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1. HYRJE

Qëllimi i këtij moduli është të ndihmojë studentët për të kuptuar më mirë se si 
metodologjia e auditimit të brendshëm duhet të zbatohet në praktikë, analizave në 
shembujt konkretë të planeve strategjike dhe vjetore të auditimit të brendshëm, 
raporteve të auditimit të brendshëm, të gjeturave, rekomandimeve, planet e 
veprimit të auditimit të brendshëm etj. si është aplikuar metodologjia e auditimit 
të brendshëm, çfarë mungon, etj ... dhe për të përgatitur më mirë pjesëmarrësit për 
kryerjen e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në praktikë.

Çdo kapitull lidhet me fusha të veçanta të procesit të auditimit të brendshëm për 
shembull hapat themelor në lidhje me planifikimin strategjik dhe vjetor të auditimit 
të brendshëm, hapa themelorë në përgatitjen e raporteve të auditimit të brendshëm, 
etj), dhe pas kësaj do të ndjekë detyra konkrete, shembuj të planeve strategjike 
e vjetore të auditimit të brendshëm, shembull konkret të raportit të auditimit të 
brendshëm në bazë të pyetjeve që do të ndihmojnë pjesëmarrësit për të analizuar 
dhe të japin mendimet e tyre / përgjigjet se si metodologjia e auditimit të brendshëm 
ka qenë aplikuar në shembuj konkretë.

Këto materiale janë e tëra që juve u duhet për të mbuluar plotësisht plan programin 
e këtij moduli dhe për të arritur sukses. Natyrisht që duhet të inkurajoheni të lexoni 
edhe më shumë dhe shumica e temave përfundojnë me disa rekomandime për 
material shtesë për leximin e materialeve ë ndryshme, revistave dhe burime tjera, 
duke përfshirë edhe internetin, në mënyrë që të thelloheni në punën tuaj.

Ky modul do t’ju ndihmojë që të organizoni dhe bëni studimin tuaj në mënyrë 
metodike, logjike dhe efektive.
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2. PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE VJETOR I 
AUDITIMIT

2.1 Qëllimi i planifikimit të auditimit

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 rregullohen me ligje. 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.

Për përgatitjen e planit strategjik dhe vjetor të auditimit të brendshëm aplikohen 
standardet ndërkombëtare të AB: 

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.  
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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:

a) Përcaktojnë objektivat dhe prioritetet e tyre, dhe

b) 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;

• 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.
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2.2 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.

2.3 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.  
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2.4 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 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:
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 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.)

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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3. 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 kryesore të planit strategjik janë: 

• Reflektimi i objektivave strategjike të SSP 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 veçanta 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; 
• Identifikimi i të gjitha sistemeve të auditueshme (universi i auditimit);
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• Kryerja e vlerësimit të rrezikut për secilin sistem;
• Vendosja në lidhje me qasjen e auditimit që reflekton rreziqet përkatëse për 

elementet e ndryshme të mjedisit të auditimit; dhe
• Përcaktimi i kërkesave të përgjithshme për personelin e auditimit dhe 

burimet financiare.  

3.1 Kuptimi i organizatës, siç është përcaktimi i mjedisit të auditimit

Pika fillestare për planifikimin strategjik është të kuptuarit e organizatës. Gjatë 
kësaj faze auditori i brendshëm duhet të bëjë një rishikim të qëllimeve, njësive 
strukturore dhe aktiviteteve të organizatës. Të kuptuarit e organizatës bëhet përmes 
rishikimit të dokumenteve mbi politikat e menaxhmentit planin strategjik dhe vjetor 
të organizatës, strukturën organizative, aktet ligjore dhe nën ligjore që rregullojnë 
aktivitet e organizatës, metodat për raportim dhe vendim marrje, rezultatet nga 
dosjet e auditimeve të mëparshme, burimeve tjera të informatave si dhe mbledhjes 
së informatave përmes pyetësorëve, takimeve dhe intervistave.

3.2 Identifikimi i sistemeve të auditueshme (universi i auditimit)

Pasi që auditori të kuptoj objektivat e organizatës ai duhet të identifikojë të gjitha 
sistemet e auditueshme (universin e auditimit) brenda organizatës. Kur auditori i 
brendshëm përcakton universin e auditimit ai duhet të marrë parasysh strukturën 
organizative të organizatës, lidhjet hiearkike së bashku me rezultatet e mëparshme 
të auditimt të kryer deri në atë kohë (nëse ka), njohurit e shkathtësitë tjera të auditorit 
si dhe konsultimeve në nivelin menaxherial për aktivitetin/ aktivitet e posaçme. 

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 shkathtësitë e tjera në NjAB, si 
dhe konsultimet në nivelet e ndryshme menaxheriale për aktivitetin/aktivitetet e 
posaçme. 
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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 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.

3.3   Kryerja e vlerësimit të rrezikut për secilin sistem 

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-së, duke i përqendruar auditimet në ato sisteme që bartin në vetë rrezik më të 
madh. 
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Rreziqet shpeshherë 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-së 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-së duhet të marr parasysh informatat që 
janë në dispozicion për rreziqet, analizimin e tyre, vlerësimin dhe kontrollin e bërë 
nga menaxhmenti. 

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 disenjohen 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 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. 



Moduli 5 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktikë

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju

Central Harmonization Unit 

20

Vlerësimi i rrezikut kryhet në dy nivele:

• Në planifikimin strategjik/vjetor; dhe

• Në nivelet e planifikimit të auditimit

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

Faktorët e rrezikut

Drejtori i NjAB-së, 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-
së që të prioritizojë fushat potenciale të auditimit. Shumica e modeleve të rrezikut 
përdorin faktorët e rrezikut për përcaktimin e prioritetit të detyrave, siç janë:

Vlerësimi i rrezikut gjatë planifikimit 
strategjik dhe vjetor.
Mbulon tërë institucionin.

Shfrytëzon informata më të përgjithshme 
për rreziqet.
Informatat për rreziqet mund të mos jenë 
më të rejat.
Rreziqet mund të vlerësohen vetëm nga 
auditori, apo së bashku me menaxhmentin.
Auditori interesohet për nivelin e reziqeve 
strategjike që ndërlidhen me proceset e 
nivelit të lartë.

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

Vlerësimi i rrezikut në planifikimin e 
auditimit.
Mbulon procesin (proceset) e 
përzgjedhura për auditim.
Shfrytëzon informata më të hollësishme në 
dispozicion për rreziqet.
Informatat e azhurnuara për rreziqet 
grumbullohen nga auditori.
Rreziqet vlerësohen vetëm nga auditori.

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 është një pjesë e 
vlerësimit të sistemeve kontrollit të 
brendshëm të procesit të përzgjedhur.
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• 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-së 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-së mund të përdorë kategori dhe faktorë të tjerë të rrezikut 
që janë të përshtatshëm për aktivitetin e organizatës përkatëse. 
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Kategoria e rrezikut
Rreziku për reputacionin

№

1.

Rreziku i operimit2.

Rreziku strategjik3.

Rreziku legjislativ4.

Rreziku kontraktual 5.

Rreziku financiar6.

Rreziku menaxherial 7.

Dështimi i projekteve me rëndësi të madhe publike.

Prezantimi i një aktiviteti apo funksioni të ri që nuk është tipik për organizatën. 
Organizimi i ndërlikuar i funksioneve. 

Qarkullimi i personelit. 

Rezultatet nuk përmbushin objektivat e para-përcaktuar. 

Menaxhimi jo efikas. 

Amendamentet e akteve ligjore.
Ndërlikueshmëria e rregulloreve ligjore.
Amendamentet e rregullave të brendshme.
Ndërlikueshmëria e rregullave të brendshme.

Vëllimi i transaksioneve mujore. 
Shuma e buxhetit.
Shuma e shpenzimeve kapitale për një vit.
Financimi nga burimet e jashtme.
Detyrimet financiare. 

Kompetenca e menaxhmentit dhe personelit.

Komunikimi dhe linjat e raportimit.

Ekzistenca e neneve që ofrojnë garanci.
Vlera e kontratës.
Ndërlikueshmëria e kontratës.

Diskreditimi politik ose biznesor i menaxhmentit të organizatës.

Ndikimi i njësisë së synuar të auditimit në njësitë në organizatë. 
Ndikimi i njësisë së synuar të auditimit në entitetet e tjera jashtë organizatës. 

Numri i njësive organizative dhe personave të përfshirë në zbatimin e kontratës.

Të kuptuarit e menaxhmentit në lidhje me funksionin e kontrollit të brendshëm.

Faktori i rrezikut

Skandal medial i shoqëruar me një apo disa njësi të synuara të auditimit ku janë 
të implikuar menaxherët ose punonjësit e organizatës. 

Vonesa ose dështimi në implementimin e masave nga programi i Qeverisë ose 
masave të tjera që janë të rëndësishme për organizatën. 

Objektivat e funksionimit dhe programimit nuk janë në përputhje me objektivat 
e organizatës. 

Kriteret joadekuate për vlerësimin e arritjes së objektivave dhe detyrave të 
para–përcaktuara.

Ndërprerja ose ndalja e një aktiviteti të organizatës që përfshinë ofrimin e një 
shërbimi të rëndësishëm për publikun – për shembull, dështimi në pagesën e 
beneficioneve të të papunësuarve (për organizatat në sektorin e sigurimit 
social), suspendimi i subvencioneve për prodhuesit bujqësor, etj. 
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Specifikimi i shkallës së gradimit të secilit faktor të rrezikut 

Drejtori i NjAB-së 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-së 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-së 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-së 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. 

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-së 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. 
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Kategoria e rrezikut
Qarkullimi i personelit

Ndryshime në aktivitete dhe 
strukturën e organizatës

Amendamentet e 
rregulloreve ligjore 

Ndërlikueshmëria e 
rregulloreve ligjore 

Aktet ligjore përmbajnë rregullore të ndërlikuara që ndryshohen shpesh.

Deri në 1,000,000 EURO

Nga 1,000,001 EURO deri në 3,000,000 EURO

Më shumë se 3,000,000 EURO

Nuk ka pasur amendamente në rregulloret ligjore gjatë vitit të fundit.

Kriteret e gradimit

Buxheti 

Kontrolli i brendshëm 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

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

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

Ndryshim në personelin menaxherial dhe qarkullim më shumë se 10% i 
personelit të ekspertëve gjatë 3 viteve të fundit.

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

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

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

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

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

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

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

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

Drejtori i NjAB-së 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-së 
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-së mund të zgjedh pragjet e mëposhtme:

• Sistemet me indeksin e rrezikut prej 2.31 deri në 3.00 janë rreziqe të larta;

• Sistemet me indeksin e rrezikut prej 1.71 deri në 2.30 janë rreziqe të mesme;

• Sistemet me indeksin e rrezikut prej 1.00 deri në 1.70 janë rreziqe të ulëta. 
 
Drejtori i NjAB-së duhet të diskutoj me menaxhmentin rezultatet nga vlerësimi i 
rrezikut.  Pasi që drejtori i NjAB-së dhe kryesuesi i organizatës që auditohet të kenë 
arritur një marrëveshje në lidhje me vlerësimin e fundit të rrezikut, drejtori i NjAB-
së mund të planifikoj aktivitetet strategjike ose vjetore të auditimit. 
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3.4 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

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.  
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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. 

3.5 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. Modeli i  detajuar është  dhënë në Shembullin Ndarja e Kohës Efektive të 
Punës 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  Plani strategjik 
për periudhën .... Ndarja e detyrave sipas qasjes së auditimit dhe përcaktimit 
të ditëve për person dhe atë numër 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 

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.
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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 ZAP. 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 
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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.

Udhëzime se si duhet të plotësohet tabelat

Udhëzime se si duhet të plotësohet tabela per “Ndarjen e kohës efektive të punës”
 

1. Të dhënat e dhëna janë vetëm për qëllime ilustrimi dhe ju mund të plotësoni 
numrat  përkatës në kolonat 1, 2, 3, 6, ku vlerat në kolonat 4, 5, 8 llogaritën 
automatikisht. Diagrami i ndarjes së KEP– i bazuar në vlerat e nxjerra nga 
tabela, diagrami kriijohet automatikisht. Ngjyrat në diagram korrespondojnë 
me ngjyrat e specifikuara në tabelë.

2. Është e këshillueshme që ju të kontrolloni dy herë formulat për gabime të 
mundshme dhe të plotësoni ato nëse keni zgjedhur një % të KEP nga ajo që 
është specifikuar në tabelë. Në kolonën 5 është specifikuar që 75% e KEP 
është ndarë për implementimin e detyrave të auditimit).

3. Ky dokument i punës është vetëm për qëllime ilustrimi dhe duhet të 
adaptohet sipas nevojave dhe vendimeve tuaja specifike.

Përcaktimi i kohës efektive 
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Ndraja e Kohes efektive të punës

Udhëzime se si duhet të plotësohet tabela per ndarjen e detyrave  për 20..., 20..., 
20... në pajtim me strategjinë e auditimit dhe përcaktimi i ditëve të nevojshme të 
punës për person
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Shënim:

Ky dokument është vetëm për qëllime ilustrimi të metodës së llogaritjes së numrit të 
auditorëve të nevojshëm. Drejtori i Njësisë auditimit të brendshëm mund të përdorë 
dokument të ndryshëm të punës apo mund të adoptojnë këtë duke shfrytëzuar 
gjykimin e vet profesional.

1

6

2

3

4

Kolona  1 shfrytëzohet për të specifikuar njësitë e synuara të universit të auditimit – këto mund 
të jenë njësi strukturale, sisteme, aktivitete, projekte, programe. Ato duhet të shenohen sipas 
radhës prej lartë poshtë (nga rreziku i lartë deri te rreziku i ulët);

Në kolonën 3 tregoni se  a është njësia e synuar e auditimit  rrezik i lartë, rrezik i mesëm, apo 
rrezik i ulët, duke përdorur treguesin dhe kufijtë e prioritizimit të specifikuar;

Në pajtim me strategjinë e adoptuar të auditimit plotësoni numrin  e detyrave  të auditimit dhe 
numrin e ditëve të nevojshme për implementim në secilin vit (kolonat 4, 5, 7, 8, 10, 11.);

Numri i ditëve për përcjelljen e rekomandimeve, për sigurimin e shërbimeve të konsulencës, dhe 
për planifikimin strategjik dhe vjetor duhet t`i shtohen numrit të përgjithshëm të ditëve të nevo-
jshme për implementimin  e detyrave të auditimit në pajtim me vlerësimin e rrezukut. Ata duhet 
poashtu të jenë në përputhje me strategjinë e auditimit.
Plotësoni KEP për secilin auditorë të llogaritur në pikën 7.1 të modelit për planin strategjik 
(shembulli në tabelë është: 175) dhe pozitat e punës të cilat tani janë të zëna në NJAB. Numri i 
auditorëve të nevijshëm dhe numri i auditorëve shtesë që duhet të punësohen mund të llogaritet 
pastaj;
Nën tabelë, Drejtori, Njësia e Auditimit të brendshëm duhet të përshkruajë nevojën për personel 
shtesë/nëse ka nevojë për ndonjë/ dhe masat të cilat Drejtori, Njësia e Auditimit të brendshëm 
sugjeron të ndërmerren për të marrë burime shtesë.

Kolona  2 shfrytëzohet për të treguar treguesin e rrezikut të fituar si rezultat i vlerësimit të 
rrezikut;

7

5

Kufijtë e prioritizimitRreziku

I lartë

I mesëm

I ulët
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Ushtrim praktik për përgatitjen e planit strategjik: 

Duke shfrytëzuar fazat kryesore në procesin e planifikimit strategjik ne do të paraqesim 
çështjen në vijim për rishikim dhe diskutim;

• Përshkruani objektivat e organizatës suaj;

• Identifikoni universin e auditimit,

• Vlerësoni rrezikun për sisteme;

• Përcaktoni shpeshtësinë e auditimit; dhe 

• Burimet e nevojshme për auditim.

Ushtrimi i 1;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Përcjellja e rekomandimeve 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puna tjetër e auditimit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KEP/Numri i auditorëve 2007 2008 2009
KEP për secilin auditorë 175.00 175.00 175.00
Numri i auditorëve të nevojshëm 0 0 0
Pozitat e zëna të punës
Numri shtesë i auditorëve të nevojshëm 0 0 0

Hetimet e mashtrimit 

Detyrat e auditimit që janë 
duke u zhvilluar 

Detyrat për shërbime të konsulencës 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 8 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Totali për detyrat në pajtim me 
vlerësimin e rrezikut dhe 
strategjinë e auditimit

0 0 0Numri i përgjithshëm i ditëve për 
aktivitetet e auditimit të 
brendshëm për NjAB
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4. PLANI VJETOR

Plani Vjetor përpilohet për çdo vit dhe bazohet në planin strategjik dhe vlerësimin 
e rrezikut që azhurnohet çdo vit. 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 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:

Zgjedhjet do të jenë të ndryshme

Nga zgjedhja pritet që pjesëmarrësit të përcaktojnë objektivat e organizatës, të 
identifikojnë universin e auditimit, të vlerësojnë rreziqet, përcaktojnë shpeshtësinë 
dhe burimet e nevojshme për auditim.
 
Megjithatë gjatë zgjedhjes së detyrës do të përdoren hapat e njejtë për hartimin e 
planit strategjik

Zgjedhja
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4.1 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.

4.2 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  
lartë 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. 
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• 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. 

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-së.  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. 

Duke shfrytëzuar fazat kryesore në procesin e planifikimit vjetor ne do të paraqesim 
çështjen në vijim për rishikim dhe diskutim të planit vjetor;

Përgatitni plan vjetor të AB në bazë të Planit strategjik të AB? (Bazohuni në planin  
strategjik që keni përgatitur gjatë ushtrimeve në njësinë mësimore paraprake;

Në planin e auditimit vjetor përfshini:

• Aktivitete e NjAB për arritjen e objektivave strategjike,

• Detyrat e auditimit,

• Auditimin e njësive/sistemeve strukturore që janë duke u zhvilluar

• Llojin e detyrave të auditimit

• Radhitni detyrat e auditimit të planifikuar me strategjinë e auditimit  

• Burimet për auditim dhe ndarja e detyrave të auditimit  

Ushtrimi i dytë  
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Zgjedhjet do të jenë të ndryshme për shkak se organizatat kanë objektiva të ndryshme.
 
Nga zgjedhja pritet që pjesëmarrësit të përcaktojnë objektivat strategjike të NjAB-së, 
detyrat për arritjen e objektivave , llojin e detyrave të auditimit, radhitjen e detyrave 
të auditimit, burimet e burimet e nevojshme për auditim dhe ndarjen e detyrave të 
auditimit 

Megjithatë gjatë zgjedhjes së detyrës do të përdoren hapat e njejtë për hartimin e 
planit vjetor 

Zgjedhja 

4.3 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 për këtë qëllim nga udhëheqësi i ekipit të auditimit dhe të 
aprovohet nga drejtori i NjAB-së, para së të bëhen ndryshimet.
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Ju sapo keni filluar auditimin tuaj të parë në karrierë, dhe menaxheri juaj ka kërkuar 
nga ju të vizitoni një zyrë të ministrisë në një qytet tjetër ku nga publiku pranoni çeqe 
dhe para në dorë. Ju jeni informuar për sistemet manuale në operim dhe keni marrë 
një kopje të shënimit narrativ që përshkruan proceset që ju do t’i kontrolloni. Me 
të arritur në zyrë, ju befasoheni kur t’ju thonë se sistemet manuale kohëve të fundit 
janë zëvendësuar me rrjet lokal, janë lidhur me kompjuterin kryesor në ministri në 
kryeqytet. Për më tepër, mbikëqyrësi lokal ju thotë juve se tashmë auditorët e jashtëm 
kanë vizituar zyrën për testimin e sistemit. 

Cilat janë planifikimet dhe çështjet fakt-mbledhëse që dalin nga zbulimi juaj?

Përgjigjet mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në këto në vijim:

Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm duhet të shqyrtojë planin e angazhimit për të 
parë nëse ka në dispozicion resurse të mjaftueshme për auditimin e sistemit të ri në 
mënyrë korrekte gjatë auditimit aktual (si praktikant auditimi, ende nuk keni fituar 
nivelin e njohurive dhe përvojës për të qenë në gjendje për të audituar sistemet e 
kompjuterizuara në mënyrë efektive).

Mund të ketë një ndikim në planet strategjike e vjetore, sidomos nëse zyrat tjera të 
Ministrisë duhet të kenë të instaluar një sistem të ri me rrjete të kompjuterizuara. 
Rreziqet e mundshme me futjen e sistemeve të reja duhet të identifikohen dhe 
analizohen e kjo mund të ketë mbrapsje në të gjitha planet e auditimit.

Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm duhet të shqyrtojë planin strategjik pasi të 
inkorporojë ndryshimet e nevojshme për të vlerësuar implikimet në burime. Për 
shembull shtimi i sistemit të ri të kompjuterizuar mund të rrisë numrin e auditimeve 
që ndërlidhen me TI që duhet të përfshihen në ciklin e auditimeve dhe justifikon 
rekrutimin e auditorit të ri në TI apo trajnimin e anëtarëve aktual të stafit në auditim 
në TI për të mundësuar rritjen e burimeve audituese për të përmbushur nevojat që 
sapo janë vlerësuar.

