qasje në dokumentet e punës, normalisht, së pari duhet siguruar pëlqimi i entitetit të 
audituar; 

• Dosjet dhe dokumentet duhet të rishikohen para se të lejohet qasja në to; 
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• NjAB duhet në çdo kohë të ketë kontroll mbi shkresat dhe dokumentet, ndërsa inspektimi 
duhet të bëhet nën mbikëqyrjen e një përfaqësuesi të  NjAB. 

• Kur nga NjAB kërkohet të bëjë dokumente pune përkitazi me procedime legale apo me 
hetime nga organe qeveritare me urdhër gjyqësor, duhet siguruar këshilla legale para se të 
bëhen ato; dhe 

• Kur nga NjAB kërkohet të ofrojë shkresat ose dokumentet origjinale nga procedimi legal, 
duhet të ndalen kopjet. 

 
Të gjitha kërkesat duhet të shënohen në një regjistër të veçantë  (duke shënuar emrin e 
parashtruesit të kërkesës, datën kur janë dhënë dokumentet dhe datën kur janë marrë vesh që ato të 
kthehen, emrin dhe numrin e raportit të dhënë ). 
 
Të përmbledhim: qasja në dosjet e auditimit të brendshëm duhet të jetë e kontrolluar dhe e sigurt. 
Të gjitha kërkesat përkitazi me dokumentet e punës duhet të jenë të miratuara nga drejtori i Njësisë 
së auditimit të brendshëm. 
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KAPITULLI  5      KOMUNIKIMI  
 
Në komunikimet  e tyre, auditorët e brendshëm duhet t`i mbajnë mend objektivat e tyre kryesore: 
(1) të ofrojnë informacion të dobishëm dhe me kohë, si me shkrim edhe me gojë, për gjëra të 
rëndësishme; dhe (2) t`i japin shtysë përmirësimeve në kontrollin dhe kryerjen e veprimeve të 
organizatës. 
 
Sipas Standardit  2420 për cilësinë e komunikimeve, komunikimet duhet të jenë të sakta, objektive, 
të qarta, koncize, konstruktive, të plota dhe me kohë.  
Çka do të thotë kjo për auditorët e brendshëm? 
a. Komunikimi duhet të jetë objektiv. 

1) Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të krijojë një reputacion për nxjerrje të 
komunikimeve që janë të vërteta, të përshtatshme dhe me perspektivë. 

2) Të theksuarit e gjërave të imta e dobëson ekuilibrin dhe perspektivën, si dhe është një 
formë pasaktësie . 

3) Raportet duhet të jenë të bazuar në fakte, të pa anshme dhe pa shtrembërime . 
b. Komunikimi duhet të jetë i qartë. 

1) Faktet që do të raportohen duhet të jenë së pari të qarta në mendjen e auditorit të 
brendshëm. Atë që auditori nuk e kuptuar qartë, ai nuk mund ta shpjegojë qartë. 

2) Të shkruarit e pa qartë dhe një varg i pandërprerë fjalish të gjata, pengojnë qartësinë. 
3) Komunikimi i strukturuar dobët dobëson qartësinë, duke e detyruar mendjen e lexuesit të 

hedhet prapa e para, në vend se ta udhëheqë atë drejt një lidhjeje logjike të mendimeve .  
4) Shprehjet teknike dhe zhargoni pa shpjegime të qarta, e ndalin lexuesin dhe e dobësojnë 

aftësinë e komunikimit për të komunikuar qartë. 
5) Dështimi në paraqitjen apo ofrimin e një prapavije gjegjëse për probleme të ndërlikuara, 

dëmton rëndë qartësinë. 
6) Gjërat e ndërlikuara mund të qartësohen me tabela, diagrame, apo mjete të tjera ndihmëse 

pamore. 
c. Komunikimi duhet të jetë konciz. 

1) Konciziteti nuk do të thotë domosdo shkurtësi. Kur duhet raportuar informacion i 
konsiderueshëm, komunikimi do të duhet të jetë i gjatë. Por auditori i brendshëm duhet të 
ofrojë një përmbledhje të pikave më të spikatura  But the internal auditor should provide a 
summary of the more salient points the busy executive. 

d. Komunikimi duhet të jetë me kohë . 
1) Ai duhet të jetë mjaftueshëm me kohë, sa të mund të bëhen veprime të shkurtra 

përmirësuese . 
2) Kur nevojitet një veprim i shkurtër korrigjues, progresi joformal ose komunikimet e 

përkohshme mund të përdoren për të shtyrë përpara interesimin  për mangësitë. 
3) Komunikimi përfundimtar duhet të jetë dokument i matur e profesional, gjë që do të marrë 

një kohë për ta përgatitur dhe rishikuar, andaj ndonjë shtyrje e publikimit është e pritshme. 
4) Komunikimi përfundimtar nuk duhet të shtyhet aq shumë, sa ai të bëhet jo-relevant .  

e. Komunikimi duhet të jetë konstruktiv . 
1) Ai duhet ta ketë një ton të përshtatshëm dhe  profesional. 
2) Përmendja me emra e individëve apo nënvizimi i gabimeve të tyre duhet të shmangen. 
3) Rëndësia e çështjeve të ngritura duhet të merret parasysh. Vogëlsirat duhet lënë mënjanë . 
4) Komunikimi duhet të çojë drejt përmirësimeve të nevojshme . 
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f. Pritshmëritë, të kuptuarit dhe nevojat, si të menaxhmentit operacional ashtu edhe të atij të 
lartë, duhet të adresohen. 
1) Menaxhmenti i lartë mund t`i ndjejë më mirë konceptet e përgjithshme që kanë të bëjnë 

me gjëra me  rëndësi për organizatën si tërësi . 
2) Menaxhmenti operativ mund t`i ndjejë më mirë detajet e veprimeve. 

 
Stili i të shkruarit   
 

Stili i thjeshtë dhe i qartë është një faktor shumë i rëndësishëm për mundësinë e lexuesit që ta 
kuptojë informacionin. 
a. Të shkruarit  thjesht dhe qartë nuk lejon asgjë që ta pengojë bartjen e ideve nga shkruesi tek 

lexuesi. 
1) Fjalitë duhet të jenë të shkurta, por edhe ndonjë e gjatë mund të shtohet për të mos qenë 

krejt e njëtrajtshme. 
2) Fjalët e tepërta duhet shmangur. 
3) Gjërat e parëndësishme duhet hequr. 
4) Të shkruarit duhet të rrjedhë në një varg logjik. 
5) Idetë dhe argumentet e paraqitura duhet të jenë me logjikë. 
6) Konsistenca është gjë e mirë. Jokonsistenca e stilit, strukturës së fjalisë, apo e fjalësit janë 

gjëra që ngatërrojnë. 
7) Dykuptimësia shtohet nga zgjedhja e pasaktë e vokabularit, nga përdorimi i emrave pa të 

dhëna paraprake, nga renditja e shkujdesur e fjalëve dhe nga ndryshime të veçuara të 
tekstit. 

8) Referencat duhet të jenë të definuara mirë.  Për shembull, nëse lënda hyrëse përshkruan 
diç që duhet diskutuar, tema duhet të mbulohet. 

9) Radhitjet me pika a me numra janë shpeshherë më të efektshme se rrëfimet në paragrafë të 
ngjeshur.   

b. Shkruesi duhet t`i shmanget zhargonit të panevojshëm teknik dhe dëshirës për ta  impresionuar 
lexuesin me njohuritë e tij/saj shkollore. Shkruesi duhet ta ketë parasysh përvojën e lexuesit 
dhe të ofrojë vetëm informacion të mjaftueshëm për të bërë një njoftim gjegjës. 
1) Termat dhe konceptet, me të cilat lexuesi ka të ngjarë të mos jetë i mësuar, duhet të 

përkufizohen me shumë kujdes. 
c. Shkrimi duhet të ketë gjallëri, duke përdorur fjalë veprimi, për ta mbajtur zgjuar vëmendjen. 

1) Pra, komunikimi duhet ta përdorë diatezën veprore të foljeve, ndonëse edhe diateza pësore 
mund të përdoret herë herë sa për ndryshim. 

 
Teknikat   
 

Çdo shkrim ka nevojë për një redaktim, për shkak të gabimeve në përmbajtje, në formë, po edhe të  
daktilografimit. 
a. Rishikimi duhet të merret me 

1) Lexueshmërinë  – me sa qartësi komunikimi e paraqit informacionin. 
2) Korrektësinë – në ç`masë janë të dokumentuara deklarimet e auditorëve të brendshëm në 

pjesët e detajuara dhe në dokumentet e punës. Rregullat për formën dhe stilin duhet të 
ndiqen . 

3) Përshtatshmëria – me sa takt dhe sa objektiv duket komunikimi dhe sa është e 
baraspeshuar ndarja e hapësirës për vrojtimet madhore dhe ato të imtat. 
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b.  Komunikimit përfundimtar duhet t`i bëhet një korrigjim teknik i kujdesshëm. 
1) Hartimi përfundimtar dhe ai paraprak duhet të krahasohen. 
2) Komunikimit duhet t`i kontrollohen referencat, duke i krahasuar me çdo formulim faktik, 

numër, datë dhe  titull me burimin e të dhënave në dokumentet e punës. 
• Referencat e ndërthurura duhet të verifikohen si një veprim i veçuar. 
• Gabimet në referencat e ndërthurura shpeshherë dalin nga  ndryshimet e numrave 

të faqes të çastit të fundit.  Andaj, ato duhet të jenë gjëja e fundit që kontrollohet. 
3) Një rishikim i gjithanshëm duhet të bëhet duke i shpërndarë të gjitha faqet në ndonjë bankë 

a tavolinë, për të parë se mos ka ndonjë mospërputhje në formë a përmbajtje. 
4) Edhe një korrigjim i gabimeve teknike duhet të përfshijë kontrollimin e lëshimeve të 

shtypit në  çdo fjalë.  Përdorini kontrolluesit kompjuterikë të shkrimit dhe gramatikës, nëse 
keni. 

c. Komunikimi shpeshherë përmban gjëra janë të vendimtare për sistemet e veprimit të klientëve 
dhe proceset e kontrollit. Prandaj, auditori i brendshëm duhet të jetë shumë i kujdesshëm që 
konstatimet dhe konkluzionet për klientët të jenë të mbështetura mirë dhe ato të mund ta 
përballojnë sfidën.  

d. Karakteristikat fizike të komunikimit janë po ashtu të rëndësishme.  Ato duhet të paraqiten me 
shije e me joshë, por pa shumë harxhime. 
• Përdorimi i paragrafëve të shkurtër dhe i kryerreshtave me numra, ndihmon për ta 

shmangur monotoninë. 
• Titulli duhet të jetë sa më i shkurtër dhe ka nevojë të jetë përshkrues. 

Shkruesi  (auditori i brendshëm) duhet ta mbajë mend se ai ose ajo është shumë i njoftuar me 
prapavijën dhe rrethanat që mbështjellin materialin që është prezantuar. Normalisht, me lexuesin 
nuk është ashtu. Andaj, materiali duhet të bëhet i njohur përmes një shpjegimi të bollshëm të 
prapavijës, kështu që lexuesi ta kuptojë plotësisht porosinë.  
 
Gjërat që janë matanë percepcionit të lexuesit, nuk mund të kuptohen. Mendja kur s`e pret një gjë, 
as nuk e pranon atë. Mendja e drejtuar në një kahe, hedh poshtë ato që vijnë nga një kahe tjetër. 
Rregulla kryesore për të shkruar raportin është të dimë se çka presin lexuesit.  Çka mund të 
perceptojnë ata? Çka presin? Nga çfarë pritshmërishë janë të drejtuar? Për çka kanë nevojë? Kur 
këto pyetje të kenë marrë përgjigje, auditori i brendshëm mund të shpresojë që se do ta arrijë një 
matje të komunikimit. 
 
Menaxhmenti i lartë mund t`i perceptojë më mirë konceptet e përgjithshme, se sa hollësitë 
gjithëpërfshirëse. Ata mund t`i perceptojnë ato gjëra që prekin organizatën si tërësi. Ata presin që 
t`u thuhen gjëra me shumë rëndësi. Ata presin që ose t`u zvogëlohet merakosja, ose të ndërmerret 
ndonjë veprim i mundur për të shmangur ndonjë rrezik, apo për të ndrequr ndonjë defekt. 
 
Menaxhmenti operativ mund t`i perceptojë hollësitë e veprimeve të tij. Ai mund t`i marrë vesh 
diskutimet e shprehura me gjuhën me të cilën është i mësuar. Ai mund t`i kuptojë plotësisht 
hollësitë e gjendjeve me defekte. Por ai ka të drejtën të mos zihet në befasi. Ka të drejtën t`i 
shikojë, në raportin e auditimit, ato gjëra që janë diskutuar derisa po bëhej auditimi. 
 
Pra, auditorët e brendshëm duhet ta dinë se në fund komunikimi u mbeten atyre që i pranojnë dhe 
se ai është i përbërë nga perceptime dhe pritshmëri. As më e mira punë e terrenit, as analiza më e 
shkëlqyer nuk kanë asnjë dobi përderisa nuk komunikohen.  
 
Kur duan të komunikojnë, auditorët e brendshëm duhet të mos i harrojnë objektivat e tyre 
kryesore: (1) të ofrojnë informacion të dobishëm e me kohë, si me shkrim edhe me gojë, për gjëra 
me rëndësi; dhe (2) t`u japin shtysë përmirësimeve në kontrollin dhe kryerjen e veprimeve të 
organizatës. 
 Shikojeni shembullin e raportit te auditimit: Shembulli 5 – Raporti i Auditimit - Shpenzimet 
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KAPITULLI 6      RISHIKIMI I KUALITETIT  
 
6.1.     PROGRAMI I SIGURIMIT DHE PËRMIRËSIMIT TË CILËSISË  
 

Standardi 1300 – Programi i sigurimit dhe përmirësimit të cilësisë   
Shefi ekzekutiv i Auditimit duhet të bëjë dhe shfrytëzojë një program sigurimi dhe përmirësimi të 
cilësisë, që mbulon të gjitha aspektet e aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe që në vazhdimësi 
vëzhgon efikasitetin e tij. Ai program përfshin vlerësime periodike të brendshme e të jashtme të 
cilësisë dhe monitorimin e pa ndalur të brendshëm. Çdo pjesë e programit duhet të jetë e bërë ashtu 
që ta ndihmojë aktivitetin e auditimit të brendshëm për ta shtuar vlerën dhe për t`i përmirësuar 
veprimet e organizatës, si dhe të ofrojë sigurinë që aktiviteti i auditimit të brendshëm të jetë në 
pajtim me Standardet dhe Kodin e Etikës.  
 
Qëllimi i programit të cilësisë është që të ofrojë siguri të arsyeshme se auditimi i brendshëm po 
punon sipas Standardeve të Auditimit të brendshëm, Kodit të etikës dhe Ligjit për auditim të 
brendshëm, Statutit të auditimit të brendshëm dhe standardeve tjera të aplikueshme. Programi i 
kualitetit duhet t`i përmbajë këto elemente: 
 

a. Sigurimin që mbikëqyrja e duhur po mbahet përmes rishikimit dhe pranimit të 
dokumenteve të planifikimit, shkresave të punës dhe raporteve, para se ato të lëshohen; 

b. Vlerësimet e brendshme; 
c. Vlerësimet e jashtme  

 
Përshtatshmëria me standardet  e aplikueshëm është diç më shumë se një pajtim i thjeshtë me linjat 
e veprimit dhe procedurat e vendosura. Ajo nënkupton kryerje të auditimeve të brendshme me një 
shkallë të lartë efikasiteti dhe efektiviteti. Cilësia është esenciale për arritje të lartë në kryerjen e 
aktivitetit të auditimit, si dhe për ruajtjen e besueshmërisë së aktivitetit të auditimit të brendshëm 
tek ata, të cilëve u shërbehet. 
 
Një kriter kyç me të cilin duhet të  matet aktiviteti i auditimit të brendshëm, është Statuti i tij. 
Interesimi i Statutit të NJAB duhet të përfshijë po ashtu një vlerësim të statutit në kuptimin e 
elementeve të saktësuara në Standardin 1000 të Standardeve të Auditimit të Brendshëm . 
 
Në vijim janë shembujt e standardeve të tjera të aplikueshme dhe kritereve të mundshme të matjes, 
që duhet të merren para sysh gjatë vlerësimit të kryerjes së punës të NJAB:  
 

a. Përputhja me Kodin e Etikës; 
b. Përshtatshmëria e objektivave, linjave të veprimit dhe procedurave të NJAB; 
c. Pajtimi me rregulloret, legjislacionin dhe standardet e NJQH, të cilat saktësojnë kushtet e 

auditimit dhe të të raportuarit;  
d. Metodat për identifikimin e aktiviteteve të auditueshme, vlerësimin e rrezikut dhe 

përcaktimin e shpeshtësisë dhe fushëveprimit të veprimeve;  
e. Përshtatshmëria e dokumenteve të planifikimit të auditimit, posaçërisht   e atyre që i 

dorëzohen menaxhmentit të lartë; 
f. Karta e organizatës, deklaratat e kushteve të punës, përshkrimet e pozitës dhe planet e 

zhvillimit profesional të NJAB.  
 

6.2.    VLERËSIMET E BRENDSHME  
 
Vlerësimet e brendshme duhet të përfshijnë: 

• Rishikimet e pandërprera të zbatimit të aktivitetit të auditimit të brendshëm; dhe 

• Rishikimet periodike të kryera përmes vetë-vlerësimit apo nga persona të tjerë 
brenda organizatës, të cilët kanë njohuri për praktikat e auditimit të brendshëm dhe 
për standardet IAB .  
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Në të gjitha rastet përgjigjet pohuese duhet të jenë të mbështetura plotësisht me evidencën 
dokumentare në dispozicion. 
 

6.2.1.  Rishikimet e pandërprera të kryerjes së aktivitetit të auditimit të brendshëm   
 

Rishikimet e pandërprera mund të udhëhiqen përmes 

• Mbikëqyrjes së punës sipas detyrës; 
• Listave të kontrollit dhe mjeteve të tjera që tregojnë se proceset e pranuara nga 

aktiviteti i auditimit  (Për shembull në doracakët e auditimit dhe procedurës) po 
ndiqen; 

• Reagimi kthyes nga i audituari; pyetësorët për menaxhimin e aktivitetit/procesit të 
audituar. 

• Analiza e treguesve të kryerjes (Për shembull: kohëzgjatja e detyrave të auditimit, 
rekomandimet e pranuara dhe përmbushura) 

Fushat dhe aktivitetet e mbikëqyrjes nga drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm  
 
Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm është përgjegjës për të bërë që detyrat e auditimit të 
brendshëm të mbikëqyren si duhet.  
Mbikëqyrja fillon me planifikim dhe vazhdon me ekzaminim, vlerësim, komunikim dhe 
përcjellje të veprimeve të çdo detyre të auditimit.  
 