Pse nuk e ka njoftuar zyrtarisht menaxhmenti në ministri, në nivel lokal apo në TI, 
Auditorin e Brendshëm? A ka nevojë Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm të lëshojë 
një udhëzim të gjithë menaxherëve që kërkojnë të informohen auditorët për ndonjë 
ndryshim të propozuar në sistemet kyçe apo personelin para se ndryshimet të bëhen?

Ushtrimi i tretë

Zgjedhja:
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Pse nuk është informuar Auditori i Brendshëm për kalimin në sistem të kompjuterizuar 
nga TI apo menaxhmenti lokal, para ndryshimeve apo në kohën e zbatimit?

A mund të përmirësohen teknikat e mbledhjes së informatave që përdoren nga 
auditorët e brendshëm? Pse nuk është zbardhur ky ndryshim i madh më herët në 
diskutime me menaxhmentin vendor?

Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm duhet të informojë menaxhmentin e lartë në 
Ministri për mungesë komunikimi me auditorët e brendshëm nga auditorët e jashtëm 
(edhe pse ndoshta raporti i auditorëve të jashtëm i cili normalisht do të shihej nga 
Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm, ndoshta ende nuk është pranuar nga Ministria).

Dokumentet e Auditorëve të Brendshëm për sistemet në zyrë duhet të ndryshohen 
(ndoshta zëvendësojnë stilin e shënimeve narrative të të dhënave me një formë më të 
lehtë dhe më funksionale të diagramit në sistem të ri).

Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm duhet të shqyrtojë procesin e planifikimit të 
auditimit për t’u siguruar se bëhen pyetje në të gjitha nivelet përkatëse për ndryshimet 
e rëndësishme në sisteme (ekzistuese dhe të propozuara) kështu që këto të mund të 
përfshihen në proceset e planifikimit.

Menaxhmenti i departamentit të TI-së duhet të mirëmbajë lidhje të rregullta raportimi 
me Auditorin e Brendshëm për të informuar këtë të dytin për sistemet e reja të 
propozuara apo avancime të sistemit aktual. Auditori ndoshta dëshiron të bëjë një 
proces të vlerësimit të opsioneve dhe të proceseve të disenjimit të sistemit për t’u 
siguruar se kontrollet e brendshme operojnë dhe vlera për para është arritur, edhe në 
blerje të harduerit të duhur dhe në operimin e sistemit të ri kur të jetë jetësuar. 

Për shembull në rastin e tanishëm, ndoshta një sistem i shtrenjtë kompjuterik është 
futur për të kryer punën e një personi i cili më parë ka marrë vetëm 30 minuta kohë 
për t’u kryer në mënyrë manuale.
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Ju jeni auditor i ri në organizatën tuaj. Drejtori i njësisë së auditimit të brendshëm gjatë 
fazës së planifikimit të auditimit ka dhënë dorëheqje nga organizata. Pas dorëheqjes 
së drejtorit të njësisë së auditimit të brendshëm menaxhmenti i organizatës ju ka 
vendos në pozitën e drejtorit të njësisë së auditimit të brendshëm. Menaxhmenti 
i organizatës nga ju ka kërkuar që të rishikoni dhe finalizoni planin strategjik dhe 
vjetor të auditimit:

Kërkesa:

Plani strategjik i AB, a lidhet me dokumentet strategjike të OB-së dhe a i referohet:

• Objektivave, prioriteteve, masave strategjike të OB?

• Ndryshimeve të pritshme në aktivitete e OB-së?

• Problemeve/vështirësive të identifikuara?

• A janë identifikuar dhe përfshirë në Planin strategjik të AB, dobësitë kryesore 
në sistemin e kontrollit të brendshëm? 

• A janë identifikuar objektivat strategjike të auditimit të brendshëm dhe a 
korrespondojnë ato me objektivat, prioritetet dhe nivele të kontrollit në OB 
si dhe prioritetet e menaxhmentit?

Universi i auditimit në Planin Strategjik të AB (lista e auditimeve të mundshme) është 
përcaktuar duke përdorur:

• Qasjen funksionale/sistemit – lista e auditimeve që korrespondojnë me listën 
e funksioneve/sistemeve,

• Qasjen strukturore – lista e auditimeve që korrespondojnë me strukturën 
organizative/ departamentet,

•  Qasjen e kombinuar.

A janë identifikuar rreziqet kryesore dhe a është dokumentuar procesi i vlerësimit të 
rrezikut?

A përmban Plani Strategjik i AB planin e rekrutimit të personelit të ri, nëse NJAB nuk 
është e kompletuar me personel?

A e informon Kryesuesi i NjAB-së Komitetin e auditimit dhe Kryesuesin e OB për 
pasojat e një NjAB të pa kompletuar me personel?

Ushtrimi i katërt 
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Në përgatitjen e vlerësimit të rrezikut, a janë marrë në konsideratë raportet e ZAP-it?
A përgatitet plani vjetor i AB në bazë të Planit strategjik të AB?

A korrespondon lista e auditimeve në Planin vjetor të AB me listën e prioriteteve të 
vendosura ne Planin strategjik të AB?

Plani vjetor i AB përfshinë informata për:

• Objektivat e auditimeve;

• Fushëveprimin e auditimeve;

• Metodat e punës;

• Orarin kohor.

A përfshihen të gjitha llojet e auditimit në Planin vjetor të AB (auditimi i pajtueshmërisë, 
auditimi i sistemeve, auditimi i performancës)?

A përmban Plani vjetor i AB alokimin e punonjësve/personelit të AB në detyrat 
auditimit?

Zgjedhja:

Dëshmi: Paragrafi nga Plani Strategjik i AB që i referohen OB objektivat, prioritetet, 
ndryshimet që janë parashikuar (për shembull projekte të reja kapitale që janë 
planifikuar të zbatohen, dokumentet e reja strategjike që do të miratohen, ndryshimet 
në strukturat organizative, etj) Edhe pse nuk ka dokument të ri strategjik në vend që 
nga korrik 2013 strategjia zhvillimore lokale për Komunën XX 2013-2016 nuk ka 
asnjë referencë për këtë dokument.

Dëshmi: Lista e dobësisë identifikuar dhe përfshirë në Planin Strategjik të AB (p.sh. 
dobësitë në lidhje me planifikimin strategjik, planifikimin e buxhetit, realizimin e 
buxhetit, prokurimit, mos ekzistimit të procedurave të shkruara, mbivendosje të 
mundshme në kontrollet, etj) dhe referenca për burimin e informacionit për të mbledhur 
informacion: analiza e rezultateve nga auditimet e mëparshme, analiza e rezultateve 
nga llojet e ndryshme të raporteve, raporteve të ZAP-it, MFK, vetë-vlerësimit, listë 
kontrolli etj.

Nuk ka listë të dobësisë konkrete të identifikuar (p.sh. dobësitë në lidhje me 
planifikimin strategjik, planifikimin e buxhetit, realizimin e buxhetit, prokurimit, 
mungesa e kontrolleve etj;
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Dëshmi: Letra që përmbajnë përgjigje të menaxhimit të kërkesës për të siguruar 
informacion për përgatitjen e planit strategjik të AB (problemet, vështirësitë, 
prioritetet etj). Referencat në takimet që mbajnë me menaxherët, përgjigjet në 
pyetësorët dërguar për menaxherët, etj. Në Planin Strategjik 2014 - 2016 Kapitulli II. 
Kuptimi i aktiviteteve të organizatës thuhet: “NjAB ka filluar procesin e planifikimit 
strategjik duke rishikuar objektivat, njësi dhe aktivitetet e organizatës strukturore. 
Rishikimi është bazuar në informatat e mbledhura përmes takimeve dhe intervistave 
me menaxhmentin e drejtorive komunale, zyrtarët e ndryshëm komunal, nga përgjigjet 
e pyetësorit, pastaj nga analiza e rezultateve të dala nga auditimet e mëparshme, 
nga informacioni i siguruar, aksesin e publikut dhe nga burime të tjera: “ Nuk ka 
asnjë dëshmi kur këto takime  janë mbajt cilat janë konkluzionet nga këto takime ose 
intervista, Cilat janë aktivitetet kryesore të Komunës XX  në periudhën 2014-2016.

Dëshmi: Lista e auditimeve. Lista e auditimeve nga Plani Strategjik AB 2014-2016; 
Procesi i prokurimit;  Të hyrat nga tatimi në pronë; Të hyrat nga lejet e ndërtimit; 
Menaxhimi i Pagave; Menaxhimi i pasurive; Drejtoria e infrastrukturës lokale;  
Rekrutimi në administratën komunale; Drejtoria e Arsimit; Drejtoria e shëndetit;  
Drejtoria e Shërbimeve Publike; Drejtoria e kulturës; Drejtoria e kadastër; Drejtoria 
e ekonomisë dhe të zhvillimit; Paraja e imët; donacionet; Subvencionet; Shpenzimet 
komunale (shpenzimet nga të energjisë elektrike, telefon, ujë, mbeturina, etj); 
Menaxhimi i parkingut; Shpenzimet e reprezentacionit.

Dëshmitë: dokument që përmban informacion në lidhje me procesin e vlerësimit 
të rrezikut (për shembull fjalë ose tabelë excel etj) dhe burimin e informacionit / 
të metodave që janë përdorur për vlerësimin e rrezikut (intervista me menaxherët, 
pyetësorë etj) Është bërë një lloj i vlerësimit të rrezikut, faktorët e rrezikut janë 
identifikuar, kriteret e notimit gjithashtu janë identifikuar, dhe vlerësimi i proceseve 
sipas llogaritjes së treguesve të rrezikut. Auditori nuk ka informata  se menaxhmenti 
nga Komuna XX ka  përgatitur regjistrin rrezikut ku rreziqet janë përcaktuar shumë 
konkrete.
(Burimi: Plani strategjik 2014-2016 AB pjesë Vlerësimi i rrezikut V.)

Dëshmitë: Plani vjetor i AB është përgatitur bazuar në Planin Strategjik 2014-2016 të 
AB (Hyrje pjesë në Planin Vjetor 2014);

Dëshmi: Lista e auditimeve në planin Vjetor AB; procesi i prokurimit; Paraja e imët; 
Menaxhimi i aseteve; Rekrutimi në administratën komunale; Drejtoria për Kulturë; 
Të ardhurat nga tatimi në pronë; Drejtoria e Arsimit; Të ardhurat nga lejet e ndërtimit; 
Drejtoria e infrastrukturës lokale; Menaxhimi i Pagave; Donacionet.



Dëshmi: Referencat në Planin Vjetor AB. Objektivat nuk janë të definuara si duhet 
dhe jo në mënyrë të qartë, nuk është keqkuptim se si për të përcaktuar objektivat 
e IA (shembull i objektivit: “Vlerësimi i procesit të prokurimit, vlerësimi i aseteve, 
menaxhmentet, etj). Ajo është e përcaktuar vetëm për periudhën që do të mbulohet. 
Nuk ka asnjë informacion se çfarë lloj i metodave do të përdoren: analiza, intervista, 
testimit etj. Ajo është e përcaktuar në afatet për përfundimin e auditimeve. (Burimi: 
Pika 3.3 në Planin Vjetor të AB për vitin 2014.)

Dëshmi: Llojet e auditimeve të përfshira. Llojet e auditimeve nuk janë përcaktuar, 
pavarësisht se është e mundur që të konkludojmë se vetëm auditimet e përputhshmërisë 
janë planifikuar.

Dëshmitë: Referenca në Planin Vjetor AB. Plani vjetor për vitin 2014 - 5.2 pikë. Afati 
kohor për detyrat e auditimit dhe ndarja e detyrave të  auditimit.

Dëshmi: Referencat në Planin Strategjik AB. Komuna XX ka sistematizuar 3 pozita të 
auditimit të brendshëm dhe të gjitha 3 pozitat janë përmbushur.

Dëshmitë: Info për listën e auditimeve, atëherë nuk mund të kryhet për shkak të 
mungesës së burimeve të auditimit të brendshëm.

Në Planin AB Vjetor 2014 në fund thuhet se: Duke krahasuar me kërkesat e stafit me 
stafin ekzistues të Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe mundësitë që stafi ynë këtë 
vit për të shkuar me pushime dhe trajnimet që do të mbahet nga NjQH ne konkludojmë 
se stafi nuk është i mjaftueshëm dhe kjo do të jetë e nevojshme për të rekrutuar dy 
auditorë më shumë për të zbatuar këtë program, përndryshe ky plani i auditimit nuk 
mund të zbatohet.

Dëshmitë: Dobësia nga raportet e ZAP përfshirë në AB planet strategjike dhe vjetore. 
Në planin Strategjik dhe Vjetor të AB nuk janë përfshirë  dobësisë e identifikuara në 
raportet e ZAP-it
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5. PROCESI I 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 
e 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. 

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.

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.

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 

• përcjellja. 
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5.1 Planifikimi i auditimit

Faza e planifikimit në auditim 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.

Kuptimi dhe dokumentimi i procesit / aktivitetit që auditohet

Faza e planifikimit përcakton se si do të ekzekutohet tërë detyra e auditimit. 
Planifikimi i mirë është 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 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. 
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Të gjithë auditorët e brendshëm duhet të jenë të njoftuar me  planin vjetor të NjAB-
së, i cili është bazë për caktimin e auditorëve në auditime specifike. Posa të bëhet 
ky caktim, Udhëheqësi i Ekipit të auditimit duhet të fillojë të punojë me ekipin e 
auditimit për planifikimin e detyrave specifike. Puna varet nga; nëse aktiviteti i 
auditimit të brendshëm në organizatë: 

1. Kryhet nga auditorët e brendshëm që janë nga një ofrues i jashtëm i 
shërbimeve i prokuruar nga organizata buxhetore; apo  

2. Kryhet nga NjAB-ja

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 kohë studimeve dhe përgatitjeve paraprake të detyrës së 
auditimit, në mënyrë që të fitojnë njohuri adekuate lidhur me aktivitetin/procesin e 
audituar dhe sistemet e vendosura të menaxhimit 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;

• Fushat kryesore të operimit;

• 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;

• Qarkullimin e personelit; dhe

• 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. 

Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit do të gjykojë nëse ajo që është kuptuar është 
e mjaftueshme, apo është e nevojshme të kërkohen dokumente shtesë dhe 
shpjegime nga menaxhmenti. Si rezultat i punës së kryer në këtë fazë, ekipi i 
auditimit definon objektivat dhe fushëveprimin e auditimit në kuptim të gjerë, të 
cilat pastaj diskutohen në takimin fillestar me menaxhmentin e organizatës. Pas 
këtij diskutimi, Udhëheqësi i ekipit të auditimit mund të plotësojë apo ndryshojë 
objektivat 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 t’i shkruajë menaxhmentit që është përgjegjës për njësinë 
organizative ose procesin që do të 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 marrësi së paku një 
javë para takimit me ekipin e auditimit.   

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 Dosjen e Përhershme, për të përcaktuar se çfarë informacionesh 
posedon NjAB dhe duhet të kufizojë kërkesën për informacione shtesë në lidhje me 
njësinë organizative ose procesin vetëm në informacionet që nuk janë në dosjen e 
përhershme.  Pastaj, Udhëheqësi i ekipit të auditimit 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, dosjet qendrore, publikimet e përbashkëta dhe të tjera, 
ashtu që ekipi i auditimit të mund t’i përcjellë.

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. 



Moduli 5 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktikë

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

47

Pasi që supozohet se auditorët tanimë kanë njohuri për organizatën e cila do të 
auditohet, planifikimi duhet të përqendrohet më shumë në vlerësimin e mjedisit të 
kontrollit dhe rreziqeve, prej nga mund të definohen objektivat dhe fushëveprimi i 
çdo detyre të veçantë të auditimit. 

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 të grumbulluar 
informacione shtesë, auditorët e brendshëm mund të përgatisin dhe ofrojnë pyetësorë 
për punonjësit, si pjesë e auditimit.

Drejtori i NjAB duhet të sigurohet që menaxhmenti i lartë i organizatës të jetë 
i njoftuar  në përgjithësi me Planet strategjike vjetore të auditimit dhe po ashtu 
duhet ta informojë kryesuesin e 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 të rangut më të lartë të organizatës që 
auditohet, për secilin auditim.

Grumbullimi i  informacioneve

Përgatitja preliminare për auditim kërkon grumbullim të një sasie të konsiderueshme 
të informacioneve. Burimet e informacioneve përfshijnë: dokumentet, intervistat, 
pyetësorët, dosjen e procedurave, skemat organizative, diagramet, etj. pasi që këto 
ofrojnë pika referuese të rëndësishme gjatë tërë auditimit.

Kur auditorët e brendshëm të zgjedhin metodën e grumbullimit të të dhënave, 
ata duhet të gjykojnë se cila metodë është më efikase në plotësimin e objektivave 
të rishikimit.  Zgjedhja do të varet nga gjykimi profesional i auditorit dhe do të 
reflektojë atë që auditori kupton për organizatën që auditohet, llojin e auditimit dhe 
veçantitë e detyrave.

Në këtë pikë të fazës së planifikimit, Ekipi i Auditimit të Brendshëm duhet të ketë 
njohuri të mjaftueshme lidhur me procesin në të cilin përqendrohet si dhe të ketë 
specifikuar objektivat dhe fushëveprimin e auditimit. Tani duhet të dokumentohen 
hapat e procesit që auditohet. Për këtë 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.

Ky dokument pune përdoret nga ekipi i auditimit për të regjistruar elementet kyçe: 
procesin që do të auditohet; objektivi i procesit; hapat; rreziqet dhe procedurat e 
kontrollit të lidhura me këtë proces;  vlerësimin e rrezikun që ndërlidhet me procesin. 
Në këtë mënyrë, i tërë procesi i auditimit reflektohet në dokumentin e punës.
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5.2 Përcaktimi i objektivave të auditimit

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. 

Objektivat e auditimit mund të jenë të përgjithshme ose të veçanta. 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 fushëveprimit për secilën detyrë specifike të auditimit. 
Drejtori i NjAB-së e njofton menaxhmentin e organizatës në takimin fillestar për 
objektivat e përgjithshëm dhe për fushëveprimin e auditimit të brendshëm. 

Objektivat e përgjithshme të auditimit duhet të jenë të qarta, të përqendruara në 
procese dhe rreziqe të dukshme dhe të kenë për qëllim përmirësimin e proceseve 
të cilat auditohen. Zakonisht objektivat e përgjithshme të auditimit kanë të bëjnë 
me rishikimin e pajtueshmërisë rregullative e 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 me 
objektivat e procesit që auditohet.

Shembull: Nëse auditimi i brendshëm përqendrohet në aktivitetet financiare dhe të 
kontabilitetit të 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 pasurive

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 kontrollit janë bazë për identifikimin e rreziqeve në një proces dhe 
për vlerësimin e përshtatshmërisë së kontrolleve, të vendosura për menaxhimin e 
rrezikut.  

Dallimi në mes të objektivave të auditimit dhe objektivave të kontrollit është 
paraqitur në shembullin në vijim:

Procesi i auditimit për definimin, llogaritjen dhe pagimin e pagave në Ministrinë X 
(Auditimi i Listës së Pagave)

Objektivat e auditimit

Fushëveprimi i auditimit  

Të vlerësohet nëse procesi i listës së pagave funksionon në pajtueshmëri më 
legjislacionin 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.

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;
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 sigurohet se llogaritja e  pagës në bruto, ndalesave dhe pagës neto është: 
 - e saktë, dhe
 - bazohet në kohën dhe shumën e autorizuar. 

Të sigurohet se informacionet mbi tatimet dhe sigurimin social janë të sakta 
dhe raportohen menjëherë.
Të sigurohet se ndalesat nga paga llogariten si duhet dhe i paguhen palës së 
tretë të cilës i detyrohen.
Të sigurohet se të dhënat e listës së pagave menaxhohen dhe mbahen në 
fshehtësi.                              
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Është me rëndësi të mbahet mend se objektiva të ndryshëm të kontrollit aplikohen 
në proceset e ndryshme dhe lista nuk duhet të pranohet si listë gjithëpërfshirëse  
e objektivave të kontrollit për të gjitha auditimet.  Auditorët e brendshëm duhet 
të mendojnë vazhdimisht për objektivat shtesë të kontrollit,  të cilët reflektojnë 
kontekstin në të cilin funksionon procesi, si  dhe për disa probleme specifike me të 
cilat ballafaqohet procesi që i nënshtrohen rishikimit.

Formulimi i objektivave 

Në përgatitjen e objektivave të auditimit, auditorët e brendshëm mund të përdorin 
sugjerimet në vijim: 

1. Vlerësoni nëse politikat dhe procedurat ekzistuese janë adekuate për 
objektivat e procesit që auditohet;

2.  Përcaktoni nëse politikat dhe procedurat ekzistuese në procesin që 
auditohet, 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 qasjen e sistemit 
informativ;

5. Përcaktoni saktësinë dhe afatet kohore të të dhënave financiare;

6. Identifikoni gabimet dhe mangësitë dhe përcaktoni faktorët (dobësitë e 
kontrollit) të cilat kanë kontribuar në to.

Objektivat e kontrollit mund të formulohen si pyetje, për shembull:

• A aplikohen procedura adekuate në procesin e organit që auditohet? A 
përputhen vendimet e menaxhmentit që kanë të bëjnë me këtë proces, me 
kërkesat ligjore dhe a janë dokumentuar plotësisht vendimet e tilla?