Mbikëqyrja përfshin: 

• Garantimin se auditorët e caktuar kanë njohuritë e nevojshme, shkathtësitë dhe 
aftësitë tjera për ta kryer punën.  Kjo duhet të bëhet gjatë planifikimit derisa përgatitet 
ekipi dhe përmes trajnimit dhe rishikimit gjatë fazës së ekzekutimit ; 

•      Ofrimin e instruksioneve gjatë planifikimit të detyrës dhe miratimit të programit të 
auditimit; 

• Garantimin që programi i miratuar i auditimit të jetë bërë sipas planit që i është 
nënshtruar ndryshimeve të arsyetuara, të cilat janë lejuar dhe dokumentuar. 

 
Bëni që shkresat e punës të auditimit t`i mbështesin në mënyrë gjegjëse vrojtimet e auditimit, 
konkluzionet dhe rekomandimet. Kryeni  rishikimin e shkresave të punës dhe evidenca  shkruara të 
tyre  lini prapa. Të gjitha shkresat e punës duhet të rishikohen për të garantuar që ato t`i mbështesin 
si duhet komunikimet e detyrës dhe që të gjitha procedurat e nevojshme të auditimit të jenë kryer. 
Evidenca e rishikimit mbikëqyrës duhet të përmbajë inicialet e rishikuesit dhe vënien e datës në 
secilin dokument pune pasi të jenë rishikuar. Rishikuesit mund të bëjnë shënime të shkruara dhe 
duhet t`i rishikojnë shënimet e çështjeve që dalin nga procesi i rishikimit. Me rastin e spastrimit të 
shënimeve të rishikimit, duhet kushtuar kujdes për  të qenë e sigurt që dokumentet e punës ofrojnë 
dëshmi adekuate se janë zgjidhur çështjet e ngritura gjatë rishikimit.  
 
Alternativat e pranueshme   përkitazi me rregullimin e shënimeve të rishikimit janë këto:  
 

a. Të mbahen shënimet e rishikimit si një regjistrim i çështjeve të ngritura nga rishikuesi dhe 
i veprimeve të ndërmarra për zgjidhjen e tyre, apo  

b. Të hiqen shënimet e rishikimit pasi që të jenë zgjidhur çështjet e ngritura dhe pasi 
dokumentet e duhura të punës të jenë ndryshuar  për t`u ofruar informacioni i kërkuar 
shtesë: 
• Garantimi se komunikimet e detyrës janë të sakta, objektive, të qarta e në kohë të 

duhur, e që janë të përqendruara veçanërisht në fazën e raportimit; 
• Ofrimi i mundësive për zhvillimin e njohurive, shkathtësive dhe aftësive të tjera 

auditorëve të brendshëm;  
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• Garantimi se po përmbushen si duhet  trajnimi dhe zhvillimi i personelit, vlerësimi i 
kryerjes së punës nga të punësuarit, kontrolli i kohës dhe harxhimeve dhe aktivitetet e 
ngjashme me burimet njerëzore. 

 

Mbikëqyrja barazon përgjegjësinë për të gjitha vendimet e marra profesionale  
 
Të gjitha detyrat e auditimit të brendshëm, qofshin ato të kryera nga NJAB apo për te, mbeten 
përgjegjësi e drejtorit të Njësisë së auditimit të brendshëm. Drejtori i Njësisë së auditimit të 
brendshëm në fund është përgjegjës për të gjitha vendimet e rëndësishme profesionale të marra 
gjatë planifikimit, ekzaminimit, vlerësimit, raportimit dhe përcjelljes së fazave të punës. Drejtori i 
Njësisë së auditimit të brendshëm duhet prandaj të përvetësojë një mënyrë të përshtatshme për t`u 
siguruar që ajo përgjegjësi të përmbushet. Mënyra e përshtatshme nënkupton linja veprimi dhe 
procedura të bëra që:  
 
Ta zvogëlojnë rrezikun nga mundësia që auditorët e brendshëm, apo të tjerë që bëjnë punë në 
aktivitetin e auditimit të brendshëm, të japin mendime  profesionale që janë kundërthënëse me 
mendimin profesional të drejtorit të Njësisë së auditimit të brendshëm, ashtu që të mund të 
rezultojë me efekt domethënës të kundërt për detyrën – procedura kryesore e menaxhimit të 
rrezikut është që asnjë komunikim nuk duhet të bëhet pa dijeninë dhe pëlqimin e drejtorit të 
Njësisë së auditimit të brendshëm; 

 
a. T`i heqë dallimet në mendimet profesionale mes drejtorit të Njësisë së auditimit dhe atyre 

të anëtarëve të NJAB për gjëra të rëndësishme lidhur me detyrën. Kjo mënyrë mund të 
nënkuptojë: diskutime të fakteve përkatëse; hetim apo hulumtim të mëtutjeshëm; dhe 
dokumentimin e rregullimin e pikëpamjeve që ishin të ndryshme në dokumentet e punës. 
Në rast dallimesh në mendimet profesionale për ndonjë çështje etike, mënyra e 
përshtatshme mund të nënkuptojë dërgimin e çështjes tek njerëzit që kanë përgjegjësinë 
për çështje të etikës në organizatë, apo tek Komiteti i auditimit.  
 

6.2.2. Rishikimet periodike të kryera përmes vetë-vlerësimit ose nga persona të 
tjerë brenda organizatës, të cilët kanë njohuri për praktikat e auditimit 
të brendshëm dhe standardet e IAB.  

 

Me qëllim të garantimit të cilësisë së auditimeve të brendshme, veç rishikimit në vazhdim e sipër, 
drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm duhet ta elaborojë dhe zbatojë një program për 
rishikimet periodike dhe vlerësimet e punës. Kjo gjë duhet ta vlerësojë pajtueshmërinë me Statutin 
e Njësisë së auditimit të brendshëm, Standardet dhe Kodin e etikës, si edhe efikasitetin dhe 
efektivitetin e aktivitetit të auditimit të brendshëm sa u përket nevojave të administrimit të 
organizatës. 
  
Rishikimet periodike mund: 

• të nënkuptojnë biseda të hollësishme dhe ekzaminime të njësive, të cilave u shërben 
aktiviteti i auditimit; 

• të drejtohen nga pjesëmarrësit në aktivitetet e auditimit të brendshëm (vetë-vlerësimi); 
• të drejtohen nga auditorë të brendshëm të certifikuar ose nga specialistë auditimi të 

tjerë të certifikuar, të cilët aktualisht janë të caktuar në detyra të tjera në organizatë; 
• të përfshijnë një kombinim të vetë-vlerësimit dhe përgatitjes së materialeve që më pas 

do të kontrollohen nga auditorë të brendshëm të certifikuar apo nga specialistë të tjerë 
kompetentë të auditimit, të cilët aktualisht janë të caktuar në vende  të tjera pune në 
organizatë; dhe të përfshijnë shenja të pajtimit të praktikave më të mira të auditimit të 
brendshëm dhe treguesve të zbatimit, me praktikat më të mira përkatëse të profesionit 
të auditimit të brendshëm.   
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Vetë-vlerësimi 
Si pjesë e planit vjetor, është e këshillueshme të bëhet një vetë-vlerësim i NJAB dhe kryerjes së 
detyrës së tij, bazuar në standardet e auditimit të brendshëm, si vijon: 

a) të vlerësohet funksionimi sipas standardeve të tipareve.  
b) të vlerësohet zbatimi sipas standardeve të zbatimit 

Nuk është aq e domosdoshme që të gjitha standardet të mbulohen nga vetë-vlerësimi brenda të 
njëjtit vit, por të gjitha standardet duhet të mbulohen duke i alternuar brenda një cikli të 
parapëlqyer trevjeçar. 

 

6.3    VLERËSIMET E JASHTME  
 
Qëllimi dhe rezultati: Vlerësimi i jashtëm i aktivitetit të auditimit të brendshëm duhet të kryhet 
për ta vlerësuar kualitetin e veprimeve të NJAB. Me përfundimin e vlerësimit, duhet të lëshohet 
një raport formal a komunikim tjetër. Raporti duhet të shprehë një mendim përkitazi me  pajtimin e 
NJAB me standardet e auditimit të brendshëm dhe, po qe e duhur, të përfshijë rekomandime për 
përmirësime.  

 
Rishikimi duhet të bëhet nga rishikues të jashtëm të kontraktuar enkas, nën mbikëqyrjen e 
Komitetit të auditimit, apo të mbikëqyrur nga drejtori i NJAB, ose rishikimi mund të bëhet nga 
NJQH. 
 
Vlerësimi i jashtëm, si rishikim i garancisë së cilësisë, duhet të bëhet së paku një herë pesë vjet 
[por në fillim më shpesh ] nga: 
 

a) Vlerësuesit/Rishikuesit: njerëz të kualifikuar janë individët me zotësi teknike dhe 
shkollim të duhur për aktivitete të auditimit që duhet të rishikohen dhe aty mund të 
përfshihen auditorë të brendshëm që vijnë nga jashtë organizatës, apo ofrues shërbimesh 
të jashtëm. Vlerësimet e bëra nga individë që janë në ndonjë departament tjetër i 
organizatës, (Për shembull, nga individët në departamentet ligjore apo të kontrollit), 
ndonëse në kuptimin organizativ të pavarur nga aktiviteti i auditimit të brendshëm, nuk 
konsiderohen të pavarur për të bërë një vlerësim të jashtëm. Po ashtu, ata individë mund 
të kenë konflikt interesi real apo në dukje. Andaj, këto vlerësime kryesisht nuk i 
përmbushin udhëzimet për standardet e vlerësimit të jashtëm, 
 
b) Rishikuesi apo ekipi i pavarur i rishikimit:  "I pavarur nga organizata” do të thotë 
të mos jetë pjesë e organizatës apo nën kontrollin e organizatës, të cilës i përket aktiviteti 
i auditimit të brendshëm. Grupet e vlerësimit mund të përfshijnë auditorë të brendshëm 
nga jashtë organizate, konsulentë të jashtëm, apo auditorë të jashtëm. Me rastin e 
zgjedhjes së një auditori të jashtëm, duhet të merret para sysh ndonjë konflikt interesi i 
mundshëm, real apo në dukje, të cilin rishikuesi mund ta ketë në saje të marrëdhënieve të 
tashme apo të dikurshme me organizatën ose me aktivitetin e saj të auditimit të 
brendshëm. 

rejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm duhet ta elaborojë dhe t`ia propozojë për miratim 
enaxhmentit të organizatës një program për vlerësimin e jashtëm dhe të vazhdojë me zbatimin e 
j. Programi bëhet për të saktësuar se kur duhet të bëhet rishikimi, si dhe të përcaktojë qëllimin 
he fushëveprimin e tij në përgjithësi. 

rejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm duhet t`ia komunikojë rezultatet e rishikimit dhe 
lanin e nevojshëm të veprimit menaxhmentit të organizatës. 
asi të jetë kryer vlerësimi i jashtëm, drejtori i NJAB duhet t`i marrë në konsideratë konstatimet, 
onkluzionet dhe rekomandimet e raportit. Në rast se nga raporti janë nxjerrë në pah lënie 
senciale anash dhe mangësi, drejtori i NJAB, bashkë me menaxhmentin e organizatës duhet ta 
ërgatisë një plan veprimi dhe të ndërmarrë masa për ta përmirësuar cilësinë e aktivitetit të 
uditimit. 
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KAPITULLI 7      AKTIVITETET KËSHILLUESE 
 
Standardet ndërkombëtare e pranojnë se nga auditorët e brendshëm mund të kërkohet që të kryejnë 
aktivitete të ndryshme këshilluese me qëllim  të përmirësimit të efikasitetit, efektivitetit apo 
ekonomisë së organizatave për të cilat ata punojnë. 
 
Meqë zhvillimi i aftësive për auditim të brendshëm është në fazë fillestare në Qeverinë e Kosovës 
dhe ka kufizime  aktuale në njerëz të profesionit, rekomandohet që kjo temë të shtyhet edhe për një 
kohë. 
 
Për më shumë informacion përkitazi  me këtë temë, ju lutemi t`u referoheni Udhëzimeve 
Këshilluese Praktike të IAB që gjendet në Kornizën e Punës të Praktikave Profesionale. 
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Aneksi nr. 1  Intervista 
 

1. Aftësitë Intervistuese 
 
Intervistat me përfaqësuesit e entiteteve janë një burim i lartë i informacioneve gjatë fazave të 
planifikimit dhe zbatimit të auditimit të brendshëm. Prandaj, është e nevojshme që auditori të ketë 
aftësi të mira intervistuese. Këto aftësi përfshijnë përgatitjet për zbatim të intervistës, zbatimin e 
intervistës dhe marrjen e shënimeve gjatë intervistës. 
 
Ekzistojnë mënyra të ndryshme të zbatimit të intervistës. Në disa situata auditori mund të 
mbështetet në pyetjet e përcaktuara më parë; në raste të tjera intervistuesi duhet të eksploroj sferën 
e pyetjeve pa përgatitur kompletin e pyetjeve (intervista jo e strukturuar). Në shumicën e rasteve 
intervista përbëhet nga një përzierje e pyetjeve të përgatitura dhe përgjigjeve në pyetje. 
 
Është e vështirë për një person të administroj intervistën dhe në të njëjtën kohë të regjistroj me 
saktësi detajet e intervistës. Prandaj, përgjithësisht është më efektive të caktohen më shumë se një 
auditor i brendshëm për zbatimin e intervistës.  Në rastet ku është e mundshme, duhet të arrihet 
marrëveshje mbi atë se kush duhet të udhëheq diskutimin dhe kush është përgjegjës për të 
prodhuar shënimet e auditimit më vonë. 
 
Në fund, auditori i brendshëm duhet të mbaj mend se imazhi i auditorit dhe bashkëpunimi i tij/saj, 
varet në masë të madhe nga mënyra se si auditori kryen intervistat të cilat janë pjesë e aktiviteteve 
të auditimit. 

2. Përdorimi i Intervistës 
 
Intervista përbën një pjesë të rëndësishme të auditimit, veçanërisht auditimit të vlerës së parave.  
 
Intervista kryhet në situatat si në vijim: 
• Fillimi i auditimit; 
• Të kuptuarit e aktivitetit/proceseve të entitetit; 
• Përcaktimi i çështjeve të rëndësishme të auditimit; 
• Gjetja e udhëzimeve se ku mund të gjenden evidencat e auditimit; 
• Dhënia e sqarimeve; 
• Gjetja e evidencave të auditimit; 
• Komunikimi i të gjeturave të auditimit; 
• Eksplorimi i rekomandimeve të përshtatshme; dhe 
• Udhëzimet e menaxhmentit në mbështetje të raportit të auditimit. 
 
Edhe pse nuk është trajta më e mirë e evidencës, intervista shpesh është burim kryesor informimi 
për organizimin dhe udhëheqjen e realizimit të auditimit. Gjithashtu, edhe pse nuk mund të quhen 
intervista në kuptim më të saktë, mbajtja e takimeve udhëzuese kërkon aftësi të ngjashme. 
 
Fillimi i auditimit. Në hyrje të auditimit të propozuar, auditori i brendshëm duhet të sqaroj se si 
është përzgjedhur auditimi, cilat janë fushat e propozuara për t’u përfshirë dhe si mendon auditori 
të kryej auditimin. Auditori duhet të jetë i përgatitur të sqaroj punën e propozuar dhe të përgjigjet 
në një shumëllojshmëri pyetjesh të tjera, si: sa do të zgjas auditimi, sa kohë nevojitet për stafin e 
entitetit gjatë kësaj periudhe, apo pse disa aspekte të posaçme të operimeve do të ekzaminohen. 
Auditori duhet të bëj menaxhmentin dhe stafin e entitetit të mos ndjehen të shqetësuar me 
auditimin pasues dhe të ndjehen të lirë për të pyetur çfarëdo pyetje. Ky shkëmbim informacionesh 
duhet të themeloj bazën e procesit të auditimit “pa befasi”1 gjatë të gjitha fazave të auditimit. 

                                                           
1 P.sh., dhënia e kritikave (reagimeve) gjatë procesit të auditimit  
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Të kuptuarit. Grupi i parë i intervistave duhet të përdoret për të kuptuar procesin/aktivitetin e 
entitetit. Në fillim, auditori duhet të kërkoj materialin themelor që do të siguroj këtë informacion. 
Intervistat e më vonshme duhet të përdoren për të marrë sqarime lidhur me materialin e siguruar. 
Sa më shumë që auditor lexon rreth organizatës, më pak kohë do t’u merret menaxherëve dhe stafit 
për t’iu përgjigjur pyetjeve. 
 
Të vendoset se çfarë të ekzaminohet. Diskutimet fillestare të intervistës i ndihmojnë auditorit të 
përcaktoj atë që duhet të ekzaminohet. Mund të jetë e dobishme që menaxhmenti të pyetet se çfarë 
ata konsiderojnë se duhet të shqyrtohet. Gjithashtu, auditori mund t’i ketë identifikuar dobësitë 
serioze potenciale. Diskutimet me menaxhmentin mund të sigurojnë sqarime lidhur me këto dobësi 
të dukshme. Nëse auditori është i kënaqur me sqarimet, disa çështje mund të përjashtohen. Në 
konspekt, intervistat mund të jenë një informacion i futur i vlefshëm për procesin e përcaktimit të 
çështjeve të rëndësishme të auditimit. 
 
Identifikimi i disponueshmërisë së evidencave (të dhënave). Është gati e pamundshme për 
auditorin të gjej dhe ekzaminoj të gjitha informacionet e mundshme mbi operimin. Gjithashtu, 
auditori nuk ka kohë të kërkoj të gjitha informacionet. Në mënyrë që auditimet të jenë efikase, 
është e nevojshme që informacionet të përzgjidhen me maturi.  
 
Intervista është mjeti më i mirë i përcaktimit të: 
• Burimeve të informacionit të cilat përshkruajnë operacionet (objektivat, organizata, resurset, 

aktivitetet, sistemet dhe procedurat, përfundimet dhe rezultatet); 
• Ku të merren informacionet dhe 
• Si të grumbullohen informacionet. 
 
Veç kësaj, menaxherët dhe stafi shpesh janë të përgatitur të: 
• Sugjerojnë shembuj për shqyrtim (aktivitetet/projektet e zbatuara mirë dhe sferat 

problematike); 
• Drejtojnë auditorin drejt studimeve dhe raporteve të hollësishme (mbi performancën, 

rishikimet organizative, strategjitë e ardhme) dhe 
• Sigurojnë kopjet e korrespondencës (letërkëmbimeve) të cilat mbështesin deklaratat e dhëna 

gjatë intervistës. 
 
Natyrisht që auditori duhet të verifikoj në mënyrë të pavarur informacionet e siguruara. Edhe pse 
shumica e menaxherëve dhe stafit janë dashamirës dhe të sinqertë, nganjëherë auditorit mund ti 
jepen informacione të pasigurta, jo të plota apo qëllimisht mashtruese. Intervistat eksploruese 
duhet të plotësohen me shqyrtime të drejtpërdrejta nga auditori, si: rishikimet e dosjeve, analizat e 
të dhënave dhe verifikimi i burimeve vërtetuese brenda apo jashtë organizatës. 
 
Sigurimi i sqarimeve. Në rastet kur auditori rishikon një dosje apo ekzaminon listën e 
transaksioneve me dokumentacionet përcjellëse, apo kryen analizën e një grupi të dhënash, lindin 
pyetje të ndryshme. Nganjëherë, këto pyetje marrin formën e “pyetjeve të auditimit” në të shkruar. 
Në mënyrë alternative, këto pyetje mund të jenë baza e një vargu intervistash me menaxhmentin 
dhe stafin për të marrë informacione plotësuese, si sqarime lidhur me të gjeturat. 
 
Burimet e evidencës. Intervistat janë burim i evidencës së auditimit. Kjo është diskutuar më 
hollësisht, në tekstin e mëposhtëm. 
 
Dhënia e kritikave (reagimeve). Intervistat janë pjesë e procesit të komunikimit të dyanshëm. Si 
edhe grumbullimi i informacioneve, auditori i jep ndihmë menaxhmentit mbi të gjeturat dhe 
përfundimet e saj/tij. 
 
Auditori duhet të ketë një qasje të hapur duke shmangur deklaratat e nxituara mbi konkluzionet në 
rastet kur ka evidencë të pamjaftueshme. Shpesh auditorit i kërkohet ndihma gjatë kryerjes së 
intervistës për grumbullimin e evidencës. Për deri sa konkluzionet janë identifikuar qartë si 
preliminare, auditori mund të përdor diskutimin mbi të gjeturat që janë gjetur gjer tani si mjet për 
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të testuar se a është ndarë pozita nga menaxhmenti; marrja e reagimeve dhe evidencës shtesë; dhe 
përgatitja e menaxhmentit për të pranuar rezultatet e auditimit. 
 
Në përfundim të punëve rreth auditimit në një sferë të veçantë, auditori duhet ta informoj 
shkurtimisht menaxhmentin mbi të gjeturat dhe përfundimet kryesore. Në të njëjtën kohë, auditori 
duhet të shfrytëzoj rastin të eksploroj rekomandimet e duhura. 
 
Sa i përket dërgimit të draft-raportit, auditori duhet të informoj shkurtimisht menaxhmentin me 
rastin e dërgimit të raportit apo si alternativë, raporti mund të dërgohet disa ditë para takimit të 
aranzhuar, për të diskutuar në lidhje me të. Normalisht, auditori nuk duhet t’ia dërgoj raportin 
përfundimtar menaxhmentit, para se të diskutoj në lidhje me të dhe të kërkoj nga menaxhmenti një 
përgjigje me kohë, të themi brenda dy javëve. Nëse ka mospajtime të mëdha lidhur me raportin, 
më së miri është të mbahen diskutimet në një moment të përafërt me kohën e  dërgimit të raportit, 
sesa të lejohet kohë për përgatitjen e përgjigjes formale. Auditori mund të kthej kundërshtime të 
fuqishme me marrëveshje për të ekzaminuar evidencë të mëtutjeshme apo për të ndryshuar 
formulimin para dhënies së përgjigjeve formale. Ndonëse, teknikisht këto takime të shkurta nuk 
janë intervista, shumë prej aftësive të njëjta nevojiten për të dhënë mesazhet, për t’u përgjigjur në 
komente dhe për të kërkuar më shumë informacione. 
 

3. Procesi i zbatimit të Intervistës 
 
Intervista përfshinë shumë më shumë se vetëm parashtrimin e pyetjeve dhe marrjen e përgjigjeve. 
 
Procesi i kryerjes së intervistës përfshinë fazat në vijim: 
 
• Planifikimi dhe orari; 
• Zbatimi i intervistës (prej fillimit deri në fund); 
• Aplikimi i teknikave të intervistës dhe 
• Dokumentimi dhe rishikimi i evidencave (marrja e evidencës, përmbledhja e rezultateve dhe 

rishikimi). 
 
3.1 Planifikimi dhe Orari i Intervistës 
 
Orari i intervistave. Planifikimi i kujdesshëm i intervistave mund të reduktoj kohën e përgjithshme 
të auditimit total. Shpesh është e vështirë të aranzhohen takimet me menaxherët e lartë. Caktimi i 
takimeve duhet të bëhet mjaft kohë para se të fillojnë intervistat. Nuk ka garanci se menaxheri do 
të jetë i gatshëm nëse ai lajmërohet me vonesë. 
 
Arsyet për mosgatishmëri mund të jenë afatet e shkurta kohore, konferencat, vizitat jashtë zyrës si 
dhe orari i pushimeve. 
 
Prandaj, takimet mund të caktohen paraprakisht. Gjatë caktimit të takimeve, auditori duhet të 
përvijoj temat që do të përfshihen dhe orarin e kohëzgjatjes së intervistës. Nganjëherë, përvijimi i 
pyetjeve është i nevojshëm. Varësisht nga natyra e auditimit, pyetjet mund të dërgohen 
paraprakisht. Në rastet kur nuk është e nevojshme të dërgohen pyetje të detajuara, auditori mund të 
dërgoj përvijimin e sferave që duhet të përfshihen në intervistë. 
 
Në rastet ku është e mundshme, në fillim të auditimit ekipi i auditimit duhet të takohet me 
menaxherin e lartë përgjegjës për sferat e auditimit, më parë sesa me ushtruesin e detyrës së 
menaxherët. Edhe po që se ky takim është i shkurtë dhe vetëm një veprim mirësjelljeje, duhet të 
caktohet para se të fillohet me punën më të madhe të auditimit. Në mënyrë të ngjashme, raporti i 
auditimit duhet të dërgohet atëherë kur menaxheri i lartë është në dispozicion për të lexuar 
raportin. Nëse e mundshme, ushtruesi i detyrës së menaxherët nuk duhet të pranoj raportin në 
mungesë të menaxherët të lartë. 
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Nganjëherë, menaxheri i sferave që do të auditohen do të kërkoj që auditorët që në fillim të 
takohen me tërë ekipin e menaxhmentit. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të ndihmuar në 
fillimin e auditimit. Auditorët, megjithatë duhet të jenë të përgatitur për t’iu përgjigjur pyetjeve të 
këtij takimi. Ky takim është një rast i mirë për të caktuar orarin e intervistave. 
 
Planifikimi i intervistave. Programi i auditimit duhet të identifikoj grupin fillestar të intervistave. 
Auditori duhet të identifikoj se cilët menaxhues të entiteteve janë përgjegjës për cilat sfera të 
hulumtimit të auditimit. Është e dobishme të ketë dyfishim në disa sfera të përfshira sepse 
aktivitetet aktuale mund të mos jenë plotësisht në pajtim me përgjegjësitë zyrtare. Gjithashtu, disa 
sfera mund të ndikohen nga të tjerët dhe diskutimet mund të drejtojnë në zbulimin e problemeve të 
ballafaquara. Kompleti fillestar i intervistave do të udhëheq në caktimin e intervistave plotësuese. 
Në këtë mënyrë plani i intervistave duhet vazhdimisht të azhurnohet, përderisa auditimi të 
vazhdojë. 
 
Përgatitja e intervistave. Faza e parë në përgatitjen e intervistës është të përcaktohet objektivi(at) 
i(e) intervistës. Nëse objektivat e intervistës nuk janë të qarta, auditori ka mundësi të zbatoj një 
intervistë të dobët dhe të paraqitet konfuzion. Kjo mund ta ekspozoj auditorin ndaj akuzave për 
humbje të kohës së menaxherët. Gjatë auditimit mund të paraqiten edhe çështje të tjera të cilat janë 
jashtë objektivave origjinale. Kjo është e pranueshme. Megjithatë, auditori duhet të themeloj 
kompletin minimal të informacioneve që duhet të grumbullohen nga intervista, si dhe para se të 
përfundoj intervista duhet të sigurohet se këto informacione janë përfshirë. 
 
Auditori duhet të përgatis agjendën e intervistës. Kjo mund të jetë mjaft e gjerë, por struktura e 
parapërcaktuar e intervistës e bën intervistën më efikase dhe auditori ka më shumë gjasa t’i 
përfshijë të gjitha sferat e nevojshme. Personi që duhet të intervistohet mund të kërkoj agjendën 
para se të filloj intervista. Agjenda është një mënyrë e mirë për fillimin e intervistës pas 
shkëmbimeve fillestare sociale. Agjenda ndihmon në mbajtjen e diskutimeve në mënyrë më të 
organizuar. 
 
Në të shumtën e rasteve, auditori duhet të përgatis dhe të organizoj një listë të pyetjeve. Në fazën e 
hershme të auditimit, intervistat janë shpesh më pak të strukturuara, prandaj duhet të përgatiten 
vetëm disa pyetje para se të filloj intervista. Në fazat e mëvonshme të auditimit, auditori duhet të 
konfirmoj me saktësi atë që ekziston dhe që nuk ekziston, në mënyrë që pyetjet të jenë në 
përgjithësi më specifike.  

 
Nganjëherë, ekipi përbëhet nga auditorë me përgjegjësi të ndryshme: një person mund të jetë duke 
audituar çështjet e BNJ, përderisa një tjetër mund të jetë duke i shikuar sistemet kompjuterike. 
Buxheti për auditim mund të mos u lejoj të gjithë anëtarëve të ekipit ti vizitojnë të gjitha 
vendndodhjet. Në këtë rast, çdo anëtar ekipi me një sferë të veçantë të përgjegjësive duhet të 
prodhoj një komplet të detajuar me të gjitha pyetjet gjithëpërfshirëse dhe shumë specifike për 
anëtarët tjerë të ekipit për t’i parashtruar këto pyetje gjatë vizitave në secilin lokacion.  
 
Përgatitja për intervistë. Auditori duhet të sigurohet se ai/ajo posedon njohuri të mjaftueshme para 
se të filloj me intervistën. Gjithashtu, auditori nuk duhet t’i marr kohë menaxhmentit për të marrë 
informatat fillestare të cilat mund t’i siguroj diku tjetër. Menaxheri do të ketë më shumë respekt 
ndaj auditorit nëse auditori posedon një kuptueshmëri të bazuar në sferën e auditimit. 
 
Auditori duhet të posedoj njohuri të mira rreth kësaj pune dhe detajeve teknike të operimeve, para 
se të filloj me intervistën. Për shembull, nëse auditimi kryhet për pajisje të rënda, auditori duhet të 
njoftohet me pajisjen: modelet e ndryshme të pajisjeve që përdoren në operime dhe kapacitetin e 
tyre të peshës, si dhe detajet tjera teknike. Intervista do të zhvillohet shumë më lehtë nëse auditorit 
nuk do ti duhet të ndërpres folësin çdo minutë për ta pyetur për sqarimet lidhur me numrin e 
modeleve të pajisjeve të ndryshme apo të humbet në detaje. Në disa nga sferat tepër teknike, është 
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e dobishme që ekipi i auditimit të ketë një person teknik i cili/e cila do të mund të aplikonte 
përvojën e tij/saj në vlerësimin e procedurave dhe performancës. 
 
Madje edhe me një komplet plotësisht të strukturuar të pyetjeve, intervista mund të mos shkojë 
domosdoshmërish sipas planit origjinal. Përgjigjet mund të tregojnë që disa prej pyetjeve janë të 
papërshtatshme apo mund të qojnë në pyetje të reja. Si rezultat, mund të mos ketë kohë të 
mjaftueshme për t’i mbuluar të gjitha pyetjet. Prandaj, auditori duhet ta përgatis strategjinë e 
intervistës para se të filloj intervista. Auditori duhet të vendos se çfarë duhet më së paku të 
përfshihet në intervistë. Disa përgjigje të mira janë më shumë të vlefshme sesa përgjigjet në të 
gjitha pyetjet në mënyrë të papërfunduar apo sipërfaqësore. 
 
3.2 Mbajtja e Intervistës 
  
Në situatat në të cilat informacionet janë të ndjeshme, apo ekziston shqetësimi që intervista mund 
t’i mohoj evidencat e grumbulluara gjatë intervistës, është përparësi të jenë të pranishëm më shumë 
se një auditor.  
 
Intervista përbëhet prej tri fazave: 

• Hyrja; 
• Pjesa kryesore; dhe 
• Përfundimi. 

 
Hyrja. Fillimi i intervistës është shumë i rëndësishëm. Kjo fazë krijon ngjyrën për pjesën tjetër të 
intervistës dhe gjithashtu mund të krijoj edhe raportin që do të vazhdoj gjatë auditimit. 
 
Shpesh njerëzit ndjehen nervoz lidhur me auditimin. Për të mposhtur këtë, gjatë fillimit të 
intervistës auditori duhet të përpiqet që i intervistuari të ndjehet i qetë. Auditori duhet të jap 
sqarime rreth auditimit duke e informuar të intervistuarin se cilat sfera janë propozuar për auditim 
dhe çfarë planifikon auditori të auditoj. Pyetni nëse subjektet pajtohen me përfshirjen apo nëse ka 
ndonjë sferë të cilën do ta kishin sugjeruar për t’u përfshirë apo përjashtuar dhe arsyet për këtë. 
Pyetni nëse ka ndonjë çështje të veçantë të cilën do të donin ta auditonin apo adresonin. Jepni një 
listë me kritere, në letër apo kaloni nëpër nivelet e detajeve të cilat personi i kërkon. Pyetni nëse ka 
ndonjë pyetje. 
 
Rishikoni agjendën e auditimit. Para se t’i kryen pyetjet e auditimit, auditori duhet të përvijoj 
mbulesën e intervistës. Kjo i ndihmon të intervistuarit të njoftohet me drejtimin e intervistës dhe i 
lejon të vendos nëse duhet të shtyhen diskutimet për pjesën e mëvonshme të intervistës. Gjithashtu, 
duhet të vlerësohet se sa kohë i duhet një personi për intervistë. 
 
Konfirmimi i besueshmërisë. I intervistuari duhet të informohet se intervistat trajtohen me 
besueshmëri. Komentet e veçanta nuk do t’i atribuohen një individi. Megjithatë, auditori nuk duhet 
të cek se duhet të fshijë diçka nga shënimet: nëse si pasojë, informacioni del në shesh, mund ta 
rrezikoj imazhin e integritetit të auditorit dhe mund të reflektohet keq në organizatën e auditimit. 
Nganjëherë, i intervistuari mund të kërkoj që mos të merren shënime lidhur me një çështje të 
veçantë. Auditori mund të pajtohet me këtë kërkesë sipas zgjedhjes së tij/saj. 
 
Kapja e sinjaleve. Gjatë intervistës, auditori duhet të gjykoj nëse përgjigjet duken të arsyeshme, 
besueshme dhe të plota. Gjuha e trupit,  mënjanimet e shpejta dhe frazimi i veçantë i përgjigjes 
mund të jap një perceptim të konsiderueshëm për realitetin themelor lidhur me atë çfarë 
drejtpërsëdrejti nuk e jep përgjigja. Kur auditori kap këtë sinjal, ai/ajo mund të pyes për të 
elaboruar këtë çështje, në mënyrë alternative mund t’i kthehet kësaj çështje në një fazë të 
mëvonshme të intervistës. Këtu shfaqen aftësitë intervistuese. I përket të gjykuarit se kur të 
kërkohen më shumë informacione, varësisht se a ndihet i intervistuari i çlodhur dhe a ka dëshirë të 
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elaboroj apo nëse ka më shumë mundësi që përgjigjet të jepen më vonë gjatë intervistës. Në disa 
raste, auditori mund të vendos ti lërë pyetjet më të thella për në të ardhmen. 
Hezitimi për t’u përgjigjur në pyetje vjen si pasojë e shumë faktorëve. Mund të ketë konflikt 
ndërmjet: 
 

• Dëshirës për të qenë i/e sinqertë dhe për t’i korrigjuar neglizhencat; dhe 
• Besnikërisë ndaj organizatës/kolegëve dhe frikës nga zmbrapsjet e mundshme. 

 
Në fillim, i intervistuari mund të mos ketë besim të mjaftueshëm tek auditori. Nganjëherë 
informacionet jepen me një shenjë, duke sugjeruar si për shembull, që auditori duhet të konsideroj 
projekte të tjera nga ato që janë marrë si mostër. 
 
Mbledhja e mendimeve. Shpesh menaxherët dhe stafi i japin mendimet e tyre. Këto mendime 
zakonisht nuk përbëjnë dëshmi. Auditori duhet të kërkoj elaborimin dhe sqarimin e këtyre 
deklaratave; të kërkoj shembuj që ilustrojnë dhe mbështesin mendimin. 
 
Dëshmia e intervistës zakonisht nuk është formë e fuqishme e evidencës. Prandaj, në rastet ku 
është e mundshme, auditori duhet të kërkoj dëshmi mbështetëse (si memorandume, raporte, 
dokumente, materiale të shtypura dhe dëshmi të tjera bashkëpunuese). 
 
Zakonisht, përgjigjet që jepen në intervistë janë nga kujtesa, përveç nëse personi që përgjigjet ka 
kaluar ca kohë duke hulumtuar për tu përgatitur për intervistë dhe e ka materialin në dorë për t’i 
mbështetur përgjigjet. Si pasojë, deklaratat me gojë mund të mos jenë gjithnjë të sakta. Auditori 
duhet të kontrolloj vlefshmërinë e deklaratave duke u konsultuar me burime të tjera. Si për 
shembull, menaxheri mund të deklaroj se ka pasur vonesa të mëdha. Auditori duhet të pyes për 
raste specifike dhe ti kthehet dokumentacionit për të llogaritur vonesat aktuale. Është e rëndomtë 
që deklaratat të ekzagjerohen. 
 
Ballafaqimi me konfliktin dhe mungesa e bashkëpunimit. Nganjëherë, auditori ballafaqohet me 
mungesë bashkëpunimi. Edhe pse në të shumtën e rasteve auditori ka kompetencë dhe autoritet të 
kërkoj informacione, ky autoritet duhet të përdoret vetëm në raste ekstreme. Është më mirë që 
informacionet të kërkohen përmes bashkëpunimit. 
 
Nëse bashkëpunimi mungon, auditori duhet të tentoj të përcaktoj arsyen. Mund të jenë shumë 
arsye. Si për shembull, i intervistuari mund të: 
 
• Ketë diçka serioze për të fshehur (mbase dyshimi i parë i auditorit, por në asnjë mënyrë i vetmi 

apo më i mundshmi); 
• Ndihet i kërcënuar nga auditori apo procesi i auditimit dhe mund të dojë të sfidoj autoritetin e 

auditorit; 
• Jetë shumë i zënë dhe ta mos konsideroj auditimin si prioritet (në të cilin rast roli i auditorit 

mund të mos jetë qartësuar në kuadër të entitetit); 
• Mos dojë të pranoj se ekziston dobësi dhe mund të shpresoj që auditori ta hedh çështjen nëse 

konfrontohet me mungesë bashkëpunimi; apo 
• Jetë ofenduar nga auditori apo mund të mos i pëlqej individi. 
 