• A ekziston ndonjë sistem raportimi mbi proceset që auditohen dhe a është 
kjo informatë e plotë dhe e saktë?

• A mbrohen asetet si duhet?

• A siguron sistemi se pagesat bëhen me kohë dhe në shumën e saktë?
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• A siguron sistemi i kontabilitetit regjistrim të saktë të aseteve, detyrimeve, 
të hyrave dhe shpenzimeve dhe a përputhen pagesat me obligimet e 
kontraktuara?

• A janë plotësuar kërkesat për dhënien e kontratave publike dhe a janë 
vendosur  mekanizma adekuatë  të kontrollit për sigurimin e përmbushjes 
së kërkesave rregullative?

Mënyra se si formulohen objektivat varet shumë nga lloji i auditimit që do të kryhet. 
Shembuj të objektivave të auditimit për lloje të ndryshme të auditimit keni të 
bashkangjitur në fund të materialit.  

5.3 Fushëveprimi i auditimit

Siç është cekur në pjesën paraprake, objektivat dhe procedurat e auditimit së bashku 
përbëjnë fushëveprimin e punës së auditorit të brendshëm.

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 auditohet;

• Emrin e procesit që do të auditohet;

• Dokumentet që do të kontrollohen; dhe

• Vendin ku do të kryhen kontrollimet specifike;

Fushëveprimi mund të kufizohet nga faktorët apo ngjarjet që e zvogëlojnë aftësinë 
e auditorit për shprehjen e një mendimi të pavarur dhe profesional për procesin që 
auditohet. Kufizimet e tilla mund të jenë të lidhura me:

• Qasjen e auditorëve të brendshëm në asete, dokumente, informacione dhe 
zyrtarë kyçë  që lidhen me objektivat e auditimit; ose 

• Burimet njerëzore në dispozicion dhe orarin për punën e auditorëve.
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Mund të jetë e përshtatshme që në përkufizimin e fushëveprimit të përfshihet një 
deklaratë për fushat  të cilat janë të lidhura me aktivitetin ose procesin që auditohet, 
por që nuk duhet të përfshihen në punën e auditimit.  Kjo mund të qartësoj kufijtë e 
auditimit dhe të sigurojë që pritjet për rezultatet e auditimit të jenë adekuate.

5.4 Takimi fillestar

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 fushëveprimi e objektivat 
e auditimit.

Mbajtja e takimit fillestar me menaxhmentin është e rëndësishme për përmbushjen 
efikase të detyrës së auditimit dhe do ta hapë rrugën për marrëdhënie bashkëpunuese 
gjatë rrjedhës së auditimit. Takimi fillestar duhet të ketë tone pozitive për angazhimin 
dhe duhet të zbusë çfarëdo shqetësimi  që ka menaxhmenti.

Temat e diskutimit gjatë  takimit fillestar mund të përfshijnë: 

• Objektivat dhe fushëveprimin e planifikuar të punës për auditim;

• Kohëzgjatjen e punës së auditimit;

• 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.

• Brengat ose kërkesat për menaxhmentin.

• Çështjet me interes të veçantë  apo shqetësimet për auditorin e brendshëm;  
dhe

• Procedurat e raportimit dhe procesit të përcjelljes së auditimit të brendshëm. 

Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit do të diskutojë me menaxhmentin datat e 
planifikuara të fillimit dhe përfundimit të auditimit dhe kurdo që është e mundur 
duhet t’i adaptojë ato, për t’i sinkronizuar me angazhimet e tjera organizative.  
Menaxhmenti mund të përfitojë nga rasti që të identifikojë rreziqet specifike në 
procesin që auditohet, të cilat nuk janë përfshirë në planin e auditimit, e që  ekipi i 
auditimit duhet t`i marrë në marrë në konsideratë për përfshirje në fushëveprimin 
e auditimit.
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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 përmbledhës i çështjeve që 
janë diskutuar në  takime  dhe ndonjë konkluzion që është arritur, t`u shpërndahet 
individëve sipas nevojës dhe po ashtu të ruhet në dokumentet e punës - angazhimit. 

5.5 Objektivat dhe rreziqet

Aktivitetet vijuese duhet të kryhen dhe dokumentohen në pjesën e dokumenteve të 
punës për planifikim:

• Grumbullimi i informacioneve mbështetëse dhe dokumentimi i çështjeve 
kyçe në pjesën e dokumenteve të punës për planifikim;

• Identifikimi i objektivave për auditimin;

• Identifikimi i rreziqeve të ndërlidhura me objektivat;

• Vlerësimi dhe identifikimi i rreziqeve kritike, formulimi i objektivave të  
kontrollit të bazuar në rreziqe dhe regjistrimi i tyre me rangimet e rrezikut 
në dokumentet e punës - Analizimi i rreziqeve të sistemit; dhe 

• Identifikimi i kontrolleve të ndërlidhura me rreziqet kritike dhe dokumentimi 
i kontrolleve kyçe të dokumentit të punës – Analizimi i rreziqeve të sistemit.  

5.6 Vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm
 
Auditorët duhet të kuptojnë sistemin e kontrollit të brendshëm të cilin e ka dizajnuar 
dhe zbatuar menaxhmenti. Bazat për rishikimin e sistemeve të kontrollit janë ofruar 
nga modeli COSO për sistemet e  kontrollit të brendshëm.

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 definimi i rreziqeve të ndërlidhura me to;

• Vlerësimi i mjedisit të kontrollit;

• Vlerësimi i kontrolleve të menaxhmentit dhe procesit për monitorimin e 
efikasitetit të tyre;
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• Nëse auditori vlerëson se mjedisi i kontrollit është i dobët atëherë duhet të 
adaptohet strategjia e mosbesimit në kontroll. Në këtë rast nuk vlerësohen 
elementet e tjera të sistemit të kontrollit të brendshëm;

• Nëse vlerësimi në pikën (d) është se mjedisi i kontrollit është mesatar ose 
i fortë, atëherë auditori duhet 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 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. 

Vlerësimi i mjedisit të kontrollit

Duhet pasur parasysh se koncepti i një mjedisi të kontrollit nuk është aq i kapshëm 
ose i lehtë për t`u kuptuar. Ai në masë të madhe përshkruan një atmosferë apo një 
kulturë në institucion, ku menaxhmenti ka fjalën kryesore, gjë që herë rezulton me 
mjedis të fortë kontrolli, herë me të dobët.  

Vëreni se koncepti i mjedisit të kontrollit, zakonisht lidhet me gjithë organizatën 
që auditohet. Nëse auditori ka përgatitur paraprakisht një vlerësim të mjedisit të 
kontrollit, ai duhet vetëm të azhurnohet aty ku ka ndryshime të konsiderueshme 
në menaxhment, strukturë organizative, burime njerëzore ose politika organizative. 

Treguesit e mashtrimit

Mjedisi i fortë i kontrollit, luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e mashtrimit 
dhe auditorët e brendshëm duhet të jenë një alarm për treguesit e mashtrimit. Kjo 
do të thotë:

Veni re!
Edhe pse auditorët duhet të dokumentojnë vlerësimin e tyre të mjedisit të 
kontrollit, duhet të kuptohet që në përgjithësi ai nuk do të mbështetet nga dëshmitë 
e forta. Për këtë arsye kjo nuk 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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• Duhet pasur njohuri të mjaftueshme për mashtrimin, që të jenë në gjendje 
të identifikojnë treguesit që mashtrimi mund të jetë bërë.  Auditori duhet 
të njohë karakteristikat e mashtrimit, teknikat e përdorura për kryerjen e 
mashtrimit dhe llojet e mashtrimit të 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 duhet të kryejnë testime shtesë për të kërkuar treguesit e mashtrimit. 
Disa shembuj të treguesve janë transaksionet e paautorizuara, kontrollet e 
refuzuara, përjashtimet e pashpjegueshme në prokurim dhe humbjet ose 
vonesat e mëdha të pazakonshme në projekt. Auditorët e brendshëm duhet 
ta dinë se prezenca e më shumë se një treguesi në çfarëdo kohe shton gjasën 
që mashtrimi të ketë  ndodhur; dhe

• Të vlerësojnë treguesit se mashtrimi ka mundur të ndodhë dhe të vlerësojnë 
nëse janë të nevojshme veprime të mëtejshme ose të rekomandohet hetimi 
i mashtrimit. 

Aty ku ka dëshmi të mjaftueshme të mashtrimit për të kërkuar hetimin, të gjeturat 
duhet të dërgohen te Komiteti i Auditimit i cili do të kontaktojë organet kompetente 
për të iniciuar hetimin. 

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
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Procesi në vijim është i dobishëm në identifikimin e kontrolleve të menaxhmentit:

Vlerësimi do të mundë të kryhet duke përdorur një pyetësor të cilave auditori duhet 
t’u gjejë përgjigje: 

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”.

A është automatik?

Jo

Është një kontroll i 
aplikimit

Ndoshta nuk është 
kontroll!

A është parandalues?

A e kontrollon  se një kontroll 
i aplikimit është kryer?

A është qëllimi i tij primar që 
t’i ndihmojë menaxhmentit

të menaxhojë punën?

Është kontroll i 
Menaxhmentit?

Jo

Jo

Jo

 Identifikimi i kontrolleve

Po

Po Po

Po

1. A i rishikon menaxhmenti në mënyrë periodike apo (të paktën çdo tre-muaj)    
    raportet për të gjetur problemet / gabimet potenciale?   

3. A pranon menaxhmenti kohë pas kohe reagime kthyese në lidhje me shkaqet e 
    problemeve në qoftë se ka identifikuar ndonjë? 
4. A inicion menaxhmenti veprime korrigjuese si përgjigje ndaj informacioneve 
   lidhur me problemet? 

2. A është menaxhmenti kompetent që t’i identifikojë problemet nga këto raporte?

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 ?
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Vlerësimi i kontrolleve të aplikimit 
  
Kontrollet  e aplikimit ndryshojnë nga kontrollet e menaxhmentit në atë se  ato 
nuk  kryhen në shumën e përgjithshme transaksioneve por ato ushtrohen në secilin 
transaksion veç e veç. 

Ato mund të jenë: 
 

• Manuale (që kryhen nga personelit);  ose 

• Të kompjuterizuara (që kryhen nga sistemet e TI –së)   

Në rastet kur auditori paraprakisht ka përcaktuar se nuk mund tu besohet kontrolleve, 
kontrollet e aplikimit nuk do të testohen.                                                                                    

Vlerësimi i informimit dhe komunikimit
   
Përdoret gjatë vlerësimit të disponueshmërisë, mjaftueshmërisë dhe afateve kohore 
të informimit dhe komunikimit.

5.7 Përzgjedhja e qasjes së auditimit  

Duke përdorur rezultatet e vlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm të 
përshkruara në kapitujt e mëparshëm, auditori duhet të zgjedhë qasjen  përkatëse të 
auditimit. Kjo përfshin vlerësimin se sa mund të mbështetemi në kontrolle, duke u 
bazuar në vlerësimin e kontrolleve dhe në  mjedisin në të cilin ato operojnë. Qasjet 
alternative të auditimit për këtë vendim janë prezantuar në pjesët në vijim. 

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 çfarë sasie dhe cilat punë duhet t’i bëj, në 
mënyrë që ta zvogëloj rrezikun tim të auditimit, d.m.th. rrezikun e arritjes së një 
konkluzioni të gabuar? 
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Rreziku i auditimit është më i lartë kur sistemi i kontrollit është i dobët dhe  ai 
është më i ulët  nëse sistemi i kontrollit është më i fortë.  Auditori duhet të zgjedhë 
se sa punë e auditimit duhet të kryhet dhe cilat aktivitete, bazuar në rezultatet 
e vlerësimit të sistemit të brendshëm të kontrollit. Pjesa 1.6 shpjegon në detaje 
vlerësimin e elementeve individuale të sistemit të kontrollit të brendshëm dhe Pjesa 
1.7 përshkruan se si përdoren rezultatet për të përcaktuar se çfarë dhe sa punë e 
auditimit duhet të kryhet. 

Opsionet kryesore të auditimit janë paraqitur në vizatimin e mëposhtëm: 

Kjo aplikohet në rastet kur mjedisi i kontrollit vlerësohet si i dobët. Nuk ka arsye të 
vlerësohen kontrollet e menaxhmentit dhe ato të aplikimit, nëse mjedisi i kontrollit 
është vlerësuar si i dobët. 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 menaxhmentit dhe cilat kontrolle 
të aplikimit nevojiten dhe të rekomandojë përmirësime për 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. 

Aspak mbështetje 
në kontrolle

Testet 
substantive

Rishikimi
analitik

Mbështetje e madhe 
në kontrolle

Rishikimi analitik

Kontrollet 
(menaxhmenti, aplikimi

& të përgjithshme

Pak mbështetje 
në kontrolle

Rishikimi analitik

Mjedisi i kontrollit & NjPGA

NjPGA = Njohuria dhe përvoja e Grumbulluar e Auditimit

Mjedisi i kontrollit 
& NjPGA

Kontrollet e menaxhmentit

Testet substantive

Opsionet e mbështetjes në kontrolle

Opsioni 1: Mos besueshmëri në kontrolle për shkak të mjedisit të dobët të kontrollit 
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Kjo është situata kur mjedisi i kontrollit ka mundur të vlerësohet si mesatar, por 
kontrollet e menaxhmentit nuk janë efektive. Në këtë situatë menaxhmenti nuk 
është në gjendje t’i detektojë problemet nëse ato ndodhin dhe veprimet korrigjuese 
nga menaxhmenti nuk janë siguruar. 

Qasja e auditimit: Auditimi nuk do të përfshijë asnjë test të kontrolleve (pasi që nuk 
mund t’u 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. 

Pa marrë para sysh vlerësimin që ka bërë auditori për mjedisin e kontrollit dhe 
për kontrollet e menaxhmentit, ky opsion duhet të përdoret nëse procesi / njësia 
auditohet për herë të parë.

Kur vlerësimi i mjedisit të kontrollit është  vlerësuar si mesatar apo i lartë dhe 
kontrollet e menaxhmentit janë vlerësuar si mesatare në fazën e planifikimit me 
disa kontrolle kyçe të aplikimit, që janë konsideruar si efektive kur janë testuar në 
fazën e planifikimit.  

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 kontrolleve të menaxhmentit dhe kontrolleve kyçe të aplikimit, të 
plotësuara me testime të kufizuara të transaksioneve. 

Atëherë kur ekziston mjedis i fortë i kontrollit, i shoqëruar me kontrolle efektive 
të menaxhmentit, auditorët mund të kenë besim gati të plotë në kontrolle, duke 
e përqendruar  vëmendjen e tyre në testimin e kontrolleve të menaxhmentit dhe 
kontrolleve të aplikimit të plotësuara me teste të kufizuara substantive.

Opsioni 4: Besueshmëri gati e plotë në kontrolle

Opsioni 3: Besueshmëri e kufizuar në kontrolle

Opsioni 2: Mos besueshmëri në kontrolle për shkak të kontrolleve jo efektive të   
                  menaxhmentit.  
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Përdorimi i këtij opsioni supozon se auditorët kanë audituar më parë procesin që 
rishikohet, kështu që ekzistojnë njohuri dhe përvojë e konsiderueshme e akumuluar 
e auditimit.

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 është në testim për të kontrolluar nëse kontrollet 
funksionojnë ashtu siç janë menduar, në vend se të kërkohen gabimet të cilat kanë 
rrëshqitur nëpër transaksionet individuale.

Qasja e Auditimit: Auditori duhet të përqendrohet në testimin e kontrolleve të 
menaxhmentit dhe kontrolleve kyçe të aplikimit me sa më pak teste substantive

Përzgjedhja e mostrës në bazë të rrezikut

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 të përzgjedhura për mostër.

b) Mashtrimi potencial  dhe shpeshtësia e parregullsive

Menaxhmenti grumbullon informacione nga burime të ndryshme (p.sh. raportet e 
përjashtimit, baza e të dhënave për parregullsitë), për të regjistruar, parandaluar dhe 
kuptuar rreziqet dhe parregullsitë. Njësitë me numrin më të lartë të parregullsive në 
transaksionet e tyre, duhet të mbizotërojnë dhe do të përzgjidhen për mostër para 
njësive që nuk kanë të dhëna për ndonjë problem.
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c) Ndryshimi

Nëse ndodhin ndryshime në sisteme të programeve, personel ose procedura, ekziston 
rreziku që sistemet, personeli ose procedurat e reja  të mos punojnë siç është pritur 
dhe, si të tilla, janë kandidate të mira për t’u përfshirë në mostër. 

d) Shpërndarja e duhur gjatë  periudhës

Nëse periudha e programit në fjalë është një vit kalendarik, kontrollet nuk duhet 
të testohen vetëm në fillim të vitit, por duhet të testohen njëjtë gjatë  periudhave të 
ndryshme të atij viti.

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 programit.  

Për ta lehtësuar këtë në praktikë:

• Nevojitet planifikimi i kujdesshëm strategjik çdo vit; dhe

• Duhet të mbahet një bazë e të dhënave për secilin program për të përcjellë 
dhe mbajtur gjurmët e shumave të testuara. 

Derisa auditorët mund të përdorin gjykimin e tyre, më poshtë është dhënë një 
udhëzim se si përcaktohet madhësia e mostrës: 

Ekipi i auditimit duhet të përgatisë një ose me shumë teste, për të përcaktuar 
nëse kontrollet e identifikuara në Dokumentin e Punës “Analizimi i 
Rreziqeve të sistemit” janë (a) prezentë 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 kontroll, ashtu që do të ketë dokumente 
pune të shumëfishta të Procedurave të Testimit të Kontrollit për çdo auditim.
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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 prej 2%).

5.8 Përmbajtja e dokumentit përfundimtar të planifikimit

Pjesa I: Historiku

Kjo pjesë përmban tri elementë të cilat përmbledhin të kuptuarit e ekipit për 
organizatën dhe proceset që auditohet. I pari ka të bëjë me organizatën dhe proceset 
dhe duhet të jetë si vijon:

“Procesi që ne do të auditojmë quhet <emri i procesit> dhe është përgjegjësi 
primare e <emri i organizatës>. Njësitë e tjera organizative dhe organet e jashtme 
të përfshira në këtë proces janë <emrat e organizatave>. Objektivi i këtij procesi 
është të <shënoni objektivin>, dhe organizata e përmbush këtë përmes <x> hapash, 
të cilët kryhen në lokacionet e mëposhtme <shënoni lokacionet>.

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. 

Në fund, kjo pjesë përfshin një listë të faktorëve të identifikuar gjatë analizimit të 
të dhënave të planifikimit, të cilat mund të ketë një ndikim material në kryerjen e 
auditimit.

Madhësia e populacionit

Më pak se 1,000 njësi

2,000 njësi

5,000 njësi

10,000 ose më shumë njësi 

Madhësia e mostrës

Përzgjidhni një të tretën e njësive

371 njësi

418 njësi

450 njësi
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Pjesa II: Objektivat

Shënoni listën e rezultateve që duhet të arrihen nga auditimi, si p:sh:

“Të rishikohet operimi i grupit të automjeteve dhe të vlerësohet nëse sistemet e 
ekzistuese sigurojnë kontrollet e duhura në lidhje me qasjen në automjetet e qeverisë 
dhe konsumimin e karburanteve dhe burimeve të mirëmbajtjes”.

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

Qëllimi i kësaj pjese është që të përshkruhet se çfarë përfshihet në auditim e çfarë 
jo. Identifikoni njësitë organizative dhe proceset të cilat i nënshtrohen auditimit dhe 
pozitat kyçe që janë përgjegjëse për to. Përfshini një deklaratë se cilat lokacione 
gjeografike të njësisë organizative apo 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 vendin se ku do të kryhet 
auditimi.

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 objektivin e auditimit dhe 
të plotësojë kërkesat e standardeve të auditimit të brendshëm duke prezantuar një 
program të auditimit i cili përmbledh procedurat e testimit që janë dokumentuar në 
dokumentet e punës për Procedurat e 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;
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• Madhësinë e mostrës; dhe

• Metodën e zgjedhjes së mostrës. 

Pjesa VI: Burimet

Identifikoni anëtarët e ekipit dhe konfirmoni disponueshmërinë e tyre, pavarësinë 
dhe kualifikimet për pjesëmarrje. Tregoni në mënyrë të veçantë se kush 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 duhet t’i kërkojë jashtë NjAB-së.

Veni re se për momentin nuk ka nevojë për përgatitjen e buxhetit të shpenzimeve për 
secilin auditim, pasi që nuk ka linja buxhetore për auditimin e brendshëm. Nëse kjo 
situatë ndryshon, Plani i Auditimit duhet të përfshijë një parashikim të shpenzimeve 
të xhepit (zakonisht të lidhura me udhëtimet) dhe shpenzimet për burimet e jashtme 
që do të ketë ekipi i auditimit.