Varësish nga arsyeja e mungesës së bashkëpunimit, ekzistojnë mënyra të ndryshme të trajtimit. 
Nëse mungesa e bashkëpunimit kalon në një masë të vogël, auditori nuk duhet të bëj presion për të 
marrë përgjigje. Auditori gjithnjë mund të kthehet më vonë nëse informacioni është i rëndësishëm 
për auditimin. 
 
Në përgjithësi, është më mirë ti kthehemi çështjes një ditë tjetër, sesa të lejojmë lindjen e një 
konflikti. Jepni kohë të intervistuarit të mendoj për pozicionin që ai/ajo e ka. Nëse informacioni 
është i rëndësishëm dhe pas përpjekjes për të zbuluar arsyen dhe mos marrjen e përgjigjes së qartë, 
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auditori në fund të fundit mund ta deklaroj qëllimin e tij për t’u konsultuar me Menaxherin e 
Auditimit të tij/saj apo ta deklaroj synimin  tij/saj për t’u takuar me zyrtarin kontaktues për 
kryerjen e auditimit (zakonisht menaxheri i lartë përgjegjës për sferën që auditohet, apo nganjëherë 
një person kontaktues i caktuar për auditorët). 
 
Qasja e hapur dhe qasja e kufizuar. Auditori duhet të ndihet i çlodhur dhe rehat gjatë tërë 
intervistës. Mos nxitoni t’i mbuloni të gjitha pyetjet. Nëse auditorit nuk i premton koha, duhet ta 
pyes të intervistuarin nëse ai/ajo preferon të vazhdoj përtej kohës të caktuar fillimisht apo të caktoj 
një datë tjetër për përfundimin e intervistës. 
Qasja e sinqertë është më e mira. Nëse auditorit i parashtrohet ndonjë pyetje dhe nuk e dinë 
përgjigjen, apo nëse disa deklarata nuk janë të qarta, auditori duhet të jetë i përgatitur ta pranoj 
injorancën apo të pyes për sqarime. 
 
Nëse auditori është përpjekur mjaftë të mësoj për entitetin, nuk ka problem nëse e pranon 
mungesën e njohurive specifike. Nëse nevojiten më shumë informacione, auditori duhet të pyes për 
burimin e marrjes së këtyre informacioneve. Nëse auditorit i parashtrohet ndonjë pyetje për të cilën 
nuk ka përgjigje, ai/ajo duhet të kërkoj ca kohë për të marrë informacionin. 
 
Në rastet kur praktika e menaxhmentit aktual nuk është në pajtim me praktikën e pranuar 
normalisht (si standardet e llogaritjes, praktika e menaxhimit të mirë, procedurat kontraktuese 
qeveritare, etj) auditori duhet të supozoj se është gabim dhe menjëherë të marrë pozicion kritik. Së 
pari, duhet të merren opinionet e menxhmentit dhe të zbulohet se pse është vendosur praktika e 
posaçme. Pyetni se pse ekziston dallimi ndërmjet asaj që pret auditori dhe asaj që është duke u 
kryer. 
 
Mund të ketë arsye të forta për këtë dallim dhe nëse nuk ka, atëherë menaxheri mund të pajtohet të 
ketë ndryshime. 
 
Marrja e shënimeve. Rezultat i intervistës janë informacionet e grumbulluara. Prandaj, auditori 
duhet të ketë mundësi të prodhoj shënime të bazuara, përfaqësuese dhe të sakta të intervistës. Disa 
praktika të caktuara për marrjen e shënimeve janë efektive, si në vijim: 
 

1. Pyetjet e parapërgatitura zvogëlojnë sasinë e shënimeve të nevojshme; kurse pyetjet e 
improvizuara kërkojnë që auditori të marrë shënime lidhur me përgjigjet dhe pyetjet.  

2. Normalisht, intervistuesi nuk mund të marrë shënime të plota gjatë intervistës, kështu që sa 
më parë pas përfundimit të intervistës auditori duhet të kaloj nëpër shënime dhe të shtoj 
pikat të cilat nuk janë përfshirë gjatë intervistës.  

3. Auditori duhet të përdor fjalët kyçe për të ndihmuar ri-grumbullimin pas intervistës. 
4. Auditori, gjithashtu, duhet të zhvilloj aftësinë për të njohur kur një citat tekstual është i 

rëndësishëm dhe të marrë shënime në përputhje me rrethanat. 
 
Përmbyllja. Në drejtim të intervistës, auditori duhet të kontrolloj sa kohë ka mbetur dhe sa material 
tjetër duhet të përfshihet. Ekzistojnë disa zgjedhje: Përshpejtimi i procesit për të marrë përgjigjet 
shpejt sa i përket të gjitha pyetjeve të mbetura; të kërkohet që intervista të zgjatet; apo që intervista 
të ri-caktohet në mënyrë që të kompletohen të gjitha sferat. 
 
Nganjëherë ia vlen të përmblidhen pikat kyçe të intervistës, edhe pse kufizimet në kohë mund të 
mos lejojnë shumë diskutime përmbledhëse. Në fund të intervistës, auditori duhet të rishikoj se cili 
material është kërkuar. 
 
Nuk duhet vetëm i intervistuari të shënoj se çfarë materiali është kërkuar por edhe auditori duhet të 
shënoj këtë gjithashtu. Auditori duhet të sigurohet që ai/ajo të kthehet për të mbledhur materialin 
më pas. 
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Auditori duhet që gjithnjë në fund të intervistës të pyes nëse i intervistuari ka ndonjë pyetje. 
Qartësoni se i intervistuari mund t’i drejtohet auditorit në çdo kohë nëse ka ndonjë pyetje. Auditori 
duhet të shtoj se nëse ka diçka shqetësuese lidhur me auditimin, mund të ndihen të lirë për ta 
kontaktuar. 
 
Gjithashtu, auditori duhet të kërkoj leje për t’u kthyer me pyetje të tjera. Kur auditori të kthehet në 
vendqëndrim, ai/ajo mund të vazhdoj me pyetje të tjera me anë të  telefonit. Zakonisht, telefonatat 
pasuese janë të mirëseardhura pasi i lejojnë menaxherëve apo stafit të njoftohen me rrjedhën e 
auditimit. 
 
 
3.3 Aplikimi i Teknikave të Intervistës 
 
Ekzistojnë metoda të ndryshme të zbatimit të intervistave. Auditori duhet të ndihet mirë në 
aplikimin e metodave të ndryshme, sipas nevojave të procesit të auditimit. 
 
Intervistat e strukturuara / të pastrukturuara. Intervista mund të marrë formë të strukturuar apo 
të pastrukturuar, apo një kombinim të tyre. Intervista e pastrukturuar gjithashtu përmendet edhe si 
intervistë eksploruese. Auditori fillon intervistën vetëm me një përvijim mjaft të gjerë lidhur me 
atë se cilat informacione do të mblidhen. Qasja mund të marrë formën e kërkesës më tepër se të 
pyetjeve specifike. Për shembull, auditori mund të filloj duke thënë “Ju lutem më tregoni se me 
cilat sfida ballafaqohet sfera juaj”. Shpesh pa e pyetur fare, i intervistuari sugjeron që intervista të 
filloj me të, duke i siguruar auditorit një sqarim lidhur me atë se me çfarë ka të bëj puna e tij. Në 
këto situata, auditori duhet të jetë dëgjues i mirë. Ndërprerja për të pyetur për më shumë detaje në 
një pikë të caktuar, mund të përçaj rrjedhën e informacioneve. Pyetjet e detajuara mund të presin 
për pak më vonë – të lejohet i intervistuari që të përshkruaj punën. Ndërprerjet duhet të jenë 
minimale. Vetëm nëse informimi bëhet tepër jo relevant me sferën e auditimit, atëherë auditori 
duhet ta ridrejtoj diskutimin. I intervistuari duhet të inkurajohet me cytje të përshtatshme, për të 
treguar që auditori është duke i ndjekur dhe vlerësuar çështjet e cekura. 
 
Intervista e strukturuar kërkon një kornizë logjike për kryerjen e intervistës së bashku me pyetjet 
specifike të detajuara. Intervistat e strukturuara janë të nevojshme nëse auditori është duke bërë një 
“studim” të mendimeve, apo posedon të gjetura specifike për konfirmim të saktë. Mendimet, 
normalisht, nuk janë vetvetiu evidenca. Nëse auditori raporton se “te 83% e të intervistuarve kanë 
gjetur se rolet dhe përgjegjësitë e tyre nuk janë të qarta”, atëherë kjo është një pjesë e fuqishme e 
dëshmisë për të mbështetur analizën e auditorit mbi deklarimet e roleve dhe përgjegjësive. Pyetjet 
shumë specifike mund të detyrojnë dhënien e përgjigjeve shumë të sakta. 
 
Normalisht, intervistat gjatë fazës së hershme të auditimit priren të jenë të pastrukturuara. Në fazat 
e më vonshme të auditimit, kur auditori dëshiron të marrë sqarime dhe të konfirmoj të gjeturat 
specifike të auditimit, intervista e strukturuar është shumë më e përshtatshme. Gjithashtu, auditorët 
me përvojë punojnë mirë me intervistat e pastrukturuara, ndërsa auditorët e rinj duhet të zhvillojnë, 
apo t’u sigurohen pyetjet e detajuara, para se të fillojnë me intervistën. Intervistat e strukturuara 
janë shumë më të lehta për marrjen e shënimeve sepse e tëra që duhet të regjistrohet janë 
përgjigjet. 
 
Pyetjet e anshme/paanshme. Auditorët duhet të kenë kujdes në mënyrën e frazimit të pyetjeve të 
tyre dhe duhet të jenë të vetëdijshëm nëse pyetjet e tyre janë të anshme apo të paanshme. Në 
përgjithësi, pyetjet duhet të jenë të paanshme, edhe pse në disa situata dëshirojmë të konfirmojnë 
nëse pyetja është kuptuar (në këtë kuptim mund të përshkruhet si pyetje e anshme). Pyetja e 
paanshme është ajo e cila është neutrale sipas/aq sa edhe përgjigja e pritur. Nuk “drejton” kah 
përgjigja apo sugjeron një përgjigje më të përshtatshme. Më tepër siguron një diapazon të plotë të 
përgjigjeve të mundshme se sa që bën kufizimin e këtyre përgjigjeve. 
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Shembuj të pyetjeve të anshme janë: 
• A do të kishit thënë se nivelet e përgjithshme të gabimit janë të ulëta? 
• A do të kishit thënë se duhet të ketë kontrolle shumë të detajuara? 
• A pajtoheni se të gjeturat janë të sakta?  
 
Shembuj të pyetjeve të paanshme janë: 
• A e dini se cilat janë nivelet e gabimit për muajin e kaluar? Nëse nuk ka shifra në dispozicion, 

a do të kishit vlerësuar nivelet e gabimeve si të ulëta, të njëjta, apo më të larta se sa ato të 
muajit të kaluar? 

• Sipas mendimit tuaj, a mendoni se duhet të ketë kontrolle shumë të detajuara, disa kontrolle 
apo të mos ketë kontrolle fare? 

• Pajtoheni apo nuk pajtoheni me këto të gjetura? 
 
Fokusi. Përgjigjet mund të shtrihen prej shmangies së pyetjes e deri te sqarimet e gjata me detaje 
jo relevante. Auditori duhet të zhvilloj aftësitë për të ndihmuar fokusimin e përgjigjeve dhe për të 
siguruar përgjigje të shkurta dhe kuptimplota. Nganjëherë, personat që përgjigjen i mënjanohen 
çështjes. Auditori duhet të gjykoj nëse janë duke u siguruar informacione të dobishme apo nëse 
është humbje kohe. Në fazat e hershme të auditimit, këto mënjanime të shpeshta mund të sigurojnë 
informacione shumë të vlefshme. Auditori duhet të ketë mënyra për të kthyer diskutimin në linjën 
kryesore të pyetjeve. Për shembull, auditori mund të sugjeroj në mënyrë të sjellshme se këto 
çështje mund të ceken në një fazë të mëvonshme gjatë intervistës. 
 
Brenda intervistës mund të ketë objektiva kontradiktore. Nganjëherë, të intervistuarit janë më së 
shumti të interesuar të cekin perspektivën e tyre, ndërsa auditori është më shumë i interesuar në 
marrjen e përgjigjeve për pyetjet brenda kornizës së tyre të veçantë të hulumtimit. Veç kësaj, nëse 
këto perspektiva të ndryshme pranohen, mund të ketë thyerje të komunikimit.  
 
Mënyra se si diçka e themi mund të jetë më e rëndësishme sesa ajo që e themi. Auditori duhet të 
zhvilloj stilin e marrjes në intervistë, që shkakton fyerje në masë minimale lidhur me atë që 
auditori komunikon. Nëse auditori e frazon një observim në formë të pyetjes më tepër sesa në 
formë të deklaratës, ka më shumë gjasa të pranohet. Për shembull, në vend se të komentohet 
kësisoj: “transaksioni nuk është në pajtim me rregulloret”, ai/ajo mund të pyes: “A pajtoheni se 
transaksioni nuk është kryer sipas rregulloreve? Nëse po, pse ka ndodhur kjo?” 
 
Nganjëherë auditori duhet të ndjek logjikën më tepër sesa të kaloj direkt në çështje. Çdo fakt 
krijohet element për element, deri sa konkluzioni i përgjithshëm të mos jetë i pakundërshtueshëm. 
Për shembull, nëse auditori dyshon se të hyrat e shitjes në një fabrikë përpunimi janë duke u 
zvogëluar, ai/ajo mund të pyes se sa është kapaciteti i fabrikës, a është duke operuar me efikasitet 
dhe sa orë në ditë e sa ditë në vit. Pastaj, auditori mund të shumëzoj shifrën e prodhimit total që 
është nxjerrë për vitin, me çmimin e njësisë, për të fituar të hyrat totale të shitjes së planifikuar për 
vitin, si dhe të pyes të intervistuarin të jap sqarime për deficitin. 
 
Njohuritë rreth shumë përgjigjeve para se të filloj intervista, janë një përparësi e auditorit, në rastet 
kur si p.sh. është e dukshme që auditori e di që ekziston problemi, personat që përgjigjen shpesh 
kanë më shumë gjasa të sigurojnë përgjigje të besueshme sesa të mendojnë se mund të mashtrojnë 
me përgjigje. 
 
Incizimi me kasetë. Edhe pse nuk është i zakonshëm, në intervista mund të përdoret incizuesi i 
kasetës. Të intervistuarit duhet të pyeten nëse ju pengon të përdoret incizuesi i kasetave. Edhe pse 
në fillim mund të ketë hezitime, zakonisht nuk paraqiten probleme për përdorimin e tyre. Të 
intervistuarit gjithnjë mund të kërkojnë që incizuesi të ndalet kurdoherë. Përparësi e incizuesit të 
kasetës është prodhimi i të dhënave të sakta dhe të detajuara të intervistës. 
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Intervistat me telefon. Telefoni është një mjet i dobishëm për grumbullimin e evidencave të 
auditimit. Edhe pse mund të mos përdoret shpesh në vendin e vizitës, është e zakonshme që 
telefoni të përdoret për të vazhduar grumbullimin e evidencave që mungojnë dhe nuk janë 
mbledhur gjatë vizitës. Tani me përdorimin e postës elektronike, dosjet dhe raportet mund të 
dërgohen si përgjigje në një thirrje telefonike. Gjithashtu, incizuesi me kasetë mund të përdoret 
edhe për thirrjet telefonike. Natyrisht, auditori duhet të informoj të intervistuarin mbi qëllimin e 
përdorimit të incizuesit me kasetë dhe duhet të marrë leje nga ai/ajo për përdorimin e tij. 
 
3.4 Dokumentimi dhe rishikimi i evidencave 
 
Auditori duhet të mirëmbajë shënime të mirëfillta të intervistës, sepse këto: 
• Duhet të jenë dëshmi mbështetëse; 
• Tregojnë shprehitë profesionale të punës dhe 
• Janë burim informacioni në të cilat mund të referohemi gjatë kryerjes së auditimit. 
 
Edhe pse evidencat e intervistës normalisht nuk konsiderohen si formë e fuqishme e dëshmive, 
megjithatë janë burim i vlefshëm i evidencës. 
 
Një arsye se pse shënimet e intervistës nuk konsiderohen evidencë e fuqishme është sepse 
përderisa nuk janë vërtetuar nga një person i intervistuar, këto mund të mohohen më vonë. I 
intervistuari gjithnjë mund të pohoj se auditori ka cituar gabimisht atë që është thënë. Për më tepër, 
nëse dëshmitë duhet të mbesin të fshehta, ato nuk mund të zbulohen si evidencë në procesin e 
rregullt të mbledhjes së të gjeturave. Auditori duhet që gjithnjë të jetë i kujdesshëm dhe mos të 
zbuloj burimin e informacionit.  Nuk është e drejtë të kërkohet nga i intervistuari të nënshkruaj 
kopjen e shënimeve (por është praktikë e mirë të merret konfirmimi me shkrim i gjërave të 
diskutuara në takimin e mbajtur mbi diskutimin e të gjeturave – shih më poshtë paragrafin 12.102). 
 
Rasti i vetëm kur shënimet e intervistës duhet të jenë në dispozicion për personat jashtë zyrës së 
auditorit është nëse një palë e tretë i ka rishikuar dokumentet e punës. 
 
Secila intervistë duhet të dokumentohet qartë (e shkruar apo e shtypur qartë 2) dhe duhet të 
përfshijë: 
• Titullin e auditimit; 
• Personat e pranishëm (të intervistuarit / auditorët); 
• Pozitat brenda entitetit dhe titujt; 
• Numrat e telefonit (dhe në rastet ku ekzistojnë: adresën – numrin e zyrës, ndërtesën); 
• Datën e intervistës; 
• Të gjitha pikat kyçe të shkruara (përgjigje të qarta në pyetjet specifike, komentet shtesë 

relevante, citatet tekstuale në rastet ku janë shumë të rëndësishme); 
• Përmbledhjen e pikave kryesore (nuk është e domosdoshme por është e dobishme) dhe ndonjë 

pyetje pasuese që paraqitet si rezultat i intervistës; 
• Listën e dokumenteve të siguruara apo premtuara (veçanërisht nëse ndonjë dokument është 

huazuar) dhe 
• Çështjet e mbetura për t’u vazhduar nga auditori apo personi që përgjigjet. 
 
Auditori duhet t’u kthehet shënimeve të intervistës më vonë gjatë auditimit. Shënimet mund të 
përfshijnë komente apo referenca, të cilat për momentin nuk kanë pasur shumë domethënie por të 
cilat pas grumbullimit të evidencave shtesë mund të kenë më shumë domethënie dhe të shpijnë në 
drejtime të tjera shtesë. 
 

                                                           
2 Zakonisht shënimet e shkruara gjatë intervistës nuk janë mjaftë të qarta apo gjithëpërfshirëse për të formuar 
shënime të përshtatshme. Intervista duhet të shkruhet tërësisht sa më parë që të jetë e mundur pas intervistës. 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT  
     

248 
 

      



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

Burim i fuqishëm i evidencës janë procesverbalet e takimeve dalëse. Në këto takime observimet e 
mbledhura gjatë vizitës sigurohen gojarisht për menaxhmentin e lartë të entitetit. Procesverbalet e 
takimit (me observimet dhe përgjigjet në observime) mund t’i dërgohen menaxherit për konfirmim. 
Ky informacion nuk zbulon burimin e observimeve, në të njëjtën kohë njohja (pranimi) formal 
krijon evidencë të fuqishme. 
 
Atëherë kur auditori përgatit raportin e auditimit apo materialin udhëzues, është e dobishme të 
listohen observimet / të gjeturat dhe të kalohet nëpër shënimet e intervistës duke bashkëngjitur 
komentet relevante për të gjitha intervistat nën secilin titull. Ky proces i analizës tregon se ku 
përputhen evidencat verbale (dhe në kuptim të fuqishëm) dhe ku mund të ketë dallime. Dallimet 
mund të paraqiten në sferat problematike të mundshme, në të cilat duhet të bëhen hulumtime të 
mëtutjeshme apo thjesht mund të reflektohen perspektiva të ndryshme sipas vendndodhjes së të 
intervistuarve në kuadër të entitetit. 
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SHEMBULLI  1: Mostrimi statistikor për testet e kontrolleve  – mostrat atributive    
 
 
Ilustrimi i detajuar  
 

1. Të përcaktohet objektivi i testit  
 

Duam të testojmë pranimin aktual të  mallrave dhe shërbimeve, të dëshmuara me dokumentin 
e pranimit, në krahasim me faturat e blerjes të dorëzuara nga kontraktori (ofruesi i shërbimeve) 
si një hap në autorizimin e pagesave për blerjet. Na intereson saktësia zyrtare e kontrollit të 
përputhshëm dhe nëse ai kontroll funksionon apo jo në mënyrë efektive. 
 
2. Të definohen atributet dhe kushtet e shmangies  

 
I definojmë gjendje të shmangies një ose më shumë nga këto në vijim, përkitazi me çdo faurë: 
 
a) Fatura e pa mbështetur me dokument pranimi  
b) Fatura e mbështetur me një dokument që aplikohet në ndonjë faturë tjetër  
c) Dallimi në mes të faturës dhe dokumentit të pranimit rreth sasisë së dërguar  
 
Për këtë test, procedura e auditimit është inspektimi i dokumenteve dhe përputhja e 
dokumenteve të pranimit me faturat. 
 
3. Të definohet populacioni që do të mostrohet   

 
Në rast të shërbimeve kontraktori përgatit një raport përfundimtar, i cili miratohet nga 
përfituesi dhe zyrtarët tjerë të caktuar. Konfirmimi i dorëzimit të shërbimeve sigurohet nga 
nënshkrimet në raportin përfundimtar.  
 
Në rast të furnizimeve  duhet të ketë nënshkrim të pranuesit të autorizuar në dokumentin e 
dërgesës dhe/ apo në faturën përkatëse. 
 
Në rast të punëve inxhinieri duhet të miratojë sasinë dhe cilësinë e dorëzuar; prandaj ne 
kërkojmë nënshkrimin e tij/saj në dokumentin përkatës të Inxhinierëve. 
 
Njësia më e mirë për mostrim është fatura për pagesë, e cila është e regjistruar në sistemet e 
Agjencisë zbatuese.. Të supozojmë se në 10 muajt e parë të vitit kalendarik janë regjistruar  
3653 fatura në këtë sistem. Nëse gjejmë se disa nga faturat janë lënë jashtë 3653, duhet t`i 
testojmë edhe ato. 

 
4. Të saktësohet rreziku nga  vlerësimi i rrezikut si tejet i ulët dhe shkalla e 

tolerueshme e shmangieve  
 
Duhet ta kuptojmë se gabimet në këtë proces të përputhjes mund të ndikojnë në raportet 
financiare me pagesa të tepërta furnizuesve dhe deklarime të gabuara të blerjeve dhe llogarive 
të pagueshme. Në këtë shembull planifikojmë ta vlerësojmë kontrollin e rrezikut në nivel të 
ulët për t`u siguruar lidhur me ekzistimin, ndodhjen dhe vlerësimin e blerjeve, inventarit dhe 
llogarive të pagueshme.  Në bazë të këtyre konsideratave, ne caktojmë një shkallë të 
tolerueshme të shmangies prej  7%, me një rrezik prej 5% të vlerësimit të rrezikut të kontrollit 
si shumë të ulët (rreziku jonë). 

 
5. Të parashikohet  shkalla e shmangies brenda populacionit 
 
Në auditimet e 3 viteve të kaluara, kemi vërejtur se përjashtimet për llojin e e përshkruar më 
lartë kanë dhënë shkallë shmangieje prej  1,2 %, 1,3 % dhe 1,1 % (shihni f. 2 a), b) dhe c) më 
lart ). Prandaj bëjmë një zgjedhje të matur të shmangies së pritur prej 1,5 %. 
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6. Të përcaktohet madhësia e mostrës  
 

Meqë rreziku i parashikuar për vlerësimin e rrezikut të kontrollit si shumë i ulët është  5%, 
duhet të përdoret Tabela statistikore për Madhësinë e mostrës për Testet e Kontrollit me 5% 
Rrezik nga Vlerësimi i Kontrollit tejet i Ulët ( me numrin e lejueshëm të shmangieve në 
kllapa). Në prerjen e kolonës për: 

a) Kolonën për një shkallë të tolerueshme shmangieje prej  7% dhe 
b) Rreshtin për një shkallë të pritur  shmangieje  prej  1,5%   
c) Madhësia e mostrës është konstatuar të jetë  66 artikuj 
d) Numri i lejueshëm i shmangieve në mostër është  1 

 
7. Të zgjidhet mostra  

 
Meqë faturat e ardhura mund të mos jenë të numërtuara me numër serik (por të kenë një numër  
transaksioni në librin e blerjeve  apo atë të përgjithshmin)  – kopulacioni i faturave bartet në  
Excel dhe vendosen numrat e radhës për secilën nga to. Me ndihmën e  Excel-it  ose ndonjë 
softueri tjetër, numrat e zgjedhur me rastësi përdoren për të përzgjedhur  66 artikuj për test nga 
kopulacioni prej  3653 artikujve të faturave. 

 
8. Të testohen artikujt e mostrës  
 
Dokumenti i punës në vijim është krijuar për ta dokumentuar testin  (mbani mend se edhe 
hapat e mëparshëm duhet të dokumentohen !) 

 
Numri i 

zgjedhur me 
rastësi i faturës 
së përzgjedhur 

për testim 

Ref. 
burimore  
Numri në  
sistem 

Fatura nuk është 
mbështetur me 

dokument 
pranimi  

Fatura e mbështetur 
nga një dokument 

pranimi që 
aplikohet në një 

faturë tjetër  

Dallimet në mes 
të  faturës dhe 
dokumentit të 
pranimit për 

sasinë e dërguar 
2 2655 Mirë Mirë Dallimi në  1 

artikull* 
12 2897 Mirë Mirë Mirë 
17 2999 Mirë Mirë Mirë 
N n    

TOTALI prej  
66 

 0 shmangie 0 shmangie 1 shmangie në  
1 artikull me 

vlerë  20000 €  
 
*dëshmi e mundshme e mashtrimit   
 
Kini parasysh se natyra e kësaj shmangieje mund të jetë më e rëndësishme se vetë 
shkalla e ndodhjes (p.sh. mund të jetë një parregullsi). 
 
9. Të vlerësohen rezultatet e mostrës  

 
Gjatë vlerësimit të rezultateve të testimit të mostës, ne nuk shqyrtojmë vetëm numrin ekzistues 
të shmangieve të vërejtura, por edhe natyrën e atyre shmangieve. Janë  2 skenarë mostrash: 
 
a) Shmangiet e vërejtura janë më pak se sa lejohet 
  

Numri i lejueshëm i shmangieve ka qenë 1. Meqë numri aktual i shmangieve është 0 ose 
1, ai nuk tejkalon numrin e lejueshëm, mund të përfundojmë se ka më pak se 5% rrezik 
që shkalla e  shmangies brenda kopulacionit të jetë  më e lartë se  7% (shkalla e 
tolerueshme). Në këtë rast testi mbështet shkallën tonë të vlerësuar të planifikuar të 
kontrollit të rrezikut 

b) Shmangiet e vërejtura tejkalojnë numrin e lejueshëm 
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Nëse numri i shmangieve të vërejtura është 2 apo më shumë, kjo tejkalon shmangien e 
lejuar prej  1, ne mund të përfundojmë se shkalla e  sipërme e mbërritur e shmangies 
është më  e lartë  se  7%. Apo, me fjalë të tjera, ka më shumë se 5% rrezik që shkalla e 
shmangies përbrenda populacionit të jetë më e lartë se  7%. Me këto rezultate, ne do ta 
rrisnim  nivelin e vlerësuar të rrezikut të  kontrollit (kontrollet duket të mos veprojnë 
deri në masën që kemi menduar se do të veprojnë) dhe do të bëjmë më shumë punë në 
testimin substantiv. Para se ta modifikojmë programin e auditimit, na duhet t`i hetojmë 
arsyet e shkallës së lartë të papritur të shmangieve. 

 
10. Të dokumentohet procedura e mostrimit  

Dokumenti ilustrues i punës 
Agjencia Zbatuese  ABC

 
Përmbledhja e mostrimit atributiv  – transaksionet e blerjes  

 
Viti financiar  31. 12. 200X 

 
 
Objektivi i testit:  
(1) të testohet efikasiteti veprues i procedurave për përputhjen e raporteve të pranimit me faturat e 

blerjes  
(2) të testohet efektiviteti veprues i procedurave për përputhjen e urdhrave të blerjes me faturat e 

blerjes;  
(3) të testohet efikasiteti veprues i procedurave për testimin e saktësisë së shkresave të faturave të 

blerjes  
 

Populacioni: Të dhënat e regjistrit të dëftesave për 10 muajt e parë të vitit  

Njësia e mostrimit:     dëftesa individuale 

Procedura e përzgjedhjes me rastësi:  nxjerrësi i numrave të rastësishëm  

Rreziku nga vlerësimi i kontrollit të rrezikut si tepër i ulët :      5 %                              
 

 Parametrat e planifikimit  : Rezultatet e mostrave: 
Atributet e testuara  Shkalla e 

tolerueshme 
e shmangies 

Shkalla e 
pritshme e 
shmangies 

Madhësia 
e mostrës 

Numri i 
shmangiev

e  

Shkalla 
maksimal
e e arritur 

1. Të dhënat për sasinë dhe të 
dhëna tjera për përputhjen e 
raporteve të pranimit me 
faturat e blerjes   

7% 1,5% 66 1 7% 

2. Çmimet dhe të dhëna të tjera 
për përputhjen e urdhrit të 
blerjes me faturën e blerjes 

10% 1% 46 0 6,5% 

3. Saktësia e shkresave të 
faturave të blerjes është 
verifikuar  

7% 0% 42 0 7% 

 
Konkluzion: 

Rezultatet mbështesin vlerësimin e nivelit të ulët të rrezikut të kontrollit për ekzistimin dhe 
vlerësimin e blerjeve, inventarit dhe llogarive të pagueshme 
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SHEMBULLI  2: Mostra statistikore për testet substantive- metoda parashikuese mjet për 
njësi 

 
 

Shembull ilustrues: 
 
1. Përcaktoni objektivin e testit 
 

Ne dëshirojmë të testojmë vlerën e librit të llogarive të pagueshmeve duke bërë konfirmimin e 
mostrës së llogarive nëpërmjet korrespondencës së drejtpërdrejtë me furnizues. 

 
2. Përkufizoni populacionin dhe njësinë e mostrës 
 

Libri i llogarive të furnizuesve ka 100 000 llogari të regjistruara me vlerë totale të librit prej 6 250 
000 €. Auditorët besojnë që furnizuesit do të janë ne gjendje të konfirmojnë bilancin total të 
mbetur të llogarisë. Prandaj, bilanci i llogarisë është shfrytëzuar si njësi e mostrës, në vend të 
transaksioneve individuale që e përbëjnë bilancin.  

 
Pasi që ekzistojnë 100 000 llogari të furnizuesve dhe bilanci total është 6 250 000 €, vlera e 
llogarisë së mjetit është 62,50 Euro. 

 
3. Zgjidhni një teknikë të mostrimit të auditimit  
 

Ne kemi vendosur të përdorim teknikën mjet për njësi. 
 

4. Përcaktoni madhësinë e mostrës 
 

Për të llogaritur madhësinë e kërkuar të mostrës, ne duhet të përcaktojmë: 
 
• Deklarimin e gabuar të tolerueshëm për llogaritë e pagueshme; 
• Nivelet e planifikuara të rrezikut të mostrimit; 
• Vlerësimin e shmangies të standardit të populacionit; dhe 
• Madhësinë e populacionit 
 

Plotësia e llogarive të përfshira 
 

Duke u bazuar në konsideratën tonë mbi kontrollin e brendshëm, ne besojmë që të gjitha llogaritë  
janë të përfshira në 100 000 llogaritë në librin mbështetës të llogarive të të audituarit. Për shkak të 
rëndësisë materiale të shumave të €-ve të përfshira, ne vlerësojmë që deklarimi i gabuar i 
tolerueshëm të jetë 364 000 € (ky është vlerësimi ynë profesional në këtë rast). 

 
Pasi që kontrolli i brendshëm mbi ekzistencën dhe vlerësimin e llogarive të pagueshme është 
shumë i dobët, ne këtu e vlerësojmë kontrollin e rrezikut në nivelin maksimal, i cili është 100%. 
Përveç kësaj, ne vlerësojmë rrezikun e mbërthyer në 100% dhe  vendosim për një rrezik prej 5% 
të pranueshmërisë së pasaktë.  

 
Duke u bazuar në konsideratën për kostot e kryerjes së procedurave shtesë kur një llogari është 
refuzuar në mënyrë jo të drejtë, është i planifikuar një rrezik prej 4,6 % të refuzimit të 
pasaktë. 

 
Për të vazhduar më tutje, na duhet të prezantojmë tabelën në vijim të koeficienteve të rrezikut 
statistikor 3: 
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Niveli i rrezikut të 

pranueshëm   
% 

Koeficienti i pasaktë i 
pranimit *) 

 (lloji 1 i gabimit) 

Koeficienti i pasaktë i 
refuzimit 

 (lloji 2 i gabimit) 
1,0 2,33 2,58 
4,6 1,68 2,00 
5,0 1,64 1,96 

10,0 1,28 1,64 
15,0 1,04 1,44 
20,0 0,84 1,28 
25,0 0,67 1,15 
30,0 0,52 1,04 
40,0 0,25 0,84 
50,0 0,00 0,67 

 
* (koeficientet në shtyllat 2 dhe 3 në tabelë dhe vlerat-z statistikore  të përdorura për shpërndarje 
normale: për llojin 1 të gabimeve, p.sh. kur gabimisht refuzohet hipoteza-0 dhe për llojin 2 të gabimeve, 
p.sh kur gabimisht refuzohet hipoteza alternative). Formulat janë në dispozicion në librin Statistikor nën 
Testet e Rëndësisë. 

 
Ne gjejmë lejimin e planifikuar për rrezikun e mostrimit 

=  deklarimi i gabueshëm i tolerueshëm / (1 + koeficienti i pasaktë i pranueshëm / 
koeficienti i pasaktë i refuzimit)  

=  364.000 / (1+ 1,64/2,00)  
=  200.000 € 
 

Për të vlerësuar shmangien standarde të populacionit, ne përdorim Excel-in për të llogaritur 
shmangien standarde të vlerave të regjistruara në libër të llogarive të furnizuesve individual. 
Rezultati është 15 € 

 
Duke përdor formulën e madhësisë së mostrës, tani madhësia e kërkuar e mostrës mund të 
llogaritet, siç është paraqitur në vijim: 

 
Madhësia e mostrës = (MP x KPR x VDS / LPRrM)2, ku 
MP = madhësia e populacionit 
KPR = koeficienti i pasaktë i refuzimit 
VSHS = Vlerësimi i shmangies standarde 
LPRrM = lejueshmëria e planifikuar për rrezikun e mostrimit,     
 
Madhësia e mostrës = (100.000 x 2,00 x 15  €/200.000 €)2  

= (3.000.000/200.000)2 = 225 llogari 
 

5. Përzgjidhni mostrën 
 

Llogaria e pagueshme nuk ndryshon shumë në madhësi, prandaj ne vendosim të përdorim tabelën e 
numrave të rastit për të përzgjedhur një mostër të pashtresësuar të rastit. 

 
6. Testoni artikujt mostrës 
 

Ne dërgojmë konfirmimet dhe kryejmë procedurat shtesë sipas nevojës. 
  

7. Vlerësoni rezultatet e mostrës 
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Konfirmimi i 225 llogarive duhet të bëhet siç është përmbledhur në tabelën e mëposhtme, rezulton 
në një mostër me vlerë të mjetit të audituar prej 61 EURO për një llogari. Tabela gjithashtu tregon 
që vlera e mjetit në libër prej 235 llogarive në mostër ka qenë 63 EURO. Vëreni që kjo vlerë prej 
63 EURO për vlerën e mjetit të mostrës në libër dallon prej vlerës së mjetit në libër për tërë 
popullatën (62, 50 EURO). Dallimi prej 0, 50 EURO është për shkak të gjasës dhe nuk është e 
përdorur drejtpërsëdrejti në analizat e mjet për njësi. 