Pjesa VII: Orari

Kjo pjesë do të përmbledhë informacionet e dokumentit të punës. Plani i burimeve të 
Auditimit që ka të bëjë me aktivitetet kryesore dhe datat e planifikuara për kryerjen 
e tyre.

Pjesa VIII: Komunikimi

Identifikoni kontaktet kyçe të entitetit të auditimit.

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 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.
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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.

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 (rishikimet e dokumenteve dhe intervistat)

• Analizimi dhe dokumentimi i të dhënave

• Identifikimi i rreziqeve

• Zhvillimi i kontrolleve të ndërlidhura

• Planifikimi i testeve dhe mostrave

• Finalizimi i Planit të Auditimit

• Kryerja e punës në terren

• Vlerësimi i rezultateve  dhe përgatitja e të gjeturave dhe rekomandimeve

• Përgatitja e draft Raportit të Auditimit

• Takimet me klientin

• Menaxhimi dhe korrespondenca e auditimit

• Finalizimi i Raportit të Auditimit dhe

• Përcjellja e auditimit.
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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 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).

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.

Pastaj, Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit do ta përdorë këtë formularë për të përcjellë 
se sa kohë aktualisht është shfrytëzuar nga secili auditor në secilën detyrë dhe do ta 
regjistrojë dallimin. Në të njëjtën mënyrë regjistrohen edhe datat e përfundimit dhe 
dallimi i kohës së shfrytëzuar krahasohet me planin për përfundimin e detyrave. Kjo 
do të sigurojë informacione të vlefshme për monitorimin e produktivitetit të punës 
së Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe për planifikimin  e auditimeve të radhës.

Plani i auditimit duhet të azhurnohet sipas nevojës, për të reflektuar çdo ndryshim 
të rëndësishëm të bërë gjatë auditimit. 

Pasi që udhëheqësi i ekipit të auditimit të caktojë anëtarët e ekipit për auditim, ai/
ajo duhet të kontrollojë për t`u siguruar se anëtarët e caktuar nuk janë diskualifikuar 
nga auditimi për shkak të konfliktit të interesit ose mungesës së certifikimit adekuat. 
Secili auditor i caktuar, duhet të nënshkruajë deklaratën e auditorit. 

Ekipi i auditimit nga Ministria NN është duke u përgatitur për auditimin e proceseve 
në agjencionin YY e cila është kompetencë e Ministrisë NN. Ekipi i auditimit është 
më pak i njoftuar me agjencionin për shkak të natyrës dhe anëtarët e ekipit duhet 
t’i kushtojnë më shumë kohë për studim paraprake për tu përgatitur për detyrën e 
auditimit në mënyrë që të marrin njohuri të mjaftueshme për aktivitet, proceset, 
sistemin e menaxhimit financiar e kontrollit.

Ushtrimi
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Cilat janë burimet e informacionit  për mbledhjen e më shumë njohurive për përgatitjen 
e auditimti që do të kryhet në agjencionin YY?

Aktet ligjore, nënligjore dhe aktet e brendshme që rregullojnë aktivitetet e agjencionit 
YY ose ndërlidhen me to;

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

Strukturën e organizatës, duke përfshirë ndarjen e përgjegjësive, përshkrimet e punës 
etj.;

Fushat kryesore të operimit;
Metodologjinë e vlerësimit të rrezikut;
Politika e kontabilitetit;
Raportet nga zyra e auditorit të përgjithshëm, auditimit të brendshëm;
Dokumente tjera të aplikueshme.

Përgjigja:
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6. PUNA NË TEREN

Standardi 2300 – Auditorët e brendshëm duhet t`i identifikojnë, analizojnë, 
vlerësojnë dhe regjistrojnë informatat e mjaftueshme për të arritur objektivat e 
angazhimit. 

Në fund të fazës së planifikimit dhe pas kryerjes së aktivitetit dhe punës së 
hollësishme  për planifikimin e burimeve, auditorët duhet të kenë të azhurnuar: 

• Dosjen e përhershme;

• Dosjen e planifikimit;

• Planin e auditimit;

• Kërkesat për personel dhe personelin që do të caktohet për secilën 
komponent të auditimit;

• Kërkesat për buxhet;

• Konsiderata kohore; dhe

• Listën e informacioneve që duhet të merren nga zyrtarët e entitetit. 

Auditorët e brendshëm do t`i shfrytëzojnë këto informacione gjatë fazës së punës në 
terren në procesin e auditivit, për të kryer punën e auditimit. Në veçanti, programi 
i auditimit i përzgjedhur për auditim do të udhëzojë aktivitetet e hollësishme të 
auditorit.

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 quhet edhe “test i plotë”).

Në vazhdim prezantojmë një shembull mbi testin një hapësh dhe për testin e plotë. 
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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.

Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit:  Personi përgjegjës i palës së audituar:
_________________________       _________________________
        (data dhe nënshkrimi)                (data dhe nënshkrimi)

Pyetjet e testit (1. Vetëm një dëshmi)   

Konkluzionet mbi testim: në bazë të mostrës prej 10 ….,

Emri, Nënshkrimi

Data:

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.  

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 ? 

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 ?   

Emri i 
Kontratës

Nënshkruar nga Përjashtimet

D/P Ref

Data

1

2

3
...

Pozita

Fletë
dorëzimi

Data e 
kontratës

PërjashtimetData Nënshkrimi i
kontratës

Nr.
fletëpranimit 
të mallrave 

Nr. urdhëresës 
për blerje  

PërjashtimetPërshkrimi E Nënshkruar

Etj

Etj

Po/Jo



Moduli 5 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktikë

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

71

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. 

- 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 e 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 disenjuar 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

Tatimet e llogaritura si duhet

Tatimet janë faturuar

Fatura është përfshirë në llogari
Është bërë përkujtimi/përcjellja e gjendjes

Tatimi është paguar

Tatimi është vërtetuar në bankë

Konkluzionet e përgjithshme:

Detajet e koduara si duhet në 
regjistrin e pronave

Detajet e koduara si duhet në 
regjistrin e tatimeve

Tatimi i pranuar është futur si 
duhet në regjistrin e debitorëve
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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. Ju 
mund t’i referoheni këtij formulari në mënyrë që të mos i shkruani gjërat e njëjta 
dy herë. 

Testet  për auditimet e sistemeve dhe pajtueshmërisë

Kur kryhet punë e auditimit në terren, auditori i brendshëm duhet të grumbullojë 
dëshmi të mjaftueshme bindëse, adekuate dhe të besueshme për të përcaktuar nëse 
sistemet ekzistuese të menaxhimit dhe kontrollit funksionojnë ashtu siç përshkruhet 
dhe nëse ato janë adekuate për të siguruar rregullsi të shpenzimeve dhe saktësi e 
plotësi të informacioneve financiare dhe informacioneve të tjera.

Auditorët e brendshëm duhet të kontrollojnë nëse ekziston një gjurmë e plotë 
e auditimit për të gjitha transaksionet dhe nëse ka mekanizma për të azhurnuar 
gjurmët e auditimit. 
Procedurat që duhet të kryhen janë: 

• Vlerësimi i dokumentacionit të sistemeve duke rishikuar dosjet, kur është e 
nevojshme të plotësuara edhe nga intervistimi i personelit relevant; dhe 

• Testimi i funksionit të atyre sistemeve duke ekzaminuar një mostër të 
transaksioneve.  

Duhet të kryhet testim i mjaftueshëm për t`i mundësuar ekipit të auditimit arritjen e  
konkluzioneve të mirëfillta rreth efikasitetit të sistemeve që kontrollohen. Testet do 
të adresojnë objektivat e auditimit për të cilat është folur në kapitullin e mëparshëm. 
Përmbajtja e secilit auditim mund të përshtatet nga auditori për të marrë parasysh 
çfarëdo divergjence në mes të mjedisit të tanishëm të kontrollit që haset gjatë 
auditimit dhe mjedisit të kontrollit që është paraparë gjatë fazës së planifikimit të 
auditivit, që është diskutuar në kapitujt e mëparshëm. 

Testet për auditimet financiare

Auditimet financiare kanë të bëjnë me verifikimin e përmbajtjes së raporteve 
financiare të organizatës. Testimet e sistemeve plotësohen me testet e dizajnuara që 
të provojnë shumat e raportuara. Këto referohen si “teste substantive”, dhe përfshijnë 
teknikat sikur rishikimi analitik dhe testet e transaksioneve dhe bilanceve.  
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Objektivi i auditimit financiar është 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 poshtë. 

Kriteri Natyra dhe shembulli i testit substantiv
Vlerësimi

Ekzistenca

Pronësia

Periudha e duhur

Cilësia (saktësia dhe 
plotësia)e të hyrave 
dhe të dalave

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 faturën origjinale ose dëstesën e 
shitjes. 

Kontrolli për të parë nëse asetet dhe artikujt e tjerë të regjistruar 
në pasqyrat financiare ekzistojnë në të vërtetë. Këto teste 
substantive mund të përfshijnë verifikimin fizik të ekzistencës 
përmes konfirmimit nga personi që kujdeset për asetet, ose nga 
inspektimi i vërtetë i asetit. 

Kontrolli për të parë nëse asetet e regjistruara në të vërtet janë në 
pronësi ose shfrytëzohen në mënyrë ligjore nga organi që audito-
het.  Për shembull, testi substantiv mund të përfshijë kontrollimin 
nëse organi që auditohet ka kontratë të vlefshme të qirasë për 
objektet e shfrytëzuara. 

Kontrolli për të parë nëse transaksioni është regjistruar në periud-
hën e duhur. Për shembull transaksioni i blerjes mund të jetë 
regjistruar me 30 Dhjetor, derisa në të vërtet e drejta për asetin në 
alë është transferuar më 2 Janar të vitit pasues. 

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 kontabilitetit i ka të  integruara kontrollet e 
të hyrave, për të siguruar kontrollin e plotësisë dhe integritetit të 
të dhënave. Për të dalat, do të mund të kontrollonim për të parë 
nëse sistemi i aplikon kontrollet e procesit për të siguruar që 
raportimi është i plotë dhe i saktë.  
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Testet tipike substantive për auditimet financiare 

• Analizimi i bilancit duke marrë hollësitë veç e veç nga libri i përgjithshëm 
i llogarive;

• Barazimi i shumave përmbledhëse nga libri i përgjithshëm i llogarive me 
nën-librat e përgjithshëm që kanë të bëjnë me të;

• Testimi i transaksioneve të hollësishme nga librat e llogarive në krahasim 
me dokumentet themelore që kanë të bëjnë me to, për regjistrim të drejtë, 
për saktësi, heqje dhe vlerësime;

• Marrja e konfirmimeve të bilancit nga palët e treta;

• Inspektimi i aseteve për të verifikuar ekzistencën dhe vlerën e artikujve të 
regjistruar në librat e llogarive

• Kryerja e testeve dy-drejtimëshe të regjistrimit të plotë të aseteve, të përbërë 
nga përzgjedhja e aseteve nga libri i llogarive për të testuar ekzistencën e 
tyre si dhe për të regjistruar asetet fizike në librin e përgjithshëm të llogarive

• Kontrollimi i dokumenteve të pronësisë për asetet e regjistruara në librat e 
llogarive, dhe

• Llogaritja e serishme e rritjeve dhe parashikimeve të menaxhmentit (p.sh. 
dispozitat e borxheve të këqija)

Testet e kontrolleve në auditimet financiare kufizohen në kontrollet që kanë të 
bëjnë me funksionet e kontabilitetit dhe raportimit dhe shpesh përfshijnë gjithashtu 
mbulimin e kontrolleve të TI-së që ndërlidhen me këto funksione. 

Testet për auditimet e performancës

Auditimet e performancës shtrihen përtej sferës së auditimit tradicional për të 
përfshirë rishikimin e menaxhimit të njësive operative ku arrihet performanca dhe 
krijohet vlera.

Auditimet e performancës ofrojnë siguri të arsyeshme rreth besueshmërisë dhe 
integritetit të strukturës raportuese të organizatës dhe performancës së programeve, 
shërbimeve, aktiviteteve, funksioneve dhe, po ashtu, përfshijnë rekomandimet për 
përmirësime.



Moduli 5 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktikë

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

75

Auditimet e performancës kanë të bëjnë me ekonominë, efektivitetin dhe efikasitetin 
e njësive operative.  Ngaqë çdo njësi operuese ka objektiva të ndryshme, struktura 
organizative dhe procese, secili auditim duhet të duhet të definohet në mënyrë 
specifike për secilën njësi operuese. 

Auditimi tipik i performancës kërkon që auditori të: 

• Marrë në konsideratë mjedisin në të cilin operon një organizatë, duke 
grumbulluar informacione rreth trendeve lokale, rajonale, globale dhe 
sektoriale, strategjive të konkurrentëve, etj.;

• Përcaktojë praktikat më të mira për aktivitetet dhe proceset e ngjashme;

• Kuptojë strategjitë e menaxhmentit dhe atë se si ata i menaxhojnë organizatat 
e tyre për të 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 e konsumatorit;
 Përfitimin nga kostoja –dhe efektivitetin e kostos;
 Cilësinë;
 Sasinë;
 Ekonominë;
 Përmbushjen e misionit;
 Matjen e arritjeve të rezultateve të përcaktuara të organizatës;
 Kthimin e investimeve
 Kushtet financiare; dhe 
 Afatet kohore;

• Analizojë informacionet kundrejt standardeve përkatëse për të përmbushur 
objektivat që janë përcaktuar për auditimin specifik.

Qasjet e auditimit të performancës dhe shembujt e artikujve që duhet të merren në 
konsideratë:
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• Qasja që përqendrohet në ekonomizimin (të hyra)

Auditori duhet të marrë parasysh:

 A janë të hyrat të përshtatshme dhe a janë marrë me çmimin më të lirë;
 Dallimet në mes të buxhetit dhe performancës aktuale financiare;
 Deri në çfarë shkalle janë përdorur të gjitha burimet; dhe
 A është optimal zinxhiri i vlerës.

• Qasja që përqendrohet në efikasitet (proceset) nëse:

Auditori duhet të marrë parasysh:

 A ka qenë e mundur të arrihen rezultatet;
 A ekzistojnë pengesa në proces të cilat kanë mundur të shmangen;
 A  janë ndarë detyrat si duhet pa dyfishime;
 A bashkëpunojnë në mënyrë efektive njësitë e ndryshme që punojnë në 

arritjen e qëllimit të njëjtë; dhe
 A ekzistojnë stimulime për të motivuar punëtorët që të minimizojnë 

shpenzimet dhe të maksimizojnë të hyrat

• Qasja që përqendrohet në efektivitet (rezultate) 

Auditori duhet të marrë parasysh: 

 A janë arritur synimet operative sipas orarit të planifikuar;
 A janë përcaktuar rezultatet e dala si duhet;
 A janë të kënaqur klientët apo përfituesit me rezultatin e dalë; dhe
 A i përmbushë nevojat e klientëve ose përfituesve rezultati i arritur;

Testet për auditimet e TI-së

Teknologjia informative (TI) ka një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në menaxhimin 
e organizatave dhe auditorët e brendshëm duhet të përqendrohen në vlerësimin e TI, 
pavarësisht sa është kjo e ndërlikuar. 

Teknologjia informative (TI) mund të përdoret për të mbajtjen e informacioneve 
financiare dhe të kontabilitetit si dhe përmbajtjen e informacioneve operative që 
ndërlidhen me aktivitetet, proceset specifike të punës, etj.
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Kur kryhet një auditim i mjedisit të TI-së, auditorët e brendshëm duhet të mbajnë në 
mend se qëllimet kryesore të sistemeve informative janë: 

• Të ruajnë të dhëna dhe informata të besueshme e të mjaftueshme për të 
mbështetur kontrollin efektiv, dhe

• 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. 

Për kryerjen e auditimeve 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 të sistemeve, siç është përshkruar më herët.

Vlerësimi i sistemit të TI-së ka të bëjë me përshtatshmërinë dhe performancën e 
sistemeve të TI-së për përmbushur nevojat e menaxhmentit dhe kontributin e tyre në 
arritjen e qëllimeve të organizatës dhe për efektivitetin e sistemeve të menaxhimit 
dhe kontrollit financiar. 

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? 

Integriteti i të dhënave A janë informacionet që gjendet në sistemin e 
informimit të plota dhe të sakta? 

Qartësia A janë informacionet të lehta për t’u shfrytëzuar?

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? 

Azhurnimi A janë në dispozicion informacionet më të reja?
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Testimi i kontrolleve të përgjithshme kompjuterike 

Nëse sistemet e menaxhmentit që auditohet, mbështeten fort nga teknologjia 
informative dhe nëse kontrollet e brendshme janë kryesisht të automatizuara ose 
varen shumë nga sistemet dhe teknologjia informative, auditori i brendshëm duhet 
të vlerësojë kontrollet e përgjithshme kompjuterike që të sigurojë që ato të jenë të 
vazhdueshme dhe efektive.

Kontrollet e përgjithshme kompjuterike adresojnë katër fusha të gjera: 

• Zhvillimin dhe zbatimin: Për të siguruar se sistemet janë zhvilluar, 
konfiguruar dhe zbatuar që të përmbushin objektivat financiare, operative 
dhe të pajtueshmërisë.

• Mirëmbajtja: Për të siguruar se sistemet e modifikuara vazhdojnë të 
përmbushin objektivat financiare, operative dhe të pajtueshmërisë së 
biznesit.

• Operacionet kompjuterike: Për të siguruar se sistemet e prodhimit 
zbatohen ashtu siç janë miratuar dhe që problemet e prodhimit identifikohen 
shpejt  dhe korrigjohen.

• Siguria: Ekzistojnë dy aspekte për siguri, mjedisi fizik i sistemit dhe 
komponentët e tij 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 dhe sistemet përkatëse kompjuterike që duhet të rishikohen. Mund të ketë 
më shumë se një mjedis ose sistem, varësisht nga niveli i ndërlikueshmërisë teknike 
të entitetit që auditohet.

Kontrollet specifike në kuadër të secilës fushë më lart, normalisht janë një 
përzierje e kontrolleve 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. 
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Auditori i brendshëm nuk ka nevojë të ketë shkathtësi speciale teknike për të 
vlerësuar shumicën e kontrolleve të përgjithshme kompjuterike të menaxhmentit. 
Sidoqoftë, auditori duhet të kuptojë sa 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 do të kërkohet të testojnë 
kontrollet e automatizuara të programit, të ekzaminojnë kodin burimor dhe të 
rishikojnë procedurat për kontrollimin e ndryshimeve, përfshirë edhe kontrollin e 
versioneve.

Secila prej fushave që iu referuam më lart, duhet të adresohet. Mirëpo, natyra dhe 
kohëzgjatja e testimit të kontrolleve të përgjithshme kompjuterike do të varet nga 
një numër faktorësh:

• Ndërlikueshmëria e mjedisit dhe kontrolleve;

• Gjerësia e përfshirjes që e ofron një kontroll;

• Shkalla deri në të cilën kontrolli ofron siguri mbi procesin e posaçëm 
automatik;

• Shkalla e rrezikut dhe sigurinë e kërkuar;

• Shkalla e ndryshimit të sistemeve; dhe

• Efektiviteti i sistemeve informative të menaxhmentit dhe aktiviteteve 
teknologjike të entitetit 

Grumbullimi i informacioneve për auditimin e TI-së

Kontaktet kyçe për auditorin që kryen auditimin e TI-së janë: 

• Drejtori ose kryesuesi i departamentit të TI-së;

• Menaxherët nga nën-departamentet/sektorët e TI-së;

• Personeli i TI-së;

• Përdoruesit;

• Konsulentët, ofruesit e jashtëm të shërbimeve që kanë të bëjnë me TI-në.



Moduli 5 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktikë

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju

Central Harmonization Unit 

80

Informatat 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 

6.1 Testimi dhe dokumentacioni përkatës

Një element kyç në auditimin e brendshëm është ekzaminimi nëse sistemet e 
menaxhimit dhe kontrollit funksionojnë në mënyrë efektive në të gjitha nivelet 
përkatëse. Kjo përfshin dokumentimin e sistemeve përkatëse (përfshirë informatat 
adekuate nga gjurmët e auditimit), bashkë me kontrollet testuese, për të ekzaminuar 
nëse sistemet funksionojnë siç është përshkruar dhe janë efektive. 

Testet e kontrollit duhet të përfshijnë kontrollet për të parë nëse sistemet e 
menaxhimit dhe kontrollit funksionojnë në konsistencë dhe me efikasitet.  Testet 
duhet të kryhen në një mostër të transaksioneve të përzgjedhura për auditim.  Aty 
ku efektiviteti i sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit ka gjasa të ndryshojnë (për 
shembull kur personeli i ndryshëm është përgjegjës për aplikimin e kontrolleve 
të njëjta në rrjedha të ndryshme të transaksioneve), auditori duhet të sigurojë që 
mostra të përfaqësojë këto ndryshime të mundshme.  Është e rëndësishme që gjatë 
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. 

Kapitulli i mëparshëm ka përshkruar se si ekipi i auditimit planifikon testet e 
kontrolleve të bazuara në mostra. Plani rezultues udhëzon ekipin e auditimit se 
çfarë testesh të aplikohen dhe sa artikuj janë të nevojshëm që një mostër të jetë e 
vlefshme.
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Në fazën 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.

Këta hapa janë shpjeguar në vijim.

Përzgjedhja e mostrës

Ekipi i auditimit duhet të përzgjedhë një numër të artikujve të mostrës të përcaktuar 
në fazën e planifikimit. Mostrat mund të përzgjidhen në mënyrë statistikore apo 
jo-statistikore.  Dallimi 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: 

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

Rregulla 1, ka të bëjë me atë se si auditori përcakton populacionin nga i cili do të 
merren 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 për tërë vitin.

Një gabim i zakonshëm nga auditorët është kua ata thjeshtësojnë mostrimin duke 
përzgjedhur një mostër nga transaksionet për vetëm një muaj.  Rezultati i kësaj 
qasjeje është se 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 mundur. 
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Ekzistojnë disa metoda për përzgjedhjen e mostrave të paraqitura më poshtë e që 
janë shumë të 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 në pjesët në vijim. Për mostrimin jo-statistikor, 
objektivi është që të përpiqemi të përafrojmë njërën nga këto metoda. 

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 madhësia e planifikuar e mostrës është 200, atëherë ekipi i auditimit duhet të 
nxjerrë 200 numra të rastësishëm që korrespondojnë me numrat unikë referues të 
secilit artikull në populacion (p.sh. numri i 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 artikujve 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 - 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 
përzgjedhë artikullin e 50-të, të 200-të, artikullin e 350-të, etj. 
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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, fusha 
e dytë artikujt nga 151 deri ne 300, e treta artikujt nga 301 në 450, etj. 

Përzgjedhja e rastësishme e shtresëzuar

Disa auditime të automatizuara, mjete të (CAATS) mund të ofrojnë metodën e katërt 
– 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 të artikujve me më shumë dollarë, ose llojet 
specifike të shpenzimeve ose 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 mostër në mënyrën 
që përafron njërën nga metodat e përshkruara më lartë.  Nëse bëhet me kujdes, kjo 
mund të jetë një mënyrë 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

Në këtë hap, ekipi i auditimit aplikon testet që janë përgatitur gjatë fazës së 
planifikimit në secilin 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 që të mundë të gjinden sërish në fazat e mëvonshme, nëse kërkohet hetim i 
mëtutjeshëm ose verifikim i devijimit. 

Vlerësimi i Rezultateve të mostrës

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 
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të gjetura në mostër kalon numrin e pranueshëm të devijimeve të identifikuara në 
fazën e planifikimit, atëherë rezultatet janë të papranueshme dhe kontrolli do të 
konsiderohet që nuk funksionon si duhet.

Në këto rrethana, ekipi i auditimit mund të marrë parasysh rritjen e madhësisë së 
mostrës për të parë nëse devijimet vazhdojnë të ndodhin me të njëjtën masë. Në 
përgjithësi, kontrolli do të konsiderohet si i dështuar dhe ekipi i auditimit duhet 
të përcaktojë se si dhe pse ai ka dështuar dhe të përgatisë rekomandimet për 
menaxhmentin për të përmirësuar besueshmërinë e tij në të ardhmen.

Kjo qasje aplikohet njëlloj kur përdoren metodat statistikore apo ato jo-statistikore 
në mostrën e përzgjedhur.

Dokumentimi i procedurës së mostrimit

Është e rëndësishme që ekipi i auditimit të mundë të demonstrojë se ata kanë ndjekur 
një praktikë të mirë në arritjen e konkluzioneve të tyre lidhur me besueshmërinë e 
kontrolleve dhe se ata mund të tregojnë të dhënat në të cilat bazohen konkluzionet. 
Prandaj, dosja e auditimit duhet të azhurnohet me një përshkrim të plotë të 
procedurave të përdorura për mostrim dhe testim, sikur edhe me rezultatet dhe draft 
rekomandimet. 

Dokumenti i punës 1013, i cili krijohet në fazën e planifikimit po ashtu përdoret 
për të shënuar rezultatet e secilit test kur testet kryhen në Fazën 2, Puna në terren. 
Në këtë fazë shtojmë informacionet në lidhje me njësitë aktuale të përfshira në 
mostër, rezultatet e testit, shkaqet e ndonjë dështimi, ndikimin në organizatë, gjëra 
që çojnë  deri të përgatitja e konkluzioneve dhe rekomandimeve preliminare nga 
ana e auditorit.

Në secilin dokument të punës, auditori i cili ka kryer procedurën e testit duhet të 
shënojë inicialet e veta dhe datën, ndërsa  ai dokument duhet të verifikohet nga 
Udhëheqësi i ekipit të auditimit, i cili po ashtu e shënon datën. 

Veni re se Formulari i planifikimit dhe përcjelljes së burimeve të auditimit 
(Dokumenti i punës 1015) duhet të plotësohet për detyrat e punës në terren për të 
përcjellë se sa kohë është shfrytëzuar në krahasim me planin dhe të regjistrohet çdo 
dallim. 
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6.2 Evidenca e auditimit dhe dokumentet e punës

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 auditimit. 

Auditorët duhet të bazojnë të gjeturat dhe konkluzionet e tyre në evidencë adekuate. 
Evidenca duhet të mbahet në dokumentet e punës së auditimit. Dokumentet e punës, 
duhet të përgatiten, organizohen dhe të përmblidhen në hollësi të mjaftueshme dhe 
me kujdes të mjaftueshëm për të mundësuar që puna të rishikohet, gjykohet dhe të 
kuptohet nga personat që janë të pavarur nga auditimi.

Shembujt e evidencës tipike për llojet e ndryshme të auditimit janë dhënë më poshtë. 
Sa dhe çfarë lloji i evidencës së auditimit duhet të grumbullohet dhe regjistrohet në 
Dosjen e Tanishme është çështje e gjykimit të auditorit dhe vendimeve sipas rasteve 
të veçanta nga udhëheqësi i ekipit të auditimit. 

Auditimi i sistemeve dhe pajtueshmërisë 

• Përshkrimet e gjurmëve të auditimit (në formën e diagrameve të rrjedhës 
apo prezantimeve të tjera); 

• Përshkrimi i hollësishëm i gjurmëve të auditimit për funksionet e 
kontabilitetit dhe raportimit; 

• Dokumentet zyrtare që përcaktojnë mandatin e njësisë organizative që është 
nën rishikim dhe përgjegjësitë e shoqëruara me pozitat organizative që kanë 
të bëjnë me proceset operativ, bashkë me evidencën që këto dokumente 
janë analizuar nga auditorët dhe konkluzionet e tyre;

• Ligjet dhe rregulloret që qeverisin procesin nën rishikim nga auditimi si 
dhe evidencën që janë audituar kushtet kyçe dhe konkluzionet që kanë të 
bëjnë me to;

• Regjistrimin e testeve të kontrolleve kyçe në sisteme;

• Dokumentet e punës që ndërlidhen me sistemet dhe kontrollet e TI-së 
(përfshirë testet, nëse është e nevojshme);

• Përshkrimet e intervistave;
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• Dokumentet e punës që dokumentojnë vëzhgimet fizike (p.sh. lokacionin 
e punës kurset e trajnimit, testet e TI-së që kryhen, transferet bankare që 
kryhen, etj);

• Fletët e punës për rrezikun-kontrollin

Auditimi Financiar

• Raporti në të cilin jepet siguria/raporti i auditimit (p.sh. deklarimi i 
shpenzimeve);

• Kopja e shtypur e librit të llogarive për artikujt e raportuar;

• Konfirmimet e shkruara të bilancit të pranuara nga palët e treta (p.sh. 
konfirmimi i furnizuesit mbi punët e kryera ose pagesat e marra për faturat 
e tyre);

• Pasqyrat bankare;

• Barazimi i kryer nga personeli dhe i rishikuar nga menaxhmenti;

• Dokumentet e punës të nxjerra për të dokumentuar testet e kontrollit apo 
testet substantive; 

• Përshkrimet e intervistave;

• Kontratat;

• Llogaritja e serishme e parashikimeve dhe shumave rezervë për ndonjë 
rastësi (p.sh. mbi parashikimet e shtimit dhe vlerësimeve të pasakta të 
borxheve) dhe evidenca mbështetëse në lidhje me këtë (p.sh. mbi rastet e 
mundshme gjyqësore)

Organizimi, dizajni dhe përmbajtja e dokumenteve të punës së auditimit do të varet 
nga natyra e auditimit. Në përgjithësi, dokumentet e punës për një auditim duhet të 
dokumentojnë të gjitha aspektet e mëposhtme të procesit të auditimit:

Kërkesat minimale për dokumente të punës për auditimin e pajtueshmërisë

Dokumentet e punës për auditimet e pajtueshmërisë përgatiten në formë tabele, ku 
kolona e parë përgatitet në fazën e planifikimit ndërsa kolonat e tjera plotësohen 
gjatë fazës së punës në terren. 
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Kërkesat minimale për dokumente të punues për testet substantive

Në 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:

• Përshkrimin dhe qëllimin e testit;

• Barazimin me llogarinë (përmbledhjen) ku është regjistruar transaksioni 
nën rishikim;

• Barazimin me llogarinë përmbledhëse dhe linjën përkatëse të raportimit ku 
është raportuar llogaria përmbledhëse;

• Detajet e dokumentit bazë që ka të bëjë me transaksionet nën rishikim 
(pasqyra bankare, faturat), për të mundësuar kryerjen e serishme të testeve 
të auditimit;

• Datat  kur janë përgatitur llogaritë;

• Periudha në fjalë për pasqyrat e llogarive hyrëse;

Kërkesat për
pajtueshmëri 

Kontrolli/masa 
e planifikuar 

Përshkrimi i 
kontrollit/masës 
aktuale 

Rezultatet e testit 
të kontrolleve 
aktuale 

Komentet dhe 
konkluzionet 

Rregullorja 
….

Të raportohet 
për përmirësim

Në 3 raste të 
testimit nga 
testimi i  10 
transaksioneve, 
kontrolli nuk ka 
funksionuar siç 
është menduar

Zakonisht 
dokumentohet 
nga doracakët e 
procedurave 

Është plotësuar gjatë 
punës në terren kur 
janë vëzhguar 
kontrollet në praktikë, 
duke intervistuar 
personelin apo duke 
testuar sistemet e 
TI-së
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• 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 kontrollet kyçe zvogëlojnë më shumë se 1 rrezik, shpjegimin se çfarë 
rreziku ato zvogëlojnë;

• Hollësitë rreth transaksioneve të përzgjedhura për testim (p.sh. hollësitë e 
faturave);

• Arsyet për dështimet e kontrolleve (nëse ka ndonjë);

• 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 objektivat e programit të qeverisë.  
Në këtë lloj të auditimit, auditori mund të punojë me:

• Secilin sistem ose proces veç e veç; ose

• Të rishikojë të gjithë komponentët e procesit të integruar vertikalisht ose 
horizontalisht në një hap të vetëm.

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 e të dhënave, 
raportet dhe vendimet);
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• 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 përballë 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 proces 

7. RAPORTIMI I AUDITIMIT

Standardet e Auditimit të Brendshëm ofrojnë udhëzime për përgjegjësitë e auditorit 
të brendshëm për raportimin e rezultateve të auditimit. 

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.

Standardi 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.
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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.

7.1 Klasifikimi i të gjeturave dhe krijimi i konkluzioneve të përgjithshme të 
auditimit

Dokumenti i parë i punës së raportimit, 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. Kur auditorët e brendshëm gjejnë ndonjë 
gabim ose problem, ata duhet të ndjekin këta hapa: 

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?
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• 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.

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.
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7.2 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 fshihen 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.

7.3 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.
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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:

Tabela në vijim paraqet katër rangimet 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 auditimit: 

Vlerësimi Përshkrimi Niveli i shqetësimit

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

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

3 – Nevojitet 
përmirësim i 
dukshëm

Dobësi të ndjeshme 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

1. Përmbledhja ekzekutive

Përmbledhja ekzekutive duhet të përfshijë po ashtu edhe rangimet e auditimit.

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.
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“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.

Një raport i auditimit të brendshëm duhet t’i përmbajë këto elemente

Vlerësimi Përshkrimi Niveli i shqetësimit

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

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

3 – Nevojitet 
përmirësim i 
dukshëm

Dobësi të ndjeshme 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

1. HYRJE

Hyrja mund të përfshijë informacione historike siç është identifikimi i njësive 
organizative dhe aktiviteteve të rishikuara dhe të japë informacione shpjeguese 
përkatëse.

2. QËLLIMI IDHE FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT

Deklarimet e qëllimit duhet të përshkruajnë objektivat e auditimit dhe të informo-
jnë lexuesin pse është kryer auditimi dhe çfarë pritet që ai të arrijë.

Natyra dhe shtrirja e punës së kryer të auditimit gjithashtu duhet të përshkruhet.

Deklarimet e fushëveprimit duhet të identifikojnë aktivitetet të cilat janë rishikuar 
dhe duhet të përfshijë informacione siç është periudha e kohës së rishikuar. Aktivi-
tetet e lidhura të cilat nuk janë shqyrtuar duhet të identifikohen 
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3. REZULTATET
Rezultatet duhet të përfshijnë të gjeturat, konkluzionet, rekomandimet dhe planin e 
veprimit.

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.

Konkluzionet janë vlerësimet e auditorit të brendshëm mbi ndikimet e të gjeturave në 
aktivitetet e rishikuara. Konkluzionet duhet të identifikohen qartë.

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.

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.

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.

3.1. Të gjeturat

3.2. Konkluzionet

Rekomandimet

Të gjeturat dhe rekomandimet duhet të bazohen  në karakteristikat e mëposhtme:
Standardet, masat apo pritjet e përdorura në bërjen e vlerësimit 
dhe/ose verifikimit (çfarë duhet të ekzistojë).

Kriteri

Evidenca faktike të cilën auditori i brendshëm ka gjetur gjatë 
ekzaminimit (çfarë ekziston). 

Gjendja

Arsyeja për ndryshimin mes gjendjes së pritur dhe asaj aktuale (pse 
ekziston ndryshimi).

Shkaku

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.

Shkaku
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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 auditi-
mit. 

Tabela që përmbledh të gjeturat kryesore, konkluzionet dhe rekomandimet duhet po 
ashtu  të jetë pjesë e raportit. 

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. 

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 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 
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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, 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.

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. 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.

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, 

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”
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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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7.4 Pasqyra e procesit të raportimit

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 

• 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.

Përfundimi i 
punës në terren

Drast raporti Përgjigjet e
Menaxhmentit

Raporti
Final

Mbledhja
përmbyllëse

10 ditë
pune/2javë

2 javë

1 javë
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• 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;

• 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.

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. 
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7.5 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.

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)
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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. 

Prezantimi i një modeli  Raport për gjendjen tremujore për Menaxhmentin e lartë 
të subjektit të sektorit publik (SSP), Zyrtarin kryesor administrativ (ZKA) dhe 
Komitetit të auditimit

7.6 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 

Zyrtari kryesor i departamentit në të cilin punoni ka kërkuar nga Kryesuesi i Auditimit 
të Brendshëm të dorëzojë një raport gjashtëmujor të aktiviteteve të auditimit të 
brendshëm. Juve u kanë pyetur për qëndrimin tuaj në lidhje me formatin e këtij 
raporti. Çfarë informatash mendoni se duhet përfshirë dhe jepni arsyet pse? (nëse 
nuk jeni i sigurt, shikoni prapë tek procedurat e raportimit të auditimit të brendshëm 
më lartë.)
 
Çfarë veprimesh duhet të ndërmarrin auditorët për të siguruar se menaxhmenti merr 
parasysh rekomandimet e bëra në raportin e auditimit të brendshëm?

Ushtrimi i gjashtë 
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Si auditor i ri, ju do të rekomandonit që raporti periodik i performancës i përpiluar 
nga shërbimi i auditimit të brendshëm duhet të përfshijë:

1. Shpjegimet e ndryshimeve të mëdha ndërmjet planeve dhe përmbushjes: 
Menaxhmenti duhet të jetë i interesuar në faktorët që shkaktojnë vonesa apo 
parandalojnë kryerjen e punës audituese në tërësi.

2. Planet për të siguruar përmbushjen e tërë punës së programuar për atë vit. 
Kryesuesi i auditimit të brendshëm duhet të japë dëshmi tek menaxhmenti 
që objektivat do të arrihen.

3. Një përmbledhje e ndryshimeve në stafin e auditorit të brendshëm siç 
janë ndryshimet në personelin kyç, arritja e përcaktimeve profesionale, 
përpjekjet për të përmirësuar kompetencat profesionale dhe qarkullimin e 
përgjithshëm brenda departamentit të auditimit: Vetë menaxhmenti, duhet 
të demonstrojë përmirësim të vazhdueshëm në zbatimin e kornizës së 
Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike (KBFP). Edhe pse auditimi 
i brendshëm nuk është pjesë e sistemit të kontrollit të brendshëm (duhet të 
mbetet i pavarur në punën e tij, mbani mend), jep siguri për menaxhmentin 
në operimin e kontrollit të brendshëm. Prandaj nëse burimet e auditimit, 
aftësitë dhe përvoja nuk rriten për të lejuar zgjerimin e shtyllave të KBFP-së 
në qendrën shpenzuese buxhetore, atëherë menaxhmenti duhet të identifikojë 
këtë për të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të përkrahur shërbimin e 
auditimit të brendshëm.

4. Një krahasim i kostos operative aktuale me ato të buxhetuara për periudhën: 
Menaxhimi i mirë financiar duhet të demonstrohet nga buxhet-mbajtësit, në 
veçanti në sektorin publik nga ata të shpenzimit të parasë së tatimpaguesve.

5. Fushat e mbuluara nga auditimi: Kërkohet një bilanc i mbulimit të të gjitha 
fushave të auditueshme në një organizatë. Në planifikim, vlerësimi i rrezikut 
do të përcaktojë se cilat janë fushat që u jepet prioritet i veçantë për hetim 
auditues; megjithatë, nëse një fushë me rrezik të ulët vazhdimisht kalohet 
jashtë procesit të planifikimit të angazhimit, ekziston mundësia që shënimi i 
rrezikut të saj të rritet në rezultate katastrofike dhe në vijim rreziku bëhet një 
çështje serioze për menaxhmentin.

6. Numri i raporteve të lëshuara nga auditimi i brendshëm: ky numër merret 
si një tregues i produktivitetit por nuk merr parasysh cilësinë e raporteve të 
përpiluara.

Zgjidhja 
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7. Natyra dhe lënda e komunikimeve tjera me menaxhmentin. Përveç kopjeve 
të raporteve të auditimit, kryesuesi i auditimit të brendshëm do të angazhohet 
me menaxhmentin në mënyra tjera.

8. Një përmbledhje e kthimeve dhe kursimeve si rezultat i aktivitetit auditues. Sa 
e ka kursyer auditimi organizatën si rezultat i analizave dhe rekomandimeve 
përmes auditimeve e hetimeve të performancës operacionale, mashtrimit dhe 
parregullsive, dhe hetimet në këtë rast mund të prezantohen si vlerë monetare 
(mund t’i referohet për demonstrim të vlerës së shtuar që jep auditimi i 
brendshëm për organizatën).

9. Të gjitha rekomandimet e rëndësishme që i janë bërë menaxhmentit. 
Një udhëzim i përafërt në cilësi; thellësia e përfshirjes dhe materialiteti i 
veprimeve të propozuara korrigjuese mund të demonstrojë se sa auditori i 
brendshëm kupton sistemet, proceset dhe njerëzit që i auditon.

10. Veprimet korrigjuese të ndërmarra në të gjeturat e rëndësishme të auditimit 
të raportuara. Sa më shumë që pranohen dhe zbatohen rekomandimet nga 
menaxhmenti, aq më mirë organizata duhet të jetë në gjendje të arrijë 
objektivat e veta (sigurisht, sa më i lartë ky numër, aq më pak efektiv 
dhe efikas është vetë menaxhmenti para auditimit të brendshëm që kryen 
vlerësimin – ndoshta jo një masë shumë e mirëpritur për raportin periodik të 
kryesuesit të auditimit të brendshëm!).

11. Komentet në koordinimin e punës së auditimit të brendshëm me atë të 
auditorëve të jashtëm: Njëra prej dobive të punës së përbashkët është 
shmangia e dyfishimit që mund të nënkuptojë mënjanim të kostos dhe kjo 
mund të sjellë tek një ekonomi dhe efikasitet më i mirë. Menaxhmenti 
gjithnjë do të mirëpresë idetë në lidhje me kursimin e parasë.

12. Planet e së ardhmes për departamentin. Ngjashëm me 3 më lart, menaxhmenti 
do të fokusohet në zhvillimin e suksesshëm të KBFP-së në organizatën e 
tyre. Prandaj planet e auditorit të brendshëm për veten do të jenë me interes 
në këtë aspekt. Megjithatë idetë e kryesuesit për zgjerim të departamentit 
mund të jenë përtej buxhetit në dispozicion, kështu që nëse dihet me kohë se 
cilat janë planet e shërbimit të auditimit të brendshëm mund të lejohen pritje 
të menaxhohen për të qenë në vijë me burimet e së ardhmes.