 
Numri i 
artikullit 

të 
mostrës 

Numri i 
llogarisë 

Emri i 
llogarisë 

Vlera e librit 
 € 

Vlera e 
audituar 

 € 

Dallimi 
 € 

001 000002 Kompania A 66,44 66,44 0,00 
002 000005 Kompania B 44,96 43,00 1,96 
003 001100 Kompania C 92,16 92,16 0,00 
004 002200 Kompania D 72,12 68,50 3,62 
005 003000 Kompania E 65,00 65,00 0,00 

: : : : : : 
: : : : : : 

224 093212 Kompania Y 82,50 82,50 0,00 
225 100000 Kompania Z 99,20 92,00 7,20 

 
Vlera totale e mostrës 14175,00 13725,00 450,00 

Vlerat e mjetit (vlera totale/225) 63,00 61,00 2,00 
  

 
Skenari A: nëse rezultatet e konfirmimit tregojnë një shmangie  standarde të vlerave të audituara 
të mostrës prej 15 Eurove (p.sh. shmangia standarde e mostrës = shmangia standarde e 
planifikuar) 

 
vlera e parashikuar e totalit të audituar = vlera e audituar e mjetit x numri i llogarive = 
61EUR x 100 000 llogari = 6 100 000EUR 
 
Intervali i pranueshmërisë = vlera e parashikuar e totalit të audituar +/- lejueshmëria për 
rrezikun e mostrës = 6 100 000 +/- 200 000= 5 900 000 to 6 300 000 

 
Konkludimi për skenarin A: Pasi që vlera e librit të të audituarit prej 6.250.000 € bie brenda këtij 
rangu të intervalit të pranueshmërisë, rezultatet e mostrave tregojnë që vlerësimi i të audituarit i 

ogarive të pagueshme nuk është deklaruar gabimisht. në aspektin material. Sidoqoftë rezultatet e 
ostrës tregojnë që deklarimi i gabueshëm i projektuar prej 150.000 €, është llogaritur si vijon: 

 
eklarimi i gabuar i projektuar = vlera e parashikuar e totalit të audituar – vlera e librit e 
opulacionit =  6.100 000 – 6 250 000 = 150 000 mbideklarime. 

 
jo shumë mund ose të korrigjohet nga i audituari ose të mos merret parasysh nga auditorët në 
ërmbledhjen e përgjithshme të gabimeve. 

 
kenari B

ll
m

D
p

K
p

S  – shmangia standarde e mostrës ndryshon prej shmangies standarde të 
planifikuar 

 
Pastaj ne duhet të llogarisim lejueshmërinë e përshtatur për rrezikun e mostrimit = deklarimin e 
gabuar të tolerueshëm – (MP x KPR x DSM)/rrënja katrore prej madhësisë së mostrës, ku MP = 
Madhësia e Populacionit 

KSP = koeficienti i saktë i pranimit 
DSM = shmangia standarde e  mostrës 
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= 364 000 – (100 000 x 1,64 x 16€)/rrënja katrore prej 225 
= 189 067 € 
 
Kështu intervali i pranueshmërisë do të bëhej si 6100 000 +/- 189067 

Konkludimi për skenarin B: 5 910 933 deri në 6 289 067 €, vlera e librit të të audituarit 6 250 
000 ende bie në këtë interval, prandaj konkludimi është që llogaritë nuk përmbajnë një deklarim të 
gabueshëm material. 

 
-Intervali i pranueshmërisë - 

5 910 933 € 6 100 000 € 6 250 000 € 6 289 067 € 
 150 000  
 -Deklarimet e gabueshme të projektuara -  

 
Konsideratat e tjera kur kokludojmë do të janë:  
 

• Çka i ka shkaktuar deklarimet e gabueshme? 
• A tregon ndonjëra prej deklarimeve ndonjë mashtrim? 
• Cilat janë implikimet e deklarimeve të  gabuara për fushat tjera të auditimit? 

 
 

8. Dokumentoni procedurën e mostrimit 
 

Secili prej hapave të mëparshëm si dhe baza për konkludime të përgjithshme duhet të 
dokumentohen në dokumentet e punës. 
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SHEMBULLI  3: Mostrimi jo-statistikor për testet substantive 
 

Shembull ilustrues për mostrimin jo-statistikor 
 
1. Përcaktoni objektivin e testit 
 
Ne jemi duke kryer një test të vlerësimit të inventarit përmes testimit të çmimit të artikujve të 
inventarit duke u referuar në faturat e shitësve. Inventari përbëhet prej 2000 artikujve duke u 
referuar në faturat e shitësve. Inventari përbëhet nga 2000 artikuj me një vlerë libri prej 3 000 000 
€. 

 
2. Përkufizoni populacionin dhe njësinë e mostrës 
 
Paraqitja fizike e populacionit përbëhet nga një listë e artikujve të inventarit në përdorim e sipër në 
fund të vitit, dhe auditorët kanë përcaktuar se njësia e mostrës do të jetë secili produkt individual.  

 
3. Zgjidhni tekniken e mostrimit të auditimit 
 
Auditorët kanë vendosur të shfrytëzojnë një qasje të strukturuar për mostrimin jo-statistikor. 

 
4. Përcaktoni madhësinë e mostrës 
 
Për përcaktimin e madhësisë së kërkuar të mostrës auditorët do të përdorin formulën e mëposhtme: 
Madhësia e mostrës = (vlera e librit të populacionit x faktori i besueshmërisë)/ deklaratat e gabuara 
të tolerueshme 
Faktori i besueshmërisë për formulën është zgjedhur nga tabela në vijim 
 
Tabela: x faktorët e besueshmërisë për planin e mostrimit jo-statistikor* 

 
Rreziku që procedurat e tjera  substantive (p.sh: 

procedurat analitike) do të dështojnë në zbulimin e 
deklarimit të gabuar material 

Vlerësimi i kombinuar i 
rrezikut të ngërthyer 

dhe rreziku i kontrollit 
Maksimal I mesëm I ulët 

Maksimal 3,0 2,3 1,9 
Pak nën maksimal 2,7 2,0 1,6 
I mesëm 2,3 1,6 1,2 
I ulët 1,9 1,2 1,0 

 
*tabela aplikohet atëherë kur priten vetëm disa deklarime të gabuara në populacion 

 
Kjo bazohet në vlerësimin e kombinuar të auditorit të rrezikut të ngërthyer dhe rrezikut të 
kontrollit se procedurat e tjera substantive do të dështojnë në zbulimin e deklarimeve të gabueshme 
materiale të pohimit. Të dy rreziqet janë vlerësuar në lidhje me shkallët kualitative nga rreziku 
maksimal (100%) deri të rreziku i ulët. 

 
Supozoni se ne kemi vlerësuar kombinimin e rrezikut të ngërthyer dhe rrezikut të kontrollit si pak 
nën atë maksimal. Ne po ashtu kemi kryer procedurat analitike mbi llogarinë e inventarit që ne 
besojmë se kanë rrezik të mesëm që të mos zbulohet deklarimi i gabuar material në vlerësimin e 
llogarisë së inventarit. Duke shfrytëzuar këto vlerësime të rrezikut, ne fitojmë faktorin e 
besueshmërisë prej 2,0 nga tabela më lart. Nëse ne kemi vendosur se 100.000 € është vlera e 
deklarimeve të gabuara të tolerueshme për llogarinë e inventarit, madhësia e mostrës do të 
llogaritet si vijon: 
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Madhësia e mostrës = (3 000 000 x 2,0)/100 000 = 60 artikuj 
 

5. Zgjidhni mostrën 
 
Në përgjithësi ne zgjedhim mostrën këtu në bazë të shtresëzuar. 
 
6. Testoni artikujt e mostrës 
 
Ne ekzaminojmë faturat e blerësve që mbështesin çmimin e secilit produkt të zgjedhur për testim. 
Supozojmë se ne gjejmë 2 produkte që kanë pasur çmim jot ë saktë, duke rezultuar në tej-
deklarim të përgjithshëm të llogarisë prej 6.600 €. Përveç kësaj, vlera e përgjithshme e librit 
të mostrës është llogaritur se është 1.100.000 €. 
 
7. Vlerësoni rezultatet e mostrës 
 
a) Në vlerësimin e rezultateve të mostrës, ne do të fillojmë duke projektuar deklarimet e gabuara të 

gjetura në mostër për populacionin. Mund të përdoren një numër metodash. Megjithatë, ne 
përdorim në mënyrë tipike proporcionin apo metodën e dallimit:  

 
Deklarimet e gabuara të projektuara = (deklarimet e gabuara neto të mostrës/ vlera e librit të 
mostrës) x vlera e librit të populacionit = (6.600/ 1.100.000) x 3.000.000 = 18.000 € 

 
b) Ne tani do të krahasojmë shumën e projektuar me shumën e deklarimeve të gabuara të 

tolerueshme  
 

Kështu ne krahasojmë 18.000 € me 100.000 €. Dhe shfrytëzoni gjykimin profesional për të 
vlerësuar nëse ka rrezik të mjaftueshëm të ulët të deklarimeve të gabuara materiale të llogarisë. 
Pasi që deklarimi i gabuar i  projektuar është vetëm 18% = (18.000 / 100.000) e deklarimit të 
gabuar të tolerueshëm ne dëshirojmë të konkludojmë se bilanci i llogarisë është i pranueshëm.  
 
Pasi që shuma e deklarimit të gabuar të projektuar i afrohet shumës së deklarimit të gabuar të 
tolerueshëm për llogarinë, ne mund të konkludojmë se rreziku i deklarimit të gabuar material është 
shumë i lartë. Disa referenca sugjerojnë se kur deklarimi i gabuar i projektuar kalon 1/3 e 
deklarimit të gabuar të tolerueshëm rreziku u mostrimit bëhet sh8umë i lartë. 

 
Kur bëhet një konkluzion i tillë atëherë auditorët ose: 
 

• Kërkojnë që i audituari të korrigjojë shumat e gabimeve të gjetura ose 
• Të kryejnë teste shtesë të auditimit në lidhje me populacionin 
• Të bëjnë vlerësime kualitative për aspektet e tjera të auditimit dhe për deklarimet e 

gabuara të qëllimshme të shqyrtojnë aspektet e mashtrimit 
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SHEMBULLI  4: Pranimi dhe Pagimi i Fondeve 
 

 
SISTEMI:  PRANIMI DHE PAGIMI I FONDEVE  

  
Nr. REF :  

 
Faqe 

 
OBJEKTIVI I KONTROLLIT: Pagesat për kontraktuesit  të jenë të vlefshme, të sakta, të miratuara dhe me kohë  

 
Rreziqet kyçe  Kontrolle të tashme / të 

parapara  
Vlerësimi nistor i 

kontrollit  
Përvijimi i testit  DP  

Ref. 
Vlerësimi i 

gjithanshëm i 
kontrollit 

2.1 
Udhëheqja dhe personeli i 
organizatës nuk i dinë kushtet 
për pranimin dhe pagesën e 
faturave të furnizuesit/ 
kontraktuesit  

2.1.1 
Kushtet t`u kumtohen të 
gjithëve që janë të përfshirë 
në proces  

2.1.1 
Kontroll thelbësor për 
procedimin e drejtë të 
faturave të furnizuesit 
/kontraktuesit  

2.1.1 
Të përcaktohet struktura organizative  
(cilët veprues kyçë janë të përfshirë në 
pranimin dhe pagimin  e faturave të 
furnizuesit/kontraktuesit}]  

  

 2.1.2 
Kushtet të jenë të 
dokumentuara dhe të 
shpërndara në mënyrë 
gjegjëse 

2.1.2 
si 2.1.1 

2.1.2 
Të përcaktohet nëse rolet dhe 
përgjegjësitë e strukturës organizative  
për pranim dhe pagim të faturave të 
furnizuesit/kontraktuesit  janë të qarta 
dhe të dokumentuara formalisht. A ka 
përshkrime gjegjëse të punës?  

  

 2.1.3 
Të gjitha palët e përfshira të  
njoftohen për çdo ndryshim 
në proces  

2.1.3 
si 2.1.1 

2.1.3 
Të përcaktohet se si komunikohen 
ndryshimet në procesin e pranimit dhe 
pagimit të faturave të furnizuesve dhe të 
vlerësohet efikasiteti.  

  

 2.1.4 
Elementeve të   projektit t`u 
analizohet të qenët të 
pranueshëm /të 
papranueshëm  për   
Financim Buxhetor, për të 
siguruar që  të gjitha 
shpenzimet e pranueshme 
të përfshihen 

2.1.4 
Kontrolli i nevojshëm për 
të siguruar që të gjitha 
harxhimet e pranueshme 
janë përfshirë 

2.1.4 
Të përcaktohet se si janë identifikuar 
harxhimet e pranueshme dhe të 
papranueshme dhe  prandaj si janë 
trajtuar. A ka ndonjë dëshmi se ndonjë 
harxhim i pranueshëm është lënë 
mënjanë dhe nuk është përfshirë në VH 
(EC) të financimit të projektit? 
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Rreziqet kyçe  Kontrolle të tashme / të 
parapara  

Vlerësimi nistor i 
kontrollit  

Përvijimi i testit  DP  
Ref. 

Vlerësimi i 
gjithanshëm i 

kontrollit 
2.2  
Personeli i përfshirë në 
procedimin e  faturave të 
furnizuesit/kontraktuesit nuk 
është në dijeni për përgjegjësitë 
e tij   

2.2.1  
Përshkrimet e punës të jenë 
në dispozicion të të gjithë 
personelit në organizatë, 
përfshirë edhe përgjegjësitë 
e tyre për procedimin e 
pagimit të faturave  

2.2.1 
Kontroll i plotë për të 
siguruar që personeli është 
plotësisht në dijeni për 
përgjegjësitë e tij  

2.2.1  
Të kërkohet përshkrim pune për krejt  
personelin dhe të përcaktohet nëse të 
gjitha aktivitetet me peshë u janë caktuar 
individëve. Po ashtu, të rishikohen 
delegimet dhe mbështetjet e dhëna si dhe 
të vlerësohet gjithçka lidhur me çështjet e 
ndarjes së detyrave. 
A mos ka ndonjë dyfishim apo lënie 
mënjanë të përgjegjësive dhe aktiviteteve 
të nevojshme për t`i kryer obligimet e 
kërkuara të procedimit të pagesave? 
 

  

 2.2.2 
Nevojat për trajnim të jenë 
të identifikuara dhe të 
përmbushura 

2.2.2 
Kontroll i plotë për të 
siguruar aftësitë gjegjëse 
të personelit  

2.2.2 
Të përcaktohen aktivitetet e trajnimit dhe 
të rishikohen nëse janë gjegjëse  

  

 2.2.3  
Të ekzistojnë procedurat 
dhe dokumentacioni i 
brendshëm gjegjës 

2.2.3 
Kontroll i dëshiruar për të 
ndihmuar efektivitetin e 
procesit  

2.2.3  
Të vlerësohet të qenët gjegjës i 
dokumentacionit dhe procedurave për të 
mbështetur procesin 
 

  

2.3 
Faturat e furnizuesit/ 
kontraktuesit janë të pasakta ose 
jo të mirëfillta. 

2.3.1 
Pranimi dhe regjistrimi i 
faturave në një pikë 
qendrore, për të regjistruar 
detyrimet dhe përcaktuar 
pagesën me kohë  
 

2.3.1 
Kontroll i dëshiruar për 
procedim të drejtë, të saktë 
dhe efektiv  të faturave  

2.3.1 
A – të identifikohen dhe rishikohen të 
gjitha udhëzimet dhe procedurat lokale 
që janë në kundërshtim me rregullat dhe 
rregulloret  
 
B – Të rishikohen faturat e paguara sipas 
projektit(projekteve) dhe të rishikohet 
pajtueshmëria me kërkesat  
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Rreziqet kyçe  Kontrolle të tashme / të 
parapara  

Vlerësimi nistor i 
kontrollit  

Përvijimi i testit  DP  
Ref. 

Vlerësimi i 
gjithanshëm i 

kontrollit 
 2.3.2 

Vërtetimi inicial i  saktësisë 
aritmetike të faturave dhe 
identifikimet e drejta me 
projektin  
 

2.3.2 
Si 2.3.1 

2.3.2 
Të përfshihen bashkë me testin nga  2.3.1 
edhe kontrollimet e saktësisë së faturave, 
ndarjet e mjeteve në projektin e saktë 
dhe, kur është e aplikueshme, të shikohet 
që çdo pagim i përsëritur nga 
furnizuesi/kontraktuesi i fondeve të 
parapaguara të zbritet me korrektësi   
 

  

 2.3.3 
Këto kontrollime bëhen për 
të siguruar shmangien e 
pagimeve të dyfishta të 
faturave  

2.3.3 
Si 2.3.1 

2.3.3 
A të përcaktohet të qenët adekuat i 
testeve të çdo pagimi të dyfishuar  
 
B të përfshihet testimi i dyfishtë i 
faturave të pranuara për projektin si pjesë 
e  2.3.1 

  

2.4  
Pagimet e propozuara nuk janë 
të bazuara në fatura të vlefshme 
të furnizuesit/kontraktuesit 

2.4.1 
Që kërkesat për pagesa të 
jenë të miratuara dhe të 
dërguara vetëm nëse janë të 
bazuara në fatura të 
vlefshme të furnizuesit  
 

2.4.1 
Kontroll esencial për të 
siguruar që vetëm faturat e 
vlefshme të paguhen. 

2.4.1 
Të përfshihen me testet  2.3.1 edhe 
rishikimi i sigurisë dhe menaxhimit të 
çdo Garancie Banke  (parapagime etj.) 
përfshirë datat e skadimit.  
Të vërtetohet nëse garancia bankare 
është e ruajtur mirë  (në një kasafortë). 
 
Shënim: auditori duhet ta verifikojë, 
gjatë auditimit, ekzistimin e të gjitha 
garancive që lidhen me projektin që 
auditohet.  

  

 2.4.2 
Faturat e furnizuesit/ 
kontraktuesit të jenë të 
vërtetuara sipas kushteve të 
kontratës për oraret e 
pagesave dhe kushtet e  X 
Programit.  

2.4.2 
Si 2.4.1 
 

2.4.2 
Të përfshihen me testet  në 2.3.1 dhe të 
verifikohet se pagesat e propozuara janë  
të përfshira në listat e faturave të 
pranuara për pagesë dhe të paraqitura në 
parashikimin e rrjedhës së parasë   
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Rreziqet kyçe  Kontrolle të tashme / të 
parapara  

Vlerësimi nistor i 
kontrollit  

Përvijimi i testit  DP  
Ref. 