13. Një opinion i përgjithshëm mbi nivelin e kontrollit të brendshëm në 
organizatën e bazuar në punën audituese të kryer deri më tani: Dhënia e 
mendimit të auditimit të brendshëm është buka dhe gjalpi i shërbimit. Përmes 
këtij opinioni, kryesuesi i tregon menaxhmentit se sa rehat është ai me 
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menaxhimin e rrezikut, kontrollet e brendshme dhe qeverisjen në organizatë. 
Nëse nuk preferohet ndonjë opinion nga auditori, atëherë ata janë duke 
dështuar në detyrat e tyre profesionale.

Auditorët mund të përmirësojnë shanset e menaxhmentit duke ndjekur rekomandimet 
e tyre 

Ofrim të ndihmës konstruktive e praktike në rekomandimet e veta më shumë sesa 
vetëm kritika ndaj performancës së menaxhmentit (mundohuni të imagjinoni 
perceptimin e menaxhmentit për problemet që ata përballin).

Theksimi i pasojave negative për organizatën nëse nuk zbatohen rekomandimet (jo në 
mënyrë kërcënuese mirëpo në aspektin e rrezikut që kanoset).

Diskutimi i rekomandimeve paraprakisht me të gjithë menaxherët e ndikuar, jo vetëm 
me menaxhmentin e lartë, dhe pajtimi me ta për rrjedhën e veprimeve dhe afatin 
kohor të zbatimit të rekomandimeve.

Caktimi i takimeve përcjellëse me menaxhmentin për të diskutuar progresin e bërë në 
arritjen e objektivave në kohën e specifikuar pas përfundimit të auditimit.

Jeni kryesues i auditimit të brendshëm dhe jeni duke diskutuar me kryesuesin e 
departamentit që është audituar  lidhur me të gjeturat e auditimit që do të përfshihen 
në raportin tuaj. Janë gjetur dobësi të mëdha por kryesuesi i departamentit mohon se 
ka ndonjë problem. Ai thekson se ekipit auditues nuk i është shpjeguar mirë dhe nuk 
ka dëshmi për të mbështetur pretendimet. Si do të përgjigjeshit ju?

Kjo situatë nuk është e pazakonshme me menaxherët që shpesh sfidojnë procesin e 
auditimit më shumë sesa të pranojnë se ka pasur ndonjë problem me pjesën e tyre të 
organizimit. Së këndejmi, është thelbësore që të ketë një gjurmim auditimi përmes 
punës audituese dhe të organizohet mirë e të prezantohen dëshmi. Një përgjigje tipike 
do të shpjegohej përmes linjave në vijim.

Në këtë rast pika fillestare do të ishte që stafi të informohet përmes planit të angazhimit 
i cili është shkëmbyer me kryesuesin e departamentit. Prandaj ai e ka ditur saktësisht 
se çfarë kanë bërë dhe nëse ka pasur ndonjë problem me të atëherë ai do të ishte 
dashur të tregojë me kohë.

Ushtrimi i shtatë 

Zgjidhja 
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Në vijim do të ishte fakti se njësia e auditimit të brendshëm punon për të saktësuar 
standardet e cilësisë. Për këtë auditimet e bazuara në sisteme, objektivat e kontrollit të 
jenë caktuar qartë dhe sistemi aktual të jetë dokumentuar. Kjo do të jetë në dosje nëse 
është e nevojshme. Informatat janë mbledhur me anë të intervistës për të cilën kanë 
qenë shënimet në dosje. Operimi i sistemit ishte testuar nga zgjedhja e një mostre të 
rastësishme të transaksioneve dhe këto gjithashtu regjistrohen në dosje.

E tërë puna është objekt i shqyrtimit për të kontrolluar cilësinë e punës dhe  të gjeturat 
dhe konkluzionet që dalin nga ato. Në këtë rast, ju personalisht keni shqyrtuar 
dokumentet e punës (dhe keni vënë inicialet tuaja dhe shënuar datën në secilën faqe 
të dëshmive të shqyrtimit tuaj) dhe keni qenë i kënaqur me konkluzionet që arrihen.

Me vetëbesim për pozitën tuaj, ju e ftoni atë të shikojë në dosje me ju dhe sugjeroni 
një takim me drejtorin për të diskutuar këto çështje më tutje. 

Jeni një auditor i brendshëm i ri dhe sapo keni kryer punën në terren për auditimin e 
parë të brendshëm. Në çfarë hapash dhe procesesh duhet të kaloni tani për të përpiluar 
raportin final?

Në përparimin e punës suaj nga puna në terren deri tek faza finale e raportimit, ju do 
të prisni të kaloni përmes hapave dhe proceseve në vijim: 

• Vetë-shqyrtimi – p.sh. a i keni plotësuar objektivat e kërkuara, a ka qenë 
adekuat niveli i testimit? 

• Shqyrtimi nga mbikëqyrësit apo menaxherët e auditimit – p.sh. a është 
përfshirë çdo gjë, a janë duke u arritur konkluzionet e mbështetura nga 
dëshmitë. 

• Takimi përmbyllës – takoni të audituarin në fund të punës në terren për të 
diskutuar lidhur me të gjeturat e auditimit. 

• Përpilimi i raportit të auditimit – dhënie e raportit të audituarit për t’i 
mundësuar të komentojë në të gjeturat dhe rekomandimet tuaja, duke 
përfshirë kontrollin e saktësisë. 

• Raporti final – lëshohet pas komenteve nga i audituari në draft raport. 

Ushtrimi i tetë 

Zgjidhja 
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Ju jeni anëtar i ekipi në Komunën XY që është duke u përgatitë për auditimin e procesit 
“ Menaxhimi i të hyrave të tatimit në pronë”

Detyrat e ekipit të auditimit të brendshëm janë:

1. Të përgatisë propozimin e planit dhe programin e auditimit, 
2. Të përcaktoj objektivat e procesit dhe të përshkruaj procesin,
3. Të përcaktojë objektivat e kontrollit dhe rreziqeve,
4. Të përgatisë programin për testim,
5. Të prezantoj të gjeturat nga auditimi, të përgatisë konkluzionin dhe të jap 

rekomandime,
6. Të përgatisë raportin e auditimit.  

1. Plani dhe programi për auditim për XY është përgatitur për kryerjen e 
auditimit “ Të hyrat në tatimin në pronë”.

2. Përgjigjet e mundshme që lidhen me përshkrimit e objektivave mund të jenë;

• Të gjitha pronat ekzistuese janë identifikuar dhe regjistruar me informata të 
plota në bazën e të dhënave;

• Të gjitha pronat janë vlerësuar në përputhje me legjislacionin në fuqi;
• Faturat janë dorëzuar  me kohë te pronarët e pronave,
• Shuma e mbledhur është regjistruar në mënyrë korrekte,
• Informatat financiare në bazën e të dhënave të tatimit në pronë janë 

harmonizuar me sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave të 
Kosovës ( SIMFK),

• Departamenti i Tatimit në Pronë ka një regjistër të arkëtueshmeve;
• Plani i Veprimit për të rritur mbledhjen është në vend, masat janë në zbatim 

e sipër, rezultatet raportohen dhe monitorohen.

Përshkrimi i procesit:

1. Identifikimi
Për pronat e reja, Departamenti i Infrastrukturës ka një regjistër të lejeve të lëshuara 
për ndërtim. Kopja e regjistrave u dërgohet çdo muaj Departamentit të Tatimit në 
Pronë për regjistrim. 

Ushtrimi i 1. 

Përgjigjet e mundshme:

      Ushtrimet për raport të auditimit



Moduli 5 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktikë

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

109

Pronat e vjetra – karakteristika ortofoto e softuerit të tatimit në pronë lejon që të 
gjinden pronat e paregjistruara, ngase ato nuk kanë numër identifikues në fotografi. 
Pronat pa numër identifikues regjistrohen nga zyrtarët e pronës. Ekziston një orar i 
regjistrimit me detyra individuale e cila kontrollohet në baza mujore nga udhëheqësi 
i tatimit në pronë. 

Identifikimi i pronave që e kanë ndryshuar funksionin e tyre, dimensionet etj., bëhet 
gjatë rishikimeve vjetore në terren. 

2. Regjistrimi
Janë ..... pagues për ..... pronat e regjistruara. Na baza vjetore, diku 3% e regjistrave 
modifikohen. Ndryshimet më të zakonshme janë si pasojë e ndërrimit të pronarit (... 
numri apo %). Ndryshmi i qëllimit... 

3.Rivlerësimi
Vlerësimi vjetor bëhet sipas një orari dhe ndarjes së punës në mes të .... zyrtarëve të 
pronës. Ndryshimet në mes të regjistrit aktual dhe të dhënave nga vlerësimi për vitin 
2014 janë në .... prona nga .... të vlerësuara. Zakonisht, ndryshimet janë si pasojë e 
korrigjimit të sipërfaqes, kategorisë ... 

4. Faturimi dhe shpërndarja e faturave
Faturat janë shpërndarë nga Departamenti i Tatimit në Pronë i MF-së deri më ... 2014 
me postë. Ato janë dërguar në adresat e tatimpaguesve e cila mund të mos jetë adresa 
aktuale e tyre e banimit (punëtorë që lëvizin). 

5. Ankesa
Ekziston Bordi i Ankesave ....... për vitin 2014 ..... Ankesat janë dorëzuar, ..... rishikuar 
.... 

6. Regjistrimi i pagesave
Pagesa është regjistruar nga kush ... ..Ku? Kur? – azhurnimi i të arkëtueshmeve?

7. Barazimet 

3. Përgjigje të mundshme në lidhje me objektivat e kontrollit dhe rreziqeve, 
mund të jetë si më poshtë.

Objektivat e kontrollit:

• Për të siguruar se sistemet e kontrollit të brendshëm të vendosura në procesin 
e mbledhjes së tatimit në pronë janë adekuate dhe të mjaftueshme për të 
garantuar se të hyrat e faturuara nga tatimi në pronë janë mbledhur.
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• Të gjitha procedurat për tatimin në pronë janë zbatuar në përputhje me ligjin 
në fuqi, rregulloret, udhëzimet;

• Pronat e paluajtshme janë identifikuar, regjistruar dhe rivlerësohen.
• Faturimi dhe shpërndarja e të gjitha faturave të tatimit në pronë është bërë në 

kohën e duhur.
• Të dhënat mbi programin e tatimit në pronë janë identike me formularët e 

regjistrimit për pronat në terren.
• Shqyrtimi i ankesave mbi pronatështë bërë në kohë dhe në përputhje me 

bazën ligjore.
• Ekzistojnë të dhënat e rëndësishme për ndryshimet e të dhënave në bazën e 

të dhënave.
• Lëshimi i vërtetimeve mbi pagesën e tatimit në pronë është në përputhje me 

kriteret e përcaktuara për shërbimet.
•  Ka dëshmi të sakta për të gjitha pagesat e pranuara.
• Politikat e vendosura për planifikim dhe pagesë janë të mjaftueshme për 

mbledhjen e të hyrave nga tatimi në pronë.
Rreziqet:

• Nënshkrimi i marrëveshjeve për shtyrje të borxhit mund të rezultojë në 
pagesën e një ose dy kësteve dhe në dështimin për të mbledhur këstet tjera të 
cilat janë paraparë sipas marrëveshjes.

• Mospërputhja midis adresës së tatimpaguesve të regjistruar me atë faktike 
mund të përbëjnë rrezik, përgjatë shpërndarjes së faturave dhe verifikimin e 
tatimpaguesit në terren.

• Subjektiviteti shprehur gjatë shqyrtimit të ankesave mund të ketë ndikim 
mbi bazën e taksave e cila është më e theksuar në uljen e bazës tatimore të 
“tatimpaguesit”.

• Mungesa e mbikëqyrjes në fazën e identifikimit të pronave dhe mungesa e 
informacionit nga burime të tjera mund të zvogëlojë të ardhurat nga tatimi në 
pronë.

• Dështimi për të kryer arkëtimin e të hyrave sipas planit të faturave të lëshuara 
dhe mungesa e saktësisë së këtyre anketave në terren mund të rezultojë në 
ndryshime të konsiderueshme në mes të situatës së regjistruar dhe gjendjes 
faktike.

• Llogaritjet e pasakta mund të ndikojnë në pakënaqësitë e tatimpaguesve, 
rritja e ankesave për zbatimin korrekt të taksave, paraqitjen e bazës tatimore 
të pasaktë dhe borxhet e mbivlerësuara.

• Mungesa e sistematizimit të qartë të dokumentacionit krijon probleme në 
gjetjen e formave, anketimit dhe gjurmëve të auditimit.

• Shqyrtimi i vonshëm i rezultateve të ankesave në tatimpaguesit duke u 
dëmtuar me kamatat dhe gjobat e paarsyeshme, ndërsa kjo mund të ketë 
ndikim të reputacionit në komunë.
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• Mundësia e zvogëlimit të sipërfaqeve apo ndryshimi i destinacionit të 
objekteve pa prova reale.

• Mungesa e alternativave në mbledhjen e të hyrave nga tatimpaguesit e 
mëdhenj, të cilat janë më pak në numër se sa numri i tatimpaguesve me taksa 
më të ulta, mund të reflektojë uljen e të ardhurave dhe rritjen e llogarive të 
arkëtueshme.

4. Programi për testim që NjAB duhet përgatitur për auditimin “Të hyrat e 
tatimit në pronë”

Numri 
teknik i 
pronës

Tabela në vazhdim tregon rastet e identifikuara 

Vendi

3135564 III PËR 
AFARIZËM

Zona Kategoria 
e pronës

Kategoria 
e 

vlerësimit

Sipërfaqja Vlerësimi 
i Pronës

Vlera është 
dashur të 

jetë

Vlera e metrit 
katror sipas 
rregullores

m²- 
në €

KOMERCIALE E 
PA

SHFRYTËZUAR

20 147 4200 2102940

8347251
115

III E PA
PËRFUNDUAR

E  PA
PËRFUNDUAR

720 56 57600 8040320

Numri i 
Faturës

113114/
3131686

Nr
Zona parë 

1

2 113229/
31313485

3 113242/
31313672  

4 99889373
03/89889

37085  

Sipërfaqj
a në m²

107

97

146

161

Vlera e 
faturës

në €

112.23 

101.85 

153.30

169.05

Kategoria 
e pronës

Punishte
kategori 

industriale

Depo-
industriale

industriale

Depo-
industriale

Norma e 
zbatuar 

0.30

0.30

0.30

0.30

Norma e 
paraparë me 

rregullore  

0.20

0.20

0.20

0.20

Vlera e faturës 
duhej të ishte 

74.90

67.90

102.20

112.70

Kalkulimi i vlerës së pronave dhe vlerës së faturave në përputhje me rregulloren e 
brendshme.

Tabela në vazhdim tregon rastet e identifikuara
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2131130
7/301311

907

2131080
8/83505
20401

5
Zona e tretë

6

7 11322/31
35340

1080

820

150

259.20 

307.50

56.25

E pa
përfunduar 

0.30

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

129.60

123.00

33.75

Bujqësore –vlera 
e pronës është 

kalkuluar 250 m²

2136950/
3137313  

9
Zona e katërt

30 9.00 Bujqësi – dyqan 
– vlera e pronës 
është kalkuluar 

për afarizëm, 
ndërsa norma 

për pronë 
bujqësore. 

0.15 0.15 18.00

Bujqësi-depo ,- 
vlera është 

kalkuluar si pronë 
industriale 250€ 
m², është dashur 

me 150€ m². 

8 113565/3
1386818

141 59.22 0.15 0.15 31.73Bujqësi-depo ,- 
vlera është 

kalkuluar si pronë 
industriale 280€ 

m² , është dashur 
me 150€ m².
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Tabela në vijim paraqet të hyrat e regjistruara ne sektorin e tatimit në pronë dhe të 
hyrat e regjistruara nga Thesari.

Viti

janar 42,805.40 36,359.13 6,446.27
shkurt  52,902.77 54,800.66 1,897.89
mars  60,570.26 63,781.46 3,211.20
prill 43,727.68 41,637.57 2,090.11
maj  30,775.48 33,179.44 2,403.96
qershor 134,699.94 55,299.37 79,400.57
korrik 41,956.94 120,734.78 78,777.84
gusht 55,102.62 54,372.03 730.59
shtator 39,067.84 41,024.74 1,956.90
tetor 34,089.53 32,361.22 1,728.31
nëntor 29,122.26 28,600.79 521.47
dhjetor 156,926.88 159,596.41 2,669.53
Totali 721,747.60 721,747.60 0.00

DallimiTë hyrat nga evidenca 
në tatimin në pronë

Të hyrat e regjistruara 
nga zyrtari/ja e të hyrave
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Konkluzionet:

Menaxhmenti duhet të përmirësoj kontrollin e brendshëm në Zyrën e Tatimit në Pronë 
përmes:

një komunikimi të ndërsjellët me Drejtorinë për Planifikim dhe Urbanizëm për të 
regjistruar objektet të cilat janë pajisur me leje ndërtimore, duke siguruar trajnime 
adekuate për zyrtarët anketues me qëllim të avancimit të procesit të identifikimit dhe 
regjistrimit të pronave pa gabime, duke e përmbushur obligimin ligjor për ri anketimin 
e 1/3 së pronave të regjistruara, duke siguruar funksionimin e mirë të Bordit të ankesave 
sipas Udhëzimit Administrativ 5/2011, si dhe duke e ngritur mbikëqyrjen në fazën e 
identifikimit të pronave, kalkulimit të faturave dhe menaxhimit të marrëveshjeve të 
nënshkruara.

Rekomandimet:

Për të garantuar se procesi i tatimit në pronë do të realizohet sipas procedurave të 
parapara, menaxhmenti duhet të forcoj sistemin e kontrollit të brendshëm. Ky 
sistem i kontrollit të brendshëm duhet të jetë funksional veçmas në procesin e 
identifikimit,  regjistrimit të pronave të reja, rivlerësimit, ankesave  dhe sistematizimit 
të dokumentacionit.

Andaj për përmirësimin e kontrollit të brendshëm, menaxhmentit të Komunës i kemi 
dhënë tetë rekomandime të cilat në këtë përmbledhje do ti paraqesim të përmbledhura 
në tri rekomandime varësisht prej adresimit të tyre, ndërsa në brendinë e Raportit 
Rekomandimet do të jenë ndaras sipas objektivave të auditimit.

a) Rekomandojmë menaxhmentin e lartë që:

• Të krijoj një komunikim të mirëfilltë me Drejtorinë për Planifikim dhe 
Urbanizëm në mënyrë që zyra e tatimit në pronë të pajiset me çdo aktvendim 
për lejet e lëshuara ndërtimore .

• Të themelojnë bordin e ankesave sipas kritereve të përcaktuara me UA 
05/2011.

• Të mbikëqyrë punën e Bordit të  Ankesave në që mënyrë ankesat ky Bord ti 
shqyrtoj brenda afatit ligjor.

• Të harmonizohet numri i pronave në rregulloren komunale, normave 
tatimore me ato të përcaktuara me ligj.
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b) Rekomandojmë  menaxhmentin e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa:

• Të përgatitë një regjistër me rreziqe të identifikuara për tërë procesin e tatimit 
në pronë si dhe të caktoj masa adekuate për mbulimin e këtyre rreziqeve.

• Që të krijoj një plan të trajnimit të brendshëm për zyrtar të tatimit në pronë.
• Që të kërkoj nga menaxheri i zyrës së tatimit në pronë që të bëjë korrigjimin 

në bazën e të dhënave për rastet e lartcekura të sipërfaqeve për objektet e 
verifikuara.

• Që të shtoj mbikëqyrjen në procesin e identifikimit dhe regjistrimit të 
pronave.

• Aplikimi i marrëveshjeve të përdoret vetëm për pronën primare ashtu siç 
parashihet me Ligjin mbi pronën e paluajtshme, por jo edhe për objektet 
afariste.

• Të evitohen rastet e nënshkrimit të marrëveshjeve me obliguesit të cilët në 
vitin paraprak nuk ju kanë përmbajtur marrëveshjes së nënshkruar.

• Të kërkoj që zyra e tatimit në pronë të vazhdoj me masat e dërgimit të 
vërejtjeve për të gjithë obliguesit tatimor, sidomos për borxhlinjtë mbi 1000-
5000 dhe mbi 5000€,  të cilët paraqesin 47% të shumës së borxheve të pa 
arkëtuara

c) Rekomandojmë menaxherin e zyrës së tatimit në pronë që:

• Që të bëjnë harmonizimin e adresave aktuale në rregulloren për vitin 2016 si 
dhe ti bëjnë ndryshimet e adresave në bazën e të dhënave.

• Të hartoj një plan të detajuar për ri anketimin e 1/3-ve  të pronave  për çdo 
vit, duke pasur parasysh informatat për lejet e dhëna ndërtimore.

• Pas hartimit të planit të bëhet ri anketimi në terren nga zyrtar anketues në 
mënyrë sistematike duke matur performancën për çdo periudhë .

• Të shtoj mbikëqyrjen e realizimit të ri anketimit përmes verifikimit të matjeve 
të cilat janë kryer nga zyrtarët anketues në periudha të caktuara.

• Për kategoritë e pronave bujqësore, industriale dhe të papërfunduara ti 
korrigjoj gabimet të cilat janë paraqitur  në llogaritjen e vlerës së pronave.

• Që të kërkojnë nga Departamenti i Tatimit në Pronë i Ministrisë së Financave 
që të bëjnë definimin e kategorisë për pronën komerciale sipas destinimit me 
qëllim që ngarkesat e tatimit në pronë për këtë kategori të pronës të jenë të 
sakta.

• Ti identifikojnë të gjitha pronat të cilat i takojnë komunës së Graçanicës dhe 
që janë tatimuar nga ana e zyrës së tatimit në pronë ti heqin nga baza e të 
dhënave të kësaj zyre.

• Të krijojë një arkiv elektronike për të gjitha regjistrimet e reja të cilat do të 
bëhen, në mënyrë që të skanohen dhe ruhen kopjet elektronike të formularëve 
për çdo vendbanim dhe rrugë.
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6.  Përgatitja e raportit të auditimit

Ruajtja e cilësisë së raportimit

Raporti është e vetmja dëshmi për një auditim të kryer të cilin do ta shohin disa 
menaxherë. Prandaj, duhet të shkruhet në një stil që njëkohësisht jep dëshmi në hollësi 
të mjaftueshme për të shpjeguar arsyet për rekomandimet e auditorit por nuk duhet të 
jetë shumë i dendur dhe teknik sa që përmbajtja e tij të jetë vështirë të kuptohet. Kjo 
nuk është lehtë të arrihet gjithmonë, në veçanti nëse auditimi i brendshëm është kryer 
në fushë teknike apo është fokusuar në një organizatë me shtrirje të gjerë gjeografike. 
Megjithatë një matje e cilësisë së auditimit është bërë nga reagimi i të audituarit ndaj 
përmbajtjes dhe qëllimit të raportit të përpiluar dhe se sa efektivisht komunikimi 
i të gjeturave dhe rekomandimeve të auditimit e nxisin menaxhmentin të jetësojë 
masat korrigjuese. Shkurt, menaxhmenti dëshiron që raporti i auditimit të jetë i lehtë 
për t’u lexuar, i thjeshtë për t’u kuptuar dhe aq sa është e mundur të jetë praktik në 
rekomandimet e veta.

Tiparet kryesore të një raporti janë:

Rëndësia: Sa është e rëndësishme çështja që është kontrolluar në auditim? Kjo mund 
të vlerësohet në disa dimensione, siç janë madhësia financiare e të audituarit dhe 
efektet e të audituarit në publik në çështjet madhore kombëtare.

Mbështetja: A janë të gjeturat dhe konkluzionet e auditimit një reflektim i saktë 
i kushteve aktuale sa i përket çështjes që është duke u ekzaminuar? A mbështeten 
plotësisht të gjitha pohimet në raportin e auditimit nga të dhënat e mbledhura në 
auditim? A janë reflektuar si duhet të gjitha dëshmitë materiale që janë mbledhur në 
auditim, në opinionin apo të gjeturat dhe konkluzionet?

Objektiviteti: A është kryer auditimi në mënyrë të drejt e objektiv pa favorizime apo 
paragjykime? Auditori duhet të bazojë vlerësimin dhe opinionin e tij/saj krejtësisht në 
fakte dhe analiza të shëndosha e të mirëfillta.

Fushëveprimi: A ka adresuar plani i auditimit si duhet të gjitha elementet e nevojshme 
për një auditim të suksesshëm? A ka përfunduar ekzekutimi i auditimit në mënyrë të 
kënaqshme të gjitha elementet e nevojshme në planin e detyrave?

Afatet kohore: A janë dorëzuar rezultatet e auditimit në kohë të duhur? Kjo mund të 
përfshijë përmbajtjen ndaj afateve ligjore apo statutore, apo dorëzimi i rezultateve të 
auditimit kur ato nevojiten për vendime të rëndësishme apo kur ato do të jenë më të 
përdorshme në korrigjimin e dobësive të menaxhmentit.
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Qartësia: A ka qenë i qartë dhe konciz raporti i auditimit në prezantimin e rezultateve 
të auditimit? Kjo zakonisht përfshinë të qenit i sigurt se fushëveprimi, të gjeturat  dhe 
ndonjë rekomandim mund të kuptohen lehtë nga zyrtarët kryesor, parlamentarët dhe 
politikanët e zënë të cilët mund të mos jenë ekspertë në çështjet e adresuara mirëpo 
kanë nevojë të veprojnë si reagim ndaj raportit.

Efikasiteti: A janë angazhuar burime të arsyeshme auditimi sipas rëndësisë dhe 
kompleksitetit të auditimit?

Efektiviteti: A kanë marrë përgjigjen e duhur  të gjeturat, konkluzionet dhe 
rekomandimet nga i audituari, qeveria dhe/apo parlamenti?

Jeni një auditor i brendshëm i ri dhe sapo keni kryer punën në terren për auditimin e 
parë të brendshëm. Në çfarë hapash dhe procesesh duhet të kaloni tani për të përpiluar 
raportin final?

Në përparimin e punës suaj nga puna në terren deri tek faza finale e raportimit, ju do 
të prisni të kaloni përmes hapave dhe proceseve në vijim: 

• Vetë-shqyrtimi – p.sh. a i keni plotësuar objektivat e kërkuara, a ka qenë 
adekuat niveli i testimit? 

• Shqyrtimi nga mbikëqyrësit apo menaxherët e auditimit – p.sh. a është 
përfshirë çdo gjë, a janë duke u arritur konkluzionet e mbështetura nga 
dëshmitë. 

• Takimi përmbyllës – takoni të audituarin në fund të punës në terren për të 
diskutuar lidhur me të gjeturat e auditimit. 

• Përpilimi i raportit të auditimit – dhënie e raportit të audituarit për t’i 
mundësuar të komentojë në të gjeturat dhe rekomandimet tuaja, duke 
përfshirë kontrollin e saktësisë. 

• Raporti final – lëshohet pas komenteve nga i audituari në draft raport.

Ushtrimi i nëntë 

Zgjedhja 
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8. 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. 

8.1 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
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• 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. 

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;

• 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.



Moduli 5 - Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktikë

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

121

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.

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;
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• Kur ndryshimi i kërkuar i referohet aktiviteteve të një apo më shumë 
divizioneve ose departamenteve;

• 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.
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8.2 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 

• 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;

8.3 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. 
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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. 

1.1 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”).
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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).
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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 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.
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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) 
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Duke shfrytëzuar fazat kryesore në procesin e përgatitjes së raportit të auditimit ne do 
të paraqesim çështjet në vijim për rishikim dhe diskutim të raportit të auditimit:

• Raporti i auditimit të brendshëm a është përgatitë në përputhje me strukturën 
e propozuar të raportit? 

• A përmbajnë raportet e AB mendimin e përgjithshëm dhe konkluzionet për 
rishikim?

• A përcjellin të gjeturat e auditimit një format standard të strukturuar?

• A lidhen konkluzionet e AB dhe rekomandimet me të gjeturat e AB?

• A janë rekomandimet praktike dhe në raport me rreziqet/problemet që janë 
identifikuar?

• A klasifikohen të gjeturat dhe rekomandimet sipas nivelit të rëndësisë/
domethënies?  

• A trajtojnë të gjeturat dhe rekomandimet e AB dobësitë e konsiderueshme në 
sistemin e kontrolleve të brendshme, në vend të gabimeve dhe veprimeve të 
gabuara?

• A ekziston dëshmia që auditorët e brendshëm, identifikojnë, analizojnë, 
vlerësojnë dhe dokumentojnë informata të mjaftueshme për të përkrahur 
konkluzionet dhe opinionet e auditimit?

• Struktura e Raportit të AB është duke ndjekur strukturën e përshkruar prej 
Manualit të AB (përmbledhje ekzekutive, hyrje, qëllimin dhe fushëveprimin 
e auditimit, rezultatet: të gjeturat, konkluzionet, rekomandimet, plani i 
veprimit), por përmbajtja brenda nuk është e strukturuar mirë).

• Përmbledhje e mendimit dhe konkluzionet. Në Raportin Final – Auditimi 
i Aseteve - shtator 2012 janë të shënuara gjetjet, konkluzionet dhe 
rekomandimet. Përmbledhja Ekzekutive e të njëjtit raport nuk përmban 
mendimin e përgjithshëm dhe konkluzionet ajo vetëm përmban listën e 
gjetjeve kryesore. (Burimi Raporti Përfundimtar AB - Auditimi i  Aseteve 
2012);

• Gjetjet e auditimit të brendshëm në këtë raport nuk janë strukturuar sipas 
kritereve;

Ushtrimi i dhjetë  ( raporti për menaxhimin e aseteve)

Zgjedhjet:
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Gjetjet e auditimit të brendshëm në këtë raport;

• Shumica e rekomandimeve të shqyrtuara janë praktike dhe konkrete. 
Megjithatë ka edhe rekomandime që nuk janë konkrete p.sh. Rekomandimi: 
“Drejtoria për financa dhe pronë është e rekomanduar për të vënë në vend 
kontrolle adekuate gjatë regjistrimit të pasurisë duke mos lejuar që gjatë 
regjistrimit të pasurisë të ketë mungesë të informacionit mbi numrin serial, 
numrin e UP dhe informacionin e nevojshëm”, “Drejtoria për financa dhe pronë 
është e rekomanduar për të bërë klasifikimet e nevojshme gjatë regjistrimit 
në pajtim me UA 21/2009”. “Drejtoria për Financa dhe Pronë rekomandohet 
që gjatë regjistrimit  të bëjë ndarje dhe klasifikime të nevojshme, prej faturës 
për çdo aktiv veças dhe jo për të regjistruar dy ose më shumë pasuri (rrugët, 
kanalizimi, rrjeti i ujit, etj) nën një numër identifikues (barcode) të aktivit. “

Shembull i rekomandimeve jo - konkrete ”Drejtoria për Financa dhe Pronë është 
e rekomanduar për të bërë vlerësimin e shkaqeve të ndikuara në mos regjistrimin 
plotësisht aktivin në regjistrin e pasurisë, kontabilitetit, si dhe të ndërmerr masa për 
regjistrimin e të gjitha aseteve në përputhje me UA 21/2009”.

• Klasifikimi i të gjeturave dhe rkomandimeve nuk bëhet sipas rëndësisë.

• Të gjeturat dhe rekomandimet nuk janë të përmbledhura dhe të strukturuara 
në mënyrë që të shmanget përsëritja e problemeve të ngjajshme dhe për të 
treguar dobësi sistematike. Shembull i këtyre rekomandimeve: përdorimi 
i emrave individual në raport; Në bazë të dëshmive të ofruara nga zyrtari 
për aktivin, komisioni për inventarizim nuk ka dhënë informata nëse gjatë 
inventarizimit ajo ka takuar ndonjë pasuri që nuk ka një vlerë bartëse, aset të 
dëmtuar ose pasuri jashtë përdorimit. “Për shkak të mungesës së një komisioni 
për vlerësimin e aseteve dhe informacion mbi asetet pa vlerë bartëse, vlera e 
dëmtuar dhe nga pasuri shfrytëzimit, ne nuk mund të themi se informacioni i 
dhënë nga zyrtari për regjistrim të pasurisë është i plotë dhe i saktë”.

• Ka disa evidenca që auditorët e brendshëm mbledhin informacion për të 
mbështetur konkluzionet dhe opinionet e auditimit. Nuk ka raport referencë 
në të gjeturat e auditimit të brendshëm, dhe raporti final i auditimit të 
brendshëm është i mbingarkuar me detaje (shembull i përfundimit AB: Nga 
9 mostrat e marra të shqyrtohet nga regjistri kontabël i aseteve, pesë prej tyre 
nuk janë identifikuar me emrin e asetit të blerë (krijoi), por dy ose më shumë 
pasuritë janë regjistruar në një identifikues me numrin e pasurisë e cila nuk 
është në përputhje me kërkesat e UA 21/2009.
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Aneksi nr. 1 - Model 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: .......................... 20…. (viti)
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I. HYRJE

1.2 Pasqyra

Ky plan strategjik prezanton objektivat kryesorë, prioritetet dhe fushëveprimin e 
aktiviteteve të auditimit të brendshëm në ………………… (emri i organizatës) për 
periudhën ………… Ato janë në pajtueshmëri me qëllimet dhe planet e organizatës 
të përcaktuara në ……….. (ju lutemi specifikoni dokumentin në të cilin organizata 
ka përcaktuar qëllimet strategjike dhe operative – buxhetet e programit, strategjitë 
dhe dokumentet e tjera)

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 brendshëm 
dhe Metodologjinë për auditimin e brendshëm në sektorin publik të përgatitur nga 
Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditimin e Brendshëm.

Ky plan strategjik siguron bazat për zhvillimin e Planeve vjetore të aktiviteteve të 
auditimit të brendshëm të cilat do të përkufizojnë temën, fushëveprimin, objektivat 
dhe kërkesat e burimeve për implementimin e secilës detyrë të auditimit

Ky plan e zëvendëson planin strategjik paraprak për periudhën ………….. e 
aprovuar nga  ……………….. (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 
dhe rregulloreve përkatëse..

Njësia e auditimit të brendshëm është përgjegjëse për kryerjen e auditimeve të 
brendshme të të gjitha njësive strukturale, programeve, aktiviteteve dhe proceseve 
në organizatë.  
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1.3 Azhurnimi i planit strategjik

Ky plan strategjik duhet të rishikohet dhe azhurnohet çdo vit për të reflektuar 
çdo ndryshim që 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 nga ky plan strategjik, duhet të 
kryhet një ri-vlerësim gjithëpërfshirës i rrezikut.

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 kryesuesi i organizatës.

II. TË KUPTUARIT E AKTIVITETEVE TË ORGANIZATËS

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 intervistat, analizat e rezultateve nga auditimet  
e mëparshme, informacionet që ofrojnë qasje publike dhe burimet e tjera). 

2.1 Qëllimet e organizatës

(Ju lutemi specifikoni qëllimet kryesore strategjike dhe operacionale të organizatës 
të përkufizuara në dokumentet strategjike, programuese, apo dokumentet e tjera).

2.2 Ndryshimet e pritura në organizatë

(Ju lutemi specifikoni ngjarjet e ardhshme, aktivitetet, sistemet e reja,  ndryshimet 
strukturale dhe ndryshimet e tjera që janë me rëndësi vendimtare për organizatën)
                    

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.?.)
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III. OBJEKTIVAT STRATEGJIK 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.. - 200.., NjAB ka identifikuar 
objektivat strategjik në vijim: 

3.1………………………………………………………………….……...;

3.2…………………………………………………………………………;

3.3…………………………………………………………………………;

...............................................................................………………etj.

Detyrat dhe aktivitetet specifike të NJAB (për secilin vit të mbuluar nga ky plan) 
të cilat reflektojnë këto objektiva strategjike do të prezantohen në planet vjetore të 
aktiviteteve të auditimit të brendshëm.

IV. UNIVERSI I AUDITIMIT

(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 informacionet kryesore në lidhje me njësitë e synuara 
nga të cilat përbëhet universi i auditimit – Referohuni në pikën 7.2.2. të kapitullit  
VII të Vëllimit  I të Doracakut).

V. VLËRËSIMI I RREZIKUT

Referohuni në pikën  7.4. të Kapitullit  VII të Vëllimit  I të Doracakut

5.1 Faktorët e rrezikut dhe rëndësia e tyre 

(Specifikoni faktorët e rrezikut dhe rëndësinë për secilin prej tyre siç është përcaktuar 
nga NjAB. Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm duhet të përshkruaj bazat për 
zgjedhjen e tyre.)
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5.2 Shkalla e gradimit 

(Specifikoni shkallën e gradimit (prej 1 deri 5 apo prej 1 deri 3) dhe kriterin për 
dhënien e secilës gradë të veçantë për secilin faktorë të rrezikut siç është përcaktuar 
nga Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm)

5.3 Kufijtë e prioritizimit 

(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 Rezultatet nga vlerësimi i rrezikut

(Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm duhet të bashkëngjis dokumentin e 
vlerësimit të rrezikut apo të sigurojë një referencë për shtojcën përkatëse të planit 
strategjik)

VI. QASJA E AUDITIMIT

Strategjia e auditimit përkufizon 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)

5.1 Shpeshtësia 

(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) 

RREZIKU I LARTË: ..............................................................................................

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

RREZIKU I ULËT: ..............................................................................................
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6.2 Kohëzgjatja e detyrave të auditimit 

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

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

Llojet e tjera të punës së auditimit – kohëzgjatja standarde e llojeve të tjera të punës 
së auditimit, si veprimet e veçanta të  përcjelljes, auditimi i kualitetit të punës, 
konsultimi dhe hetimi i mashtrimit, duhet të përcaktohen varësisht nga specificiteti 
dhe ndërlikueshmëria e detyrës specifike. 

6.3 Ndarja e detyrave për auditorë

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 dhe shërbimet e konsulencës, planifikimi strategjik 
dhe vjetor;

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

 Nga ….% deri ….% të KEP- llojet e tjera të aktiviteteve – aktivitetet e 
trajnimit, seminaret, etj

VLERËSIMI I RREZIKUT Ditët për detyrën e auditimit

Rreziku i lartë

Rreziku i mesëm

Rreziku i ulët
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VII.  NEVOJAT E AUDITIMIT PËR 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 Plani strategjik, ose ne kemi mungesë burimesh të cilat mund të 
adresohen si vijon ……

Data:.......................                                                                

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

Miratuar nga 

 Ministri,/Drejtori ekzekutiv/ Kryetari i komunës    ...........................
 /emri, mbiemri /

 Komiteti i Auditimit:     ......................................................
 /emri, mbiemri /
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Aneksi nr. 2 - Model plani vjetor

 MIRATUAR NGA:
 Ministri/Drejtori Ekzekutiv/Kryetari i Komunës:   .......................................
 /emri, mbiemri /

 Komiteti i Auditimit:   ....................................................................................
 /emri, mbiemri /

PLANI VJETOR

Për Njësinë e Auditimit të Brendshëm 

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

për periudhën kohore ……........................ 20…. (viti)

Data e përgatitjes: .......................... 20…. (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 NjAB. 

Plani Vjetor duhet të rishikohet rregullisht gjatë vitit dhe të azhurnohet sipas nevojës, 
në mënyrë që t’i pasqyrojë ndryshimet e rëndësishme që ndodhin në organizatë apo 
në mesin e anëtarëve të NJAB, dhe çdo detyrë shtesë që propozohet nga udhëheqësi 
i organizatës.

Çdo ndryshim i Planit Vjetor do të aprovohet nga …………. (udhëheqësi i 
organizatës).

II. AKTIVITETET E NJAB PËR ARRITJEN E OBJEKTIVAVE 
STRATEGJIKE

Në ……. (viti) NjAB i planifikon realizimin e detyrave dhe aktiviteteve në vijim, 
për arritjen e objektivave të përshkruar në Planin Strategjik:

(Specifikoni detyrat dhe veprimet e posaçme që NJAB  planifikon t’i zbatojë gjatë 
vitit përkatës dhe lidhjen që kanë ato me objektivin e caktuar strategjik. Është ide 
e mirë që këto informata të specifikohen në formë tabelore. Tabela në vijim është 
vetëm një shembull; Drejtori, Njësia e Auditimit të Brendshëm mund të shfrytëzojë 
edhe forma të tjera.).

1

2

Nr Objektivi strategjik DetyratAktivitetet për arritjen e  objektivit 
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III. DETYRAT E AUDITIMIT

7.1 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 vijim:

Detyrat e mëposhtme janë përfshirë në planin e tanishëm:

………….. (tregoni cilat prej këtyre detyrave do të përfshihen në plan).

Detyrat e mëposhtme nuk përfshihen në planin aktual:

(Duhet të ceket edhe arsyeja për detyrat të cilat nuk do të barten në Planin Vjetor 
aktual. Për shembull: Në procesin e vlerësimit vjetor të rreziqeve aktiviteti/njësia 
strukturore, është rivlerësuar nga një aktivitet/strukturë me rrezik të lartë, në atë me 
rrezik të mesëm dhe do të auditohet gjatë dy viteve të ardhshme të Planit Strategjik. 
Informatat në lidhje me këtë çështje mund të prezantohen në formë tabelore.)

3.2 Auditimet e njësive/sistemeve strukturore që janë duke u zhvilluar

(Shënoni auditimet e brendshme të njësive apo sistemeve strukturore që janë duke u 
përgatitur për ekzekutim gjatë periudhës së mbuluar nga ky Plan Vjetor.)