Vlerësimi i 
gjithanshëm i 

kontrollit 
2.5  
Niveli i tashëm i përmbushjes së 
projektit nuk mbështet faturat e 
pranuara të 
furnizuesit/kontraktuesit  

2.5.1 
Vërtetim i pavarur i 
faturave të furnizuesit/ 
kontraktuesit sipas gjendjes 
aktuale të projektit  

2.5.1 
Si 2.4.1 

2.5.1 
Të përfshihet me testet 2.3.1 edhe, kur 
është e aplikueshme, të verifikuarit që 
konfirmimi i pranimit të mallrave dhe 
shërbimeve  (sasia, cilësia etj.) të jetë i 
pavarur nga menaxhmenti i projektit dhe 
aktivitetet e pagimeve   
 

  

2.6  
Dosjet e kërkesave për pagesë 
nuk janë rishikuar dhe miratuar 
si duhet  

2.6.1  
Nënshkrimet e miratimeve 
të dokumentuara dhe 
nivelet shoqëruese të 
autoritetit/qëllimit të 
nënshkrimit të ruhen mirë  
 

2.6.1 
Kontroll esencial për të 
siguruar që vetëm faturat e 
vlefshme të paguhen  

2.6.1 
Të kërkohet lista e nënshkrimeve të 
miratimit, niveleve të autoritetit dhe 
qëllimit të nënshkrimit. Të rishikohet 
të qenët adekuat dhe gjendja e 
azhurnuar – për përdorim në testimin  
2.3.1 
 

  

 2.6.2 
Përgatitje e dosjeve të 
kërkesave për pagesë në një 
format standard të 
akorduar, përfshirë një 
tabelë përmbajtjesh & listë 
kontrolli  
 

2.6.2 
Kontroll i mirë për të 
ndihmuar efikasitetin e 
procesit të pagimit  
 

2.6.2 
Të determinohet nëse dosja e kërkesave 
për pagim i plotëson kushtet e 
Memorandumit të Financimit dhe nëse 
përgjegjësitë e ZAS (të përfshira në 
Marrëveshjen Financiare dhe Urdhëresën 
646) i plotësojnë kushtet – të testohen 
hap pas hapi dhe të përfshihen në 
testimin  2.3.1. Pastaj, të determinohet 
nëse dosjet e kërkesave për pagesë 
përmbajnë vetëm dokumente dhe fatura 
origjinale (jo kopje)  
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Rreziqet kyçe  Kontrolle të tashme / të 
parapara  

Vlerësimi nistor i 
kontrollit  

Përvijimi i testit  DP  
Ref. 

Vlerësimi i 
gjithanshëm i 

kontrollit 
 2.6.3 

Një rrjet koordinatash për 
nënshkrime / miratime 
përdoret për të treguar qartë 
miratimet e bëra   
 

2.6.3 
Si 2.6.2  
 
 
 

2.6.3 
Të përfshihet me testimin në 2.3.1  

  

 2.6.4 
Rishikim i pavarur i 
dosjeve të plotësuara të 
kërkesave për pagim para 
se t`i dërgohen Thesarit 
Shtetëror për miratim, p.sh. 
rishikimi i  UK (Unionit 
Kontraktues) 

2.6.4 
Kontroll esencial për të 
siguruar bërjen e 
verifikimit të pagesave  
 

2.6.4. 
Të determinohet procesi për rishikime të 
pavarura, përfshirë çdo gjendje formale 
të rishikimit, metodës dhe 
dokumentacionit të aktiviteteve të 
rishikimit dhe rezultateve e veprimeve të 
ndërmarra, nëse rishikimi ka qenë jo i 
kënaqshëm   

  

2.7  
Propozimet e pagesave nuk janë 
rishikuar në mënyrë të pavarur 
para aprovimit të pagesës. 

2.7.1  
Kërkesa e pagesës e 
verifikuar në mënyrë të 
pavarur përkundrejt dosjeve 
të ruajtura të nënshkrimeve  
 

2.7.1  
Kontroll esencial i 
vlefshmërisë së pagesave  
  

2.7.1  
Të përfshihet në testimin  2.3.1. Të 
determinohet nëse ka rishikim të pavarur 
të miratimit  të kërkesave për pagim dhe 
të vlerësohet efikasiteti i tyre.   
 
A janë plotësuar të gjitha kushtet e 
Dokumentit të Thesarit Shtetëror të 
Sistemit të Menaxhimit të Kualitetit ? 
 
 

  

 2.7.2 
1.3 Rishikim i pavarur i 
përmbajtjeve të dosjes së 
pagesave për të përcaktuar 
vlefshmërinë e kërkesës për 
pagesë  

2.7.2 
Kontroll esencial i 
vlefshmërisë së pagesave  
 

2.7.2 
A e mbështet plotësisht dosja e kërkesave 
të aprovuara, e rishikuar në mënyrë të 
pavarur, dosjen e pagimeve, përfshirë 
urdhrin e pagesës? Të përfshihet në testet  
2.3.1 
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Rreziqet kyçe  Kontrolle të tashme / të 
parapara  

Vlerësimi nistor i 
kontrollit  

Përvijimi i testit  DP  
Ref. 

Vlerësimi i 
gjithanshëm i 

kontrollit 
 2.7.3  

Emërtimi, adresa dhe 
detajet e bankës të 
furnizuesit, të verifikuara 
në mënyrë të pavarur para 
pagimit  
 

2.7.3  
Kontroll i duhur për të 
siguruar pagim korrekt për 
furnizuesin / kontraktuesin 
 
 
 

2.7.3  
Nëse ka regjistër të detajeve të bankës të 
furnizuesit/ kontraktuesit të rishikohet në 
freskimet dhe ndryshimet e atij regjistri. 
Të përfshihet në testimin 2.3.1 
 

  

2.8 
Mungesë procedimi apo 
procedim joadekuat i pagimeve  

2.8.1 
Agjencia e Pagesave, e 
themeluarën pajtim me 
kushtet për procedimin e 
pagimit të fondeve 
buxhetore, bashkë me 
procedurat nevojshme dhe 
përshkrimet e punës   

2.8.1 
Kontroll i nevojshëm për 
procedimin e pranimit të 
fondeve të buxhetit dhe 
pagimet  

2.8.1 
Të përcaktohet nëse përgjegjësitë e 
Agjencisë së Pagesave janë vendosur dhe 
shpërndarë në pajtim me nevojat dhe 
nëse ka procedura dhe përshkrime pune. 
Të rishikohet kjo më lart dhe të 
përcaktohet nëse është sendërtuar ndarja 
gjegjëse e detyrave për përgjegjësitë 
kryesore dhe ato mbështetëse.  
 

  

 2.8.2 
Mandatet bankare të 
vendosura për t`i mbrojtur 
llogaritë bankare dhe për ta 
rregulluar aktivitetin e 
pagimeve  
 

2.8.2 
Kontroll esencial për 
procedim efektiv bankar  
 

2.8.2  
Të përcaktohet procesi, nga i cili i jepen 
udhëzimet bankës për aktivitetet e 
pagimeve. Të rishikohet nëse udhëzimet 
e tanishme janë gjegjëse p.sh. listat e 
përcaktuara  të nënshkrimeve, numri dhe  
titujt e punës të nënshkruesve të 
domosdoshëm për të nxjerrë një pagim, 
limitet e vlerave, jo transaksione me 
telefon etj.   
 
Të rishikohen hapjet e llogarive bankare 
për projektin që rishikohet  – a ishin 
veprimet në pajtim me kushtet.  
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Rreziqet kyçe  Kontrolle të tashme / të 
parapara  

Vlerësimi nistor i 
kontrollit  

Përvijimi i testit  DP  
Ref. 

Vlerësimi i 
gjithanshëm i 

kontrollit 
 2.8.3 

Kontrollet e procedimit të 
pagimeve janë të 
dokumentuara   
 

2.8.3 
Kontroll i mjaftueshëm për 
procedimin efektiv të 
pagimit  
 

2.8.3 
a) Të përcaktohet a janë adekuate 
kontrollet e procedimit të pagimeve.  
 
A janë kontrollet e saktësuara në 
përputhje me kushtet? Ia është ruajtur 
koncepti i ndarjes së detyrave? 
 
 b) A janë lejuar drejt të gjitha pagimet  –
të përfshihet me testimin  2.3.1   
 

  

 2.8.4 
Rregullat e zakonshme të 
dorëzimit të urdhrave të 
pagimit të vendosura dhe të 
sendërtuara për ta ruajtur 
ndarjen e detyrave  
 

2.8.4 
Si 2.8.3 
 

2.8.4 
a) Të përcaktohet nëse urdhrat e pagimit 
të miratuar janë në mënyrë gjegjëse të 
kontrolluar para pagimit  (të mos i 
kthehen të miratuar askujt të kyçur në 
procesin e pagimit) 
 
b)Të testohen të qenë adekuat i 
kontrolleve mbi format tjera të pagimit 
(pagimet me çek / elektronik transferime 
fondesh)  
 
c) A janë anuluar të gjitha dosjet e 
pagimeve  (të stampuara të paguara ) 
menjëherë pas pagimit, për të 
parandaluar përsëritjen e procesit – të 
përfshihet me testimin  2.3.1 të qenët 
adekuat. 
 
d) Të përcaktohet nëse pagimet e bëra 
kontraktuesve/furnizuesve i kanë 
plotësuar kushtet e pagimit dhe afatet e 
paraqitura në kontrata. Të testohen 
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Rreziqet kyçe  Kontrolle të tashme / të 
parapara  

Vlerësimi nistor i 
kontrollit  

Përvijimi i testit  DP  
Ref. 

Vlerësimi i 
gjithanshëm i 

kontrollit 

 

    

 

    

 2.

 2.

2.
Pran
furn
page
m
përs
m

 2.

pagimet e bëra për projektin që 
rishikohet   
 

8.5 
Konfirmimi i pagimit është 
ofruar nga parashtruesi i 
kërkesës për pagim  

2.8.5 
Kontroll i duhur për ta 
konfirmuar pagimin  

2.8.5 
Të verifikohet nëse për pagimet e bëra, 
është njoftuar me kohë për pagimin 
parashtruesi i  kërkesës për pagim. 
 

  

8.6 
Urdhrat e pagimit janë 
mbyllur dhe një kontroll,  
për atë se mos urdhri aktual 
i pagimit nuk bën dyfishim 
të ndonjë pagimi ekzistues, 
është bërë para se të lejohen 
pagime të tjera  

2.8.6 
Kontroll i duhur për të 
vërtetuar se pagesat janë 
bërë vetëm një herë  

2.8.6 
Të sigurohet nëse ka një sistem të tillë 
mbylljeje.  Të analizohen pagimet e bëra 
(nga deklaratat e bankës dhe /apo 
urdhërpagesat ) dhe të verifikohet se mos 
ndonjë dyfishim është proceduar – të 
paguar të njëjtë, shuma të njëjta.  Nëse 
identifikohet ndonjë, të shikohet në 
dokumentet mbështetëse, për t`u siguruar 
se mos janë pagime me mirëbesim (bona 
fide) 
 

  

9 
imi i faturave të 
izuesit/kontraktuesit dhe 
sat pasuese nuk janë 

jaftueshëm me kohë për t`u  
htatur me datat formale të 

bylljes së projektit  

2.9.1 
Gjendja raportimit të 
rregullt të pagimit  dhe 
krahasimi me oraret e  
pagimeve të planifikuara/ 
kontraktuara  

2.9.1 
Kontroll esencial për të 
ndihmuar përfundimin me 
kohë të projektit  

2.9.1 
Projektit që rishikohet t`i përcaktohet 
gjendja aktuale e projektit dhe të 
vlerësohet se mos ka  probleme me 
pagimin me kohë, gjë që mund ta ndikojë 
në moskryerjen me kohë të projektit. Të 
përcaktohet nëse raportimi i gjendjes së 
pagimeve është adekuat   
 

  

9.2 
Rishikime të rregullta nga 
zyrtari i lartë dhe veprimi i 
raporteve të gjendjes së 
pagimit  

2.9.2 
Si 2.9.1 

2.9.2 
Të përcaktohet  nëse ka rishikime të 
rregullta nga zyrtari i lartë të gjendjes së 
pagimeve të projektit dhe të për të 
vlerësuar nëse ato rishikime janë gjegjëse 
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Rreziqet kyçe  Kontrolle të tashme / të 
parapara  

Vlerësimi nistor i 
kontrollit  

Përvijimi i testit  DP  
Ref. 

Vlerësimi i 
gjithanshëm i 

kontrollit 

 

    

 

    

2.
Fo
për
për

 2.

10  
ndet janë të pamjaftueshme 
 t`i p137rmbushur kërkesat 
 pagesa 

2.10.1 
Parashikimet e rrjedhës së 
parasë përgatiten dhe 
përdoren rregullisht  

2.10.1 
Kontrolli i domosdoshëm i 
pagesave me kohë  për 
furnizuesit/ kontraktuesit  

2.10.1 
A kanë qenë të gjitha udhëzimet, 
rregulloret dhe urdhëresat të pajtuara me 
zhvillimin dhe përdorimin e 
parashikimeve të rrjedhës së parasë –
përfshirë edhe ato nga  ZAS (SAO) dhe 
ZAN (NAO)?  
Të vlerësohet të qenët adekuat i 
parashikimit të rrjedhës së parasë për 
projektin që rishikohet. 

  

10.2 
Rrjedhat e fondeve të 
miratuara  për të gjitha 
fondet e bashkëfinancimit  

2.10.2 
Si 2.10.1 

2.10.2 
Të përcaktohet si është përcaktuar 
rrjedha e fondeve nga bashkëfinancimi 
dhe si është bërë marrëveshja për to. A 
janë ato të mbështetura me marrëveshje 
dhe kontrata formale? 
 
Të përcaktohet si është përfshirë rrjedha 
e fondeve të bashkëfinancimit në 
rrjedhën e përgjithshme të fondeve të 
projektit dhe në parashikimet financiare 
A rrjedhe e përgjithshme e fondeve e 
qartë dhe e dokumentuar si duhet? 
 
Kush e ka përgjegjësinë për të kërkuar 
fonde bashkëfinancimi kur kjo kërkohet? 
A ka qenë pranimi i fondeve adekuat dhe 
me kohë në mbështetjen e projektit dhe 
pagesave për furnizuesit/ kontraktuesit   
 
Të rishikohen aranzhimet  bankare për 
fondet e bashkëfinancimit dhe të 
vlerësohet nëse janë adekuate. 
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Shembulli nr. 5 Raporti i auditimit – shpenzimet  
 
 
 
 
 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- RAPORTI  FINAL  I  AUDITIMIT - 
 
 

Titulli i auditimit:  Shpenzimet 
 

 
Viti: 200..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data: 
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Bazuar në planin vjetor 
 

Auditimi Nr. 

  
ORGANIZATA E AUDITUAR :  
 

XY 

RAJONI(ET) E MBULUARA : Shpenzimet 
PROGRAMI/PROJEKTI/SISTEMI OPERATIV: 
 

 

LLOJI I AUDITIMIT : 
 

Sistemet/pajtueshmëria 

KOHËZGJATJA E AUDITIMIT :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm: 
 
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit: 
 
Anëtarët e Ekipit të Auditimit: 
 
Ekspertët e jashtëm të shfrytëzuar: 
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PËRMBAJTJA 
 
 
 
 

 
                                                                                                               Faqe     
 
PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE  -----------------------------------------------  

 
1. HYRJA                                     -------------------------------------------------------  

 
2. QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT ----------------------------   

 
2.1 Objektivat e auditimit ----------------------------------------------------  
 
2.2 Fushëveprimi i Auditimit ------------------------------------------------  
 

3. REZULTATET                     -----------------------------------------------------  
 

3.1. Të gjeturat          ------------------------------------------------------   
 
3.2. Konkluzionet     -------------------------------------------------------    
 
3.3. Rekomandimet  -------------------------------------------------------  

 
4. PLANI I VEPRIMIT            ------------------------------------------------------        
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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE  
 
Qëllimi i këtij auditimit të brendshëm të shpenzimeve brenda XY ka qene analiza, ekzaminimi dhe 
verifikimi i procedurave administrative dhe financiare dhe kontrolleve të zbatuara nga 
menaxhmenti për të siguruar që organizata ka kapacitetin e nevojshëm për të ofruar dhe për të 
siguruar administrimin e duhur për shpërndarjen e fondeve publike. 
 
Gjatë punës tonë në terren kemi ekzaminuar, rishikuar dhe testuar një shumëllojshmëri 
dokumentesh për proceset e miratimit, regjistrimit dhe monitorimin nisur nga objektivat e 
përmbledhura në pjesën 2.1 të këtij raporti, sikurse edhe jemi pajtuar me Menaxhmentin në 
Takimin Fillestar të mbajtur me ..... Të gjeturat tona të cilat janë dhënë në pjesën 3.1 të këtij raporti 
janë përmbledhur siç vijon: 
 

1. Mungesa e procedurave të brendshme të cilat mbulojnë procesin e shpenzimeve sikurse 
janë dhënë në paragrafin 3.1.1. 

2. Mungesa e organo-gramit të azhurnuar siç është dhënë në paragrafin 3.1.2. 
3. Mungesa e përshkrimeve të punës për personelin e kyçur në procesin e shpenzimeve siç 

është dhënë në paragrafin 3.1.4. 
4. Mungesa e trajnimit përkatës për personelin e kyçur në procesin e shpenzimeve siç është 

dhënë në paragrafin 3.1.5. 
5. Mungesa e funksionimit të kontrolleve të brendshme tek proceset e blerjes dhe pagesës siç 

janë dhënë në paragrafin 3.1.6 dhe 3.1.7. 
6. Raporte jo adekuate të monitorimit të buxhetit siç është dhënë në paragrafin 3.1.8 
7. Mungesa e procedurave për të ndërmarrë veprime përmirësuese për të minimizuar 

shpenzimet e tepërta/ mos-shpenzimet, siç është dhënë në paragrafin 3.1.8. 
 

Bazuar në të gjeturat tona ne kemi ardhur në konkluzionin në vijim për sistemet kontrolluese XY, 
siç zbatohen në procesin e shpenzimeve: 

 
Vlerësimi Përshkrimi Niveli i shqetësimit 

Jo adekuat  Dobësi të rëndësishme të kontrollit janë 
vërejtur dhe të cilat mund ta nënshtrojnë 
menaxhmentin ndaj ekspozimit material. Janë 
vendosur kontrolle lehtësuese joadekuate. 
Veprime të menjëhershme përmirësuese 
kërkohen për t’u mbrojtur në mënyrë 
adekuate kundrejt ekspozimit.                    

Shkaku për shqetësim të 
konsiderueshëm  

                 
Rekomandimet tona të cilat janë paraqitur në hollësi në pjesën 3.3 të këtij Raporti janë 
përmbledhur në vijim: 
 

1. Procedurat e brendshme të shpenzimeve duhet të përgatiten si çështje urgjente, si në 
paragrafin 3.3.1. 

2.  Organo-grami aktual duhet të azhurnohet sa më shpejt që të jetë e mundur si në paragrafin 
3.3.2. 

3. Përshkrimet e punës për secilin anëtarë të personelit të përshirë në procesin e shpenzimeve 
duhet të përgatiten sipas paragrafit 3.3.4. 

4. Procedurat e brendshme në momentin pasi të përgatiten, duhet t’i shpërndahen personelit 
përkatës dhe trajnimi duhet të ofrohet ku kërkohet, sipas paragrafit 3.3.4. 

5. Secili anëtarë i personelit i kyçur në procesin e shpenzimeve duhet të plotësoj listën 
kontrolluese për secilin transaksion të proceduar si në paragrafin 3.3.6. 

6. Raportet mujore të monitorimit të buxhetit duhet të përgatiten çdo muaj si në paragrafin 
3.3.7. 

7. Duhet të krijohet Komitetit i Monitorimit të Buxhetit si në paragrafin 3.3.8. 
8. Duhet pasur parasysh ndarjen e buxhetit aktual të centralizuar në komponentë më të 

menaxhueshëm dhe kuptimplotë ose qendrat e shpenzimeve, si në paragrafin 3.3.9 

NJËSIA QENDRORE PËR HARMONIZIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNJE REVIZIJE 
CENTRAL INTERNAL AUDIT HARMONIZATION UNIT   
    

271 
 

 



 

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

                                                                                             

1. HYRJE 
 

 1.1 Paragrafi 10 i Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive të vitit 2008, 
përcakton përgjegjësitë e Zyrtarit Kryesor Administrativ, si:  “të sigurohet se organizata e tij 
buxhetore dhe personeli i tij përmbushin, i përmbahen dhe zbatojnë në tërësi, dhe si duhet, të gjitha 
dispozitat në fuqi të këtij ligji dhe rregullat e KMF-së”. Kjo përgjegjësi, ndër të tjera, përfshinë 
përgjegjësinë për: 
  

• Krijimin e kontrolleve të brendshme financiare përbrenda organizatës në përputhje me 
rregullat e KMF-së; 

• Delegimin e funksioneve për mbledhjen dhe shpenzimin e parave publike në pajtim me 
rregullat e KMF-së;. 

 
 1.2 Zhvillimi i rregullave të KMF-së referohet më lartë si përgjegjësi e Njësisë Qendrore 
Harmonizuese për Kontrollin Financiar, e cila sipas Ligjit MFPP të vitit 2008 “do t’i përshkruajë 
në hollësi rregullat dhe procedurat e detyrueshme, të cilat duhet të ndiqen nga ana e autoritetit 
publik me rastin e pranimit, trajtimit, transferimit, shpenzimit apo shpërndarjes së parave publike”, 
është përgjegjëse për krijimin e Rregullave të KMF-së, të cilat përmenden më lartë. Gjatë 
kohëzgjatjes së këtij auditimi, NJQH për KF nuk ka ekzistuar, kështu që ne kemi punuar duke i 
shfrytëzuar Udhëzimet e Thesarit dhe Rregullën Financiare Nr. 2 mbi Shpenzimet e Parasë 
Publike. 

 
2. QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT 
 

2.1 Qëllimi i auditimit të brendshëm sa u përket shpenzimeve përbrenda XY ishte analizimi, 
ekzaminimi dhe verifikimi i kontrolleve e procedurave administrative dhe financiare të zbatuara 
nga menaxhmenti për të siguruar se organizata ka kapacitetin e nevojshëm për të ofruar 
administrim të duhur dhe sigurt të parave publike të ndara. 

 
2.2  Objektivat e auditimit  
  
Në bazë të analizës së rrezikut të sistemit të kontrollit të brendshëm në XY dhe në pajtim me 
marrëveshjen e arritur me menaxhmentin gjatë takimit fillestar më XY, objektivat tona të auditimit 
janë: 

 
Të sigurohemi se sistemet e kontrollit i përmbushin në mënyrë adekuate objektivat e cekura në 
vijim: 

(1) Që shpenzimet janë autorizuar si duhet; 
(2) Që shpenzimet janë regjistruar drejt; 
(3) Që masat për monitorimin e shpenzimeve janë adekuate. 
 

2.3 Fushëveprimi i auditimit  
 
Fushëveprimi i auditimit është përqendruar në autorizimin, regjistrimin dhe monitorimin e 
shpenzimeve për mallra dhe shërbime për vitin 2007 në XY. Testimi jonë ka qenë i kufizuar nga 
afati i kufizuar kohor për punë në terren gjatë procesit të pilot auditimit. 
 
3. REZULTATET 
 
3.1 Të gjeturat 
 
3.1.1 Procedurat e brendshme – Për secilin organ të sektorit publik konsiderohet praktikë e mirë 
që të ketë procedura të brendshme të cilat i përshkruajnë rregullat dhe në bazë të së cilave 
shpenzohen mjetet për mallra dhe shërbime, në mënyrë që organi t’i ofrojë shërbimet e veta. 
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Testet tona ishin për rishikim të procedurave të brendshme të XY për shpenzime, për të parë nëse 
janë në pajtim me Rregullën Financiare 2 të Thesarit, mbi Shpenzimin e Parave Publike. 
Nuk kemi arritur të identifikojmë procedura të tilla brenda XY, andaj edhe nuk kemi mundur t’i 
shfrytëzojmë ato për të dhënë siguri se ato janë në përputhje me ligjin dhe rregulloret. 
 
3.1.2 Organo-grami - Mungesa e procedurave të brendshme ka rezultuar edhe me mungesën e një 
organo-grami të azhurnuar, kështu që nuk kemi arritur të identifikojmë strukturën e llogaridhënies 
dhe linjat e autoritetit, sikurse zbatohen në proceset e shpenzimeve përbrenda XY. 
 
3.1.3 Diagrami rrjedhës – është paraqitje që përshkruan rrjedhën e veprimeve në kuadër të një 
procesi dhe ofron masë të mirë të kontrollit për të siguruar zbatimin e procedurave si duhet. Nuk 
kemi pasur ndonjë dokument të tillë për proceset e blerjes dhe pagesës gjatë zhvillimit të auditimit 
tonë 
 
3.1.4 Përshkrimet e vendeve të punës – Testi ynë ishte t’i rishikojmë edhe përshkrimet e vendeve 
të punës të stafit që punojnë në fushën dhe procesin e shpenzimeve, në mënyrë që t’i identifikojmë 
përgjegjësitë e secilës pozitë dhe për të vlerësuar efektivitetin e kërkesës për ndarjen e detyrave.  
Ne nuk arritëm të gjejmë dëshmi të përshkrimeve të tilla të vendeve të punës, kështu që nuk kemi 
mundur t’i shfrytëzojmë dokumentet e tilla për të vlerësuar nëse është duke u bërë si duhet ndarja e 
detyrave në kuadër të proceseve të shpenzimit. Pamundësia jonë për të vlerësuar efektivitetin e 
ndarjes së detyrave është shtuar për shkak të mungesës së organo-gramit të ri, të përmendur më lart 
në pikën 3.1.2. 
 
3.1.5 Trajnimi – Një përgjegjësi e ZKA-së, për sa i përket delegimit të funksioneve që ndërlidhen 
me shpenzimin e parasë publike, që përmendet më lartë në pikën 1.1, përfshinë përgjegjësinë e tij 
për t’u bindur dhe siguruar se personeli që i kryen këto funksione të deleguara posedon 
shkathtësitë e nevojshme për kryerjen efikase dhe efektive të detyrave të tyre.  
Testi jonë, në këtë rast, ishte rishikimi i dosjeve të personelit që punojnë me shpenzime,  për të 
vlerësuar nëse i janë nënshtruar trajnimit adekuat.  
 
Nga dosjet e personelit ne kemi parë se vetëm .... % ka pasur dëshmi të pjesëmarrjes në trajnimet 
përkatëse. Kështu që ne nuk kemi arritur të gjejmë siguri të mjaftueshme se personeli i kyçur në 
procesin e shpenzimeve ka kapacitetin e nevojshëm për t’i kryer detyrat në mënyrë efikase dhe 
efektive. Përveç kësaj, kishte edhe mungesë të përshkrimeve të vendeve të punës të cilat, sikur të 
ekzistonin, do të mund t’i shfrytëzonim për t’i krahasuar CV-të (biografitë) e punëtorëve, për t’u 
siguruar se shkathtësitë e tyre u përgjigjen përgjegjësive dhe detyrave të tyre për vendin konkret të 
punës.  
 
Për pikat prej 3.1.1 deri në 3.1.5, ngritët pyetja: Si mund të dinë ata se kush është përgjegjës për 
çka dhe si mund të dinë kush çka duhet të bëjë dhe nga i marrin njohuritë dhe shkathtësitë për të 
bërë atë? 
Kësisoj lirohet çdokush brenda XY nga përgjegjësia për menaxhim dhe kontroll financiar. 
 
3.1.6 Regjistrimi i blerjeve – Pasi që nuk kemi arritur që të sigurohemi se procedurat e 
brendshme të XY  janë në pajtim me Ligjin dhe Rregulloret mbi Shpenzime, ne kemi planifikuar të 
testojmë një mostër të 100 blerjeve të regjistruara për të vlerësuar nëse  funksionojnë kontrollet 
adekuate. Janë përgatitur listat kontrolluese të cilat i përmbanin, në hollësi, të gjitha veprimet që do 
të duhej ndërmarrë në fushat e autorizimit, zotimit, pranimit dhe certifikimit të shpenzimeve. 
Pastaj, është kontrolluar dokumentacioni për secilin transaksion dhe është krahasuar me këto lista 
kontrolluese. Pas testimit të 30 lëndëve, ne nuk gjetëm asnjë që do të mund të na ofronte sigurinë 
dhe bindjen se kontrollet e brendshme janë adekuate për aktivitetet e lartpërmendura. Aspektet 
kryesore për të cilat brengosemi janë: 
 
(1) Nënshkrimin e zyrtarëve, në kuadër të fushave të tyre të përgjegjësive, pa dëshmi se ata i kanë 
përmbushur kërkesat e Rregullës Financiare 2; 
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(2) Blerjen e mallrave para zotimit të mjeteve. Kështu ndodhë që të blihen mallrat pa ditur 
paraprakisht se a ka mjete në dispozicion për ato, dhe 
 
(3) Mosekzistimin e Raporteve mbi Pranimin e Mallrave. Për këtë arsye ka qenë e pamundur të 
konfirmohet nëse në fakt janë pranuar mallrat për të cilat janë bërë pagesat. 
 
Në bazë të parregullsive në 100% të dokumenteve të testuar, kemi vendosur që nuk mund të 
shtojmë vlerën e as besueshmërinë edhe po që se do të vazhdonim me testim. 
 
3.1.7. Kodet e shpenzimit – Për të minimizuar rrezikun e kodeve të pasakta të cilat shfrytëzohen 
për të regjistruar blerjet është praktikë e mirë të tregohet kodi përkatës i shpenzimit pranë secilit 
artikull të shpenzimit të planifikuar në buxhet. 
 
Ne kemi rishikuar raportet buxhetore të XY dhe kemi gjetur se kodet e shpenzimeve janë përfshirë 
dhe si rrjedhim minimizojnë rrezikun për shfrytëzim të kodeve të pasakta. Gjatë testit të përshkruar 
në paragrafin 3.1.6 ne i kemi rishikuar edhe kodet e shpenzimit që janë shfrytëzuar për regjistrimin 
e blerjeve. Në mesin e 30 transaksioneve që janë testuar, kemi identifikuar një rast ku fatura me 
vlerë prej ..... Eurove për blerjen e dhuratave ishte regjistruar nën kodin shpenzues për ushqim dhe 
pije. Nëse kjo shumë krahasohet me shumën totale të transaksioneve për vitin 2007, ne mund të 
përfundojmë se numri i shënimeve të gabuara mund të jetë në rreth 30 raste apo 3.75% e të gjitha 
transaksioneve. Ndonëse ky numër nuk është aq i lartë, prapë ka arsye për shqetësim/brengosje 
meqë vlera e gabimit të identifikuar tejkalon ........ Euro. 
 
Të gjeturat e sipër shënuara nën pikat 3.1.6 dhe 3.1.7 qartë tregojnë për mungesën e funksionimit 
të kontrolleve të brendshme në kuadër të proceseve të blerjes dhe pagesës  e që rezulton në rrezik 
për blerje të parregullta dhe shfrytëzimin e kodeve të pasakta për të regjistruar blerjet. 
 
3.1.8 Monitorimi i shpenzimeve – Monitorimi i buxhetit siguron shfrytëzimin e resurseve për 
qëllimet e parapara dhe dhënien e llogarisë në mënyrë të rregullt. Kontrolli buxhetor ia mundëson 
organizatës rishikimin dhe adaptimin e buxhetit gjatë vitit fiskal. Ai po ashtu ofron një mekanizëm 
për të kërkuar llogari nga menaxherët përgjegjës për elemente të caktuara të buxhetit. Identifikimi 
dhe shpjegimi i dallimeve krahas caqeve vë në dukje të gjitha ndryshimet në trend dhe resurset e 
nevojshme. Kështu mundësohet identifikimi dhe menaxhimi i tejkalimit apo mos shpenzimit të 
buxhetit të ndarë.  
 
Testet tona kanë qenë rishikimi i raporteve të monitorimit të buxhetit të XY për të siguruar se i 
shërbejnë qëllimit dhe për të rishikuar procedurat për raportimin e rezultateve  të projektuara. 
 
Pasi që raportet e monitorimit shkruhen nga Zyrtari i Buxhetit dhe Financave ne kemi gjetur se ato 
janë jo adekuate për menaxherët të cilët nuk janë profesionalist financiarë dhe në këtë mënyrë e 
kanë bërë të vështirë arritjen e monitorimit efektiv.  
 
Ne nuk kemi arritur të gjejmë dëshmi për procedurat e raportimit të rezultateve të projektuara. Si 
pasojë është e paqartë se si arrihet identifikimi i shpenzimit të tejkaluar ose mos shpenzimit dhe se 
merren vendimet për veprimet përmirësuese për të trajtuar mundësinë për shpenzimin e 
tejkaluar/mos shpenzimin. 

3.2 Konkluzionet  

3.2.1 Janë vërejtur dobësi të rëndësishme të kontrollit të cilat mund të jenë çështje e menaxhmentit 
për përmirësime të rëndësishme.  Funksionojnë kontrolle  jo adekuate. Kërkohen veprime të 
menjëhershme përmirësuese për t’u mbrojtur në mënyrë adekuate kundrejt ekspozimit. 
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3.3 Rekomandimet   

Bazuar nga të gjeturat dhe konkluzionet tona në  pikët  3.1 dhe 3.2  rekomandojmë që nga 
Menaxhmenti të ndërmerren veprimet në vijim, në mënyrë që të përmirësohen praktikat 
momentale dhe të përmirësohet procesi i shpenzimeve brenda XY: 

3.3.1 Procedurat e brendshme sipas Rregullës Financiare 2 të Thesarit, mbi Shpenzimin e Parasë 
Publike, duhet të përgatiten si çështje urgjente. Këto duhet të përfshijnë listat kontrolluese të 
hollësishme për përgjegjësitë e secilit anëtarë të personelit, të përfshirë në procesin e shpenzimeve. 
Shtojca 1 e bashkangjitur është shembull i një liste kontrolluese dhe mbulon përgjegjësitë e 
Zyrtarit Autorizues. 

3.3.2 Organo-grami aktual duhet të azhurnohet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe duhet të 
identifikoj strukturën aktuale të raportimit dhe linjat e autoritetit brenda XY. Emrat e bartësve të 
pozitave duhet të përfshihen kundrejt secilës pozitë. 

3.3.3 Diagrami rrjedhës i procesit të shpenzimeve në kuadër të XY duhet të përgatitet dhe t’i jepet 
secilit anëtarë të personelit i cili ka qasje në proces. Shtojca 2 e bashkangjitur është diagrami 
rrjedhës i përgatitur nga Ekipi i Auditimit të Brendshëm, në të cilin jepet hollësisht renditja e 
veprimeve brenda procesit të shpenzimeve sipas Rregullës Financiare 2. Nëse është në pajtim me 
procedurat e tyre, ky mund të përvetësohet nga XY.  

3.3.4 Përshkrimet e punës duhet të përgatiten për secilin anëtarë të ekipit i cili ka qasje në procesin 
e shpenzimeve dhe duhet të përfshijë përgjegjësitë specifike të tyre sa i përket shpenzimeve duke 
pasur parasysh kërkesën për ndarjen e detyrave. 

3.3.5 I tërë personeli i përfshirë në procesin e shpenzimeve, përfshirë monitorimin e buxhetit, 
duhet të ketë shkathtësitë dhe njohuritë e nevojshme për të kryer detyrat e tyre në mënyrë efikase 
dhe efektive. Hapi i parë drejt arritjes së kësaj është përgatitja e procedurave të brendshme ashtu 
sikurse i jemi referuar në paragrafin 3.3.1. Kur të përfundohet kjo duhet t’i jepet personelit 
përkatës dhe duhet të ofrohet trajnim kurdo që është e nevojshme. Thesari dhe/ose Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave mund të jetë në gjendje të ofroj një trajnim ë tillë. 

3.3.6 Për të minimizuar rrezikun e blerjeve të parregullta dhe shfrytëzimin e kodeve të pasakta për 
të regjistruar blerjet sikurse është dhënë hollësisht në paragrafët 3.1.6 dhe 3.1.7, lista kontrolluese 
e referuar në paragrafin 3.3.1 duhet të shfrytëzohet nga secili anëtarë i personelit i përfshirë në 
procesin e shpenzimeve si “memorandum” i veprimeve që duhet të kryhen para 
autorizimit/zotimit, pranimit/certifikimit. Me përfundimin e këtyre veprimeve ai/ajo duhet të 
nënshkruaj listën kontrolluese dhe ta bashkëngjit atë tek CRPF/CPO dhe t’i kaloj dokumentet tek 
personi tjetër me radhë në proces. 

Kjo do të duhej të ndihmonte të qartësoj se kush është përgjegjës për çka dhe të siguronte se është 
në pajtueshmëri me Rregullën Financiare 2. 

3.3.7 Raportet Mujore të Monitorimit të Buxhetit duhet t’i jepen menaxhmentit nga Zyrtari për 
Buxhet dhe Financa. Një shembull i formatit dhe informatave të cilat duhet të jepen është dhënë i 
bashkangjitur në Shtojcën 3.  

3.3.8 Komiteti i Monitorimit të Buxhetit duhet të krijohet për të rishikuar rezultatet e projektuara 
dhe për të ndërmarrë veprime përmirësuese kurdo që është e nevojshme ashtu që të minimizojnë 
rrezikun për tejkalim të shpenzimit ose mos shpenzim të buxhetit. Ky komitet duhet të takohet çdo 
muaj dhe duhet të përfshijë menaxhmentin e lartë, Zyrtarin për Buxhet dhe Financa dhe secilin 
anëtarë të personelit përgjegjës për buxhete. 
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3.3.9 Për të lehtësuar menaxhimin e buxhetit, duhet të merret parasysh ndarja e buxhetit aktual të 
centralizuar në komponentët më të menaxhueshëm dhe më kuptimplotë ose qendrave të kostove. 
Secila nga këto qendra të shpenzimeve duhet të menaxhohet nga Zyrtari Përgjegjës i cili do të 
raportonte për mospërputhjet e buxhetit tek Komiteti i Monitorimit të Buxhetit i referuar në 
paragrafin 3.1.8. 

 
 
 
4. PLANI I VEPRIMIT  
 
 
 
 
Për t’u miratuar nga menaxhmenti 
 