3.3 Llojet e detyrave të auditimit

(Ofroni informata në lidhje me llojet e detyrave (detyra për shërbime sigurie – 
(DSHS), detyra për shërbime këshilluese (DSHK)), njësinë strukturore në të cilën 
do të zbatohen, objektivin e detyrës, fushëveprimin dhe afatin kohor për zbatimin 
e detyrës. Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm mund ta paraqes një sistem 
indeksi për detyrat e auditimit – për shembull DSHS 0901 do të thotë se ky lloj 
detyrash janë “detyra për shërbime sigurie” të cilat do të zbatohen gjatë vitit 2009 
dhe është detyra e parë gjatë atij viti. Informatat mund të prezantohen në formë 
tabelore). 
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IV. RADHITJA E DETYRAVE TË PLANIFIKUARA TË AUDITIMIT 
ME STRATEGJINË E AUDITIMIT

Detyrat e auditimit të planifikuara në Planin Strategjik dhe Planin Vjetor për NjAB-
në janë si vijon: 

(Informatat në vijim duhet të plotësohen në kolonat e tabelës)

Kolona B – emrat e njësive të synuara të auditimit me rrezik të lartë, rrezik të 
mesëm dhe rrezik të ulët që duhet të auditohen gjatë vitit përkatës 
sipas strategjisë së auditimit.

Kolona C –  indeksi i rrezikut sipas vlerësimit të rrezikut. 
Kolona D –  rreziku, i lartë, i mesëm, ose i ulët.
Kolona E – njësitë e synuara të auditimit për të cilat janë planifikuar detyrat e 

auditimit për vit duhet të tregohen me “X”.
Kolona F –  numrin e detyrës së  auditimit (për shembull: DSHS0901)

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 Vjetor tregohet në tabelë dhe është si vijon: 
Arsyet e devijimeve nga Plani Strategjik janë ............. (analizoni arsyet për këto 
devijime – për shembull: kapacitet i pamjaftueshëm)

1
2

Nr

A.

Njësia e 
synuar e auditimit

Indeksi i 
rrezikut

E planifikuar 
për vitin

Nr. i detyrës 
së auditimit

Prioriteti

B. C. D. E. F.

3
4
5
6
7
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Llojet e detyrave 
të auditimit

Numri i detyrave 
për vit

Detyrat e auditimit 
sipas Planit 
Strategjik

Zbatimi i planit 
shprehur në 

përqindje

Numri i 
përgjithshëm i 

ditëve për person
Detyrat për 

shërbimet e sigurisë
Rrezik i lartë

Rrezik i mesëm

Rrezik i ulët

15

11 18

1

10

8

69%

150%

13%

Përcjellja e 
rekomandimeve

Detyrat për shërbimet 
këshilluese 

V. NDARJA E DETYRAVE TË AUDITIMIT

5.1 Koha efektive e punës

Koha efektive e punës kalkulohet për secilin auditor nga NjAB-ja në pajtueshmëri 
me strategjinë e auditimit si vijon:

 Të dhënat që janë prezantuar në tabelë janë vetëm për qëllim ilustrimi. 
Referojuni Shtojcës XXX.

5.2 Orari kohor për detyrat e auditimit dhe ndarja e punonjësve të NjAB-
së në detyrat e auditimit. 

Detyra e 
Auditimit

Tre-
mujori

Ditë për 
person

Prioriteti i njësisë 
së synuar të 

auditimit

Udhëheqësi 
i Ekipit

Anëtarët e ekipit

1 45 Emri Emri Emri EmriDSHS0912
...................

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

Rrezik i lartë
Rrezik i mesëm
Rrezik i ulët

2
3
4I
5
6
7

8
9

10
11II
12
13

14
15
16
17

III

18
19
20
21

Planifikimi strategjik dhe vjetor
Numri i përgjithshëm i ditëve për 
aktivitetet e auditimit për NjAB

IV
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Detyra e 
Auditimit

Tre-
mujori

Ditë për 
person

Prioriteti i njësisë 
së synuar të 

auditimit

Udhëheqësi 
i Ekipit

Anëtarët e ekipit

1 45 Emri Emri Emri EmriDSHS0912
...................

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

Rrezik i lartë
Rrezik i mesëm
Rrezik i ulët

2
3
4I
5
6
7

8
9

10
11II
12
13

14
15
16
17

III

18
19
20
21

Planifikimi strategjik dhe vjetor
Numri i përgjithshëm i ditëve për 
aktivitetet e auditimit për NjAB

IV

Duke krahasuar kërkesat e personelit me personelin ekzistues në Njësinë e Auditimit 
të Brendshëm, sugjerohet se;

ne kemi personel të mjaftueshëm për të përmbushur objektivat e këtij Plani 
Strategjik, ose ne kemi mungesë të burimeve që mund të adresohet si vijon……

Drejtori/Kryesuesi i Njësisë së Auditimit: 
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Aneksi nr. 3 - Modeli për ndryshim të planit të auditimit 

Përshkrimi i ndryshimit të kërkuar:

Arsyetimi për ndryshim:

Ju lutemi përdorni ndryshimin e mëposhtëm të kodeve:
A – E shtuar në plan
B – E shtyrë
C – E përshpejtuar
D – E fshirë/e anuluar
E – E modifikuar

APROVIMET

Drejtori, NjAB      

  ______________________ Date: __________

Ministri/Drejtori ekzekutiv/Kryetari i komunës

  ______________________ Date: __________

Drejtoria / Departamenti / 
Procesi nën auditim:

Rreziqet / fushat kyçe:

Emri i auditimit:

Tremujori në planin origjinal:

Tremujori i përpunuar:

Lokacioni: Ndryshoni kodin (1):
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Aneksi nr. 4 Modeli për Menaxhimin e rrezikut 

Menaxhimi i rrezikut është një proces i zbatuar nga menaxhmenti për të identifikuar 
vlerësuar dhe menaxhuar rreziqet që ndikojnë në arritjen e objektivave të organizatës. 
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.

Menaxhimi i rrezikut të organizatës ndahet në disa procese:

a) Identifikimi i rreziqeve;
b) Vlerësimi i rreziqeve;
c) Interpretimi i rezultateve të vlerësimit të rrezikut;
d) Veprimet për zvogëlim të rrezikut; dhe
e) Monitorimi i implementimit të sistemit për menaxhim të rrezikut.

Identifikimi i rreziqeve

Rreziqet identifikohen në bazë të objektivave 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 procese dhe nivele të ndryshme brenda organizatës. Llojet e rreziqeve të 
konsideruara janë si në vazhdim:

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

b) Rreziqet 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 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

Identifikimi dhe vlerësimi i rrezikut, i kryer nga menaxhmenti, është një proces i 
vazhdueshëm. Së paku një herë në vit, në tremujorin e 4-të, në organizatën buxhetore 
duhet të mbahet një seancë punuese formale mbi rrezikun, si rezultat i së cilës është 
Lista e Rreziqeve së bashku me rezultatet e vlerësimeve. 

Gjithashtu, Auditimi i Brendshëm duhet të kryej vlerësimin e rrezikut së paku në 
baza vjetore me qëllim të planifikimit strategjik dhe vjetor, si dhe vazhdimisht të 
kontribuoj në procesin e menaxhimit të rrezikut, duke siguruar informacione mbi 
rezultatet e  auditimit.

Lista e rreziqeve do të ndryshojë varësisht nga organizata, ndërsa në rrethana më 
të ndërlikuara kjo listë mund të stërzgjatet. Më poshtë janë paraqitur shembujt e 
rreziqeve që mund të gjenden në aktivitetet e organizatës buxhetore për shkak të 
ekspozimit të jashtëm dhe të cilët mund të shkaktojnë pasoja serioze:

a) mashtrimi dhe shkelja e ligjit;
b) sistemet 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;

RrezikuObjektivi

Objektivi Nr. 1 Rreziku 1.1

Rreziku 1.2

Rreziku 2.2

Rreziku x.1

.........

Rreziku 1.3

Rreziku 2.1.Objektivi Nr. 2 

Objektivi Nr. x

Ref.
1.

2.

X
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Vlerësimi i rrezikut

Vlerësimi i rrezikut kryhet në bazë të modelit dy faktorësh, ku faktorët që duhet të 
vlerësohen janë: 

 Probabiliteti i rastit të paraqitjes së rrezikut; 

 Efekti i ngjarjes nëse rreziku paraqitet. 

Çdo rrezik individual i përfshirë në Listën e Rreziqeve mund të vlerësohet në 
shkallën prej 1 deri 5, duke përdorur tabelën në vazhdim:

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

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).

Interpretimi i vlerësimit 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.

EfektiProbabiliteti

Gati probabilitet jo-ekzistues

Nën mesataren e  probabilitetit

Probabiliteti mesatar (50%)

Mbi mesataren e probabilitetit

Ngjarja definitive 
(tanimë është paraqitur)

Efekt i parëndësishëm

Efekt nën mesatare

Pasoja katastrofale

Efekt të mesëm

Efekt mbi mesatare

Shkalla
1

4

3
2

5
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Shembulli i paraqitjes grafike të rreziqeve dhe pragu i tolerancës (numrat qëndrojnë 
për klasifikimet e rreziqeve totale të specifikuara në Listën e Rreziqeve)

Shembulli i paraqitjes tabelore të rreziqeve të kategorizuara

Duke marrë parasysh faktorët e brendshëm dhe të jashtëm, përfshirë faktorët nën 
dhe jashtë kontrollit të organizatës, menaxhmenti i organizatës duhet të ndërmarrë 
masat për menaxhimin e rreziqeve.

Identifikimi i rreziqeve kryesore

Menaxhmenti i organizatës buxhetore pranon pragun e tolerancës së rrezikut 
në pajtim me parimet e përgjithshme dhe metodat për zvogëlimin e rreziqeve të 
rëndësishme, në pajtim me propozimin e parashtruar në Seancën Punuese të 
Rrezikut. Njësia e Auditimit të Brendshëm duhet ta diskutoj pragun e tolerancës 
me menaxhmentin, po që se ekziston shqetësim se niveli është i papranueshëm për 
organizatën.  

RrezikuObjektivi

Objektivi Nr. 2

Objektivi Nr. 1

Objektivi Nr. 1

Rreziku i pandarë 2.2.

Rreziku i pandarë 1.2

Rreziku i pandarë 1.1

Rreziku i pandarë 2.1.Objektivi Nr. 2 (etj.)

Ref.

1.

2.

3.

4.

Efekti

4

1
3

5

4

2

Vlerësimi 
total

16

2

Probabiliteti

3

3

9

15

0

50

50

100

Risk tolerance

Probabiliteti

Ef
ek

ti

Rezultatet e vlerësimit të rrezikut

1000

35
34

32 31
33

23
24

20

17

16
9

11
10

5
7

8
6

1
2
3
4

18
19

22

12, 13
14

21

30 28, 29

25, 26

27

15
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Gjatë përcaktimit të pragut të tolerancës së rrezikut, prioritetet e rrezikut interpretohen 
në këtë mënyrë (shih figurën e ilustruar më poshtë):

Prioriteti 1 Rreziqet kritike: këto rreziqe janë në rastin kur të dy faktorët 
vlerësohen të jenë më shumë se 2. Zakonisht, ky është grupi i rreziqeve 
që duhet t’i kushtohet vëmendje e menjëhershme, ndërsa aktivitetet e 
menaxhimit të rrezikut duhet të shqyrtohen në detaje.

Prioriteti 2 Rreziqet e mundshme (të rastit): këto rreziqe duhet të menaxhohen 
para “rreziqeve administruese” pasi 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 rreziqeve të këtilla mundemi 
të sigurohemi (p.sh. shkatërrimi nga zjarri). 

Prioriteti 3 “Rreziqet administruese”: për këto rreziqe 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 sistematik.

Prioriteti 4 Rreziqet e pavend (jo relevante): janë ato rreziqe në të cilat te dy 
faktorët vlerësohen nën 2. Bazuar në caktimin e nivelit të tolerancës së 
rrezikut, këto rreziqe mund të vërehen apo të mos vërehen, varësisht 
nga resurset në dispozicion dhe kërkesat e palëve. 

Identifikimi i rreziqeve kryesore

Veprimet për zvogëlim të rrezikut  

Janë gjashtë strategji të përgjithshme për zvogëlimin e rreziqeve:

IDENTIFYING KEY RISKS

LIKELIHOOD

I
M
P
A
C
T

CONTINGENT CRITICAL

IRRELEVANT HOUSEKEEPING
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Nënkupton ri-projektimin e një procesi apo aktiviteti, në mënyrë që paraqitja e 
rrezikut të shmanget tërësisht.

a) Shmangia e 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. 

e) Transferimi i rrezikut

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;
p.sh. përfshirja e disa organizatave në menaxhimin e buxhetit, duke bërë 
ndarjen e detyrave ndërmjet zyrës së prokurimit dhe të pagesave.

b) Shumëfishimi (shumëllojshmëria)

Nënkupton shpërndarjen e rrezikut ndërmjet partnerëve afarist apo palëve të 
tjera 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).

d) Ndarja e rrezikut

Nënkupton injorimin e pranisë së rreziqeve të pavend dhe parëndësishme, pasi 
që kostoja e 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 të cilët nuk kanë mundësi të kryejnë 
vlerësime afat-mesëm për shkak të astësive të mangëta dhe  mungesës së 
përvojës, mund të injorohet, 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..

f)  Pranimi i rrezikut

Nënkupton zhvillimin dhe implementimin e kontrolleve për të parandaluar, 
zbuluar apo korrigjuar rastet e rreziqeve dhe pasojave të tyre.
p.sh. futja në përdorim e listë-kontrollit për parapagime dhe përvetësimi i 
parimit në “katër sy”, në bazë të cilit parim,  puna e zyrtarit të parë i cili 
plotëson listë-kontrollin rishikohet nga zyrtari i dytë për të siguruar një kontroll 
për korrigjimin e mossukseseve potenciale të kontrollit të kryer nga zyrtari i 
parë.

c) Kontrollimi i rrezikut
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Si për shembull:

Monitorimi i implementimit të sistemit për menaxhim të rrezikut

Bazuar në planin për menaxhim të rrezikut, menaxhmenti i organizatës buxhetore 
duhet që në baza tremujore të kryej aktivitetet në vazhdim: 

a) Zhvillimin e planit për menaxhim të rrezikut, identifikimi i aktiviteteve për 
zvogëlim të rrezikut;

b) Grumbullimin e reagimeve shtesë dhe informacioneve të azhurnuara nga 
personat përgjegjës; 

c) Marrja e sigurisë që zvogëlimi është bërë dhe është i mjaftueshëm, duke 
marrë parasysh rrethanat aktuale;

d) Azhurnimi i bazës së të dhënave mbi rrezikun. 

Auditorët e brendshëm duhet të zbatojnë aktivitetet e përshkruara më lartë atëherë 
kur nevojitet në bazë të këtyre rrethanave si: gjatë aktiviteteve pasuese, përgatitjes 
për një angazhim të ri, etj). 

RrezikuObjektivi

Objektivi Nr. 2

Objektivi Nr. 1

Objektivi Nr. 1

Rreziku i pandarë 2.2.

Rreziku i pandarë 1.2

Rreziku i pandarë 1.1

Rreziku i pandarë 2.1Objektivi Nr. 2 (etj.)

Ref.

1.

2.

3.

4.

4

5

1

3

4

3

2

3

16

15

2

9

Kontrolli i 
transferimit,
ndarja

Shpërndarja 
përmes 
kontratave 
dhe kontrolli

Injorim
Kontrolli

Efekti Menaxhimi i 
rrezikut

Kategorizim 
total

Probabiliteti
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Aneksi nr. 5 Modeli i vlerësimit të rrezikut 

VLERËSIMI I RREZIKUT PËR 
……../viti/ NJAB SA …………

RANGIMI I GRADËVE NGA 1 
DERI 3 DUHET TË 
PËRDOREN NË FUSHAT ME 
NGJYRË PËR FAKTORËT E 
NDRYSHËM TË RREZIKUT*

Njësitë e synuara të 
auditimit

QELËSI:

I  lartë**

FAKTORËT E RREZIKUT (referohuni në qelësin e dhënë nën tabelë)

I mesëm**

I ulët*

Nr.
FRR 1 FRR 2 FRR 3 FRR 4 FRR 5 FRR 6 Rëndësia

40%*** ???*** ???*** ???*** 10%*** 5%*** 100%

Grada Grada Grada Grada Grada Grada

Treguesi  
rrezikut

* Ju mund të përdorni shkallë të ndryshme të gradimit si atë prej 1 deri 5.
** Ju duhet të tregoni kufijtë e prioritizimit këtu. Të dhënat e dhëna në tabelë janë vetëm për qëllime ilustrimi.
*** Këto rëndësi janë vetëm për qëllime ilustrimi. Ju duhet të specifikoni rëndësitë të cilat janë të përshtatshme 
për faktorët tuaj të rrezikut.
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Aneksi nr. 6 - Model Dokumenti  - 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 

A                                              

B

C

D

E

Etj...

I LARTË I MESËM I ULËT
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Vlerësimi i rreziqeve që ndërlidhen me procesin 

 

Përgatitur nga:                                     Miratuar nga:

“[Emri i Auditorit/es të Brendshëm]”    [Emri i UE ose Drejtorit të NjAB-së]

[data]                  [data] 

A                         

B

C

D

E

Etj.

RREZIQET KONTROLLET E NDËRLIDHURA
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Aneksi nr. 7 - Prezantimi i një modeli: Plani i Veprimit të Menaxhmentit 

 
 Emri i Auditimit:     Viti:     20__ _

Njësia e Auditimit të Brendshëm [Emri] 

- Plani i Veprimit të Menaxhmentit -

Për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Auditimit Nr. i Ref. 
________/_______ /data/

Menaxheri i aktivitetit / procesit të audituar:

Data: ___________________________

Nr. Rekomandimet Personi 
përgjegjës

Veprimi i 
menaxhmentit

Data e planifikuar 
për përfundim
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Aneksi nr. 8 Prezantimi i një modeli: Raporti për gjendjen tremujore për    
Menaxhmentin e lartë dhe Komitetin e auditimit

 Emri i Auditimit:     Viti:      200__ _

Njësia e Auditimit të Brendshëm [emri] 
 

Raport për gjendjen tremujore për menaxhmentin e SSP/ZKA dhe 
Komitetin e Auditimit

(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

Emri i auditimit  Numri i 
auditimit 

Tremujori 
në plan

Raporti 
TM4

Vend
ndodhja

Klasifi-
kimi

Statusi 
(1)

Data e 
takimit 
mbyllës 

Data e 
vlerësuar 
e raportit 

KomenteKomentet 
e Menaxh.
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Aneksi nr. 9 Model - Lista kontrolluese për kompletimin  e auditimit -

Për udhëheqësin e ekipit të auditimit:

Po

1. A janë diskutuar objektivat dhe fushëveprimi i 
auditimit në hollësi me menaxhmentin e organiza-
tës së audituar gjatë takimit fillestar?

2. A janë realizuar të gjitha pikat e fushëveprimit 
dhe  fushat e përqendrimit të theksuara në fush-
ëveprimin dhe objektivat e auditimit? Nëse jo, a 
janë dokumentuar në tërësi arsyet(ja)?        

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

4. A e përcjell secila çështje e dalë gjatë auditimit 
(e gjetur) formatin e strukturuar standard?

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 drast raportit 
me menaxhmentin e organizatës së audituar gjatë 
takimit përmbyllës?

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 infor 
        matave mbi transaksionet
        në barazimet që nuk korrespondojnë dhe       
        llogaritë e përkohshme (pezulluara)

Jo Nuk ka
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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

12. A i është dërguar menaxhmentit të organizatës së 
audituar drast raporti i auditimit në formatin standard 
në mënyrë elektronike brenda 10 ditëve të punës pas 
takimit përmbyllës?

13. A iu referohet drast raporti dokumenteve të deta-
juara të punës dhe a është bërë kjo lidhje para dorëzim-
it 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

11. A janë përcjellë të gjitha të gjeturat e mëparshme 
të auditimit dhe a janë raportuar ato sërish kur ka 
pasur nevojë?

16. A i është dorëzuar raporti përfundimtar i auditimit 
menaxhmentit të organizatës së audituar dhe Komite-
tit të Auditimit në formatin standard në letër?  

15. A janë dokumentuar në mënyrë të qartë arsyet për 
mos raportimin e çështjeve të identifikuara?

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?  

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
        Personi (personat) përgjegjës për të siguruar  
        realizimin e planit të veprimit

Udhëheqësi i Ekipit: ___________________________     Data: ___________
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Për Drejtorin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm: 

Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm _________________ 

Data:_____________

Po

19. A i ka rishikuar Udhëheqësi i Ekipit të Auditim-
it, 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?

Jo N/A
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Aneksi nr. 10 – Model - Raporti për çështjet e vonuara 

Drejtori i NjAB:

Data:

Titulli i auditimit /
Nr. i raportit /Emri i 
udhëheqësit të 
Departamentit  
Përkatës 

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. 

Përshkrimi i 
rekomandimeve 

RAPORT PËR ÇËSHTJET E VONUARA      Tremujori  3,  2007

A. Çështje të reja 
nga tremujori 
aktual 

B. Çështjet nga 
periudhat e 
mëparshme 

1. Auditimi për 
marrjen e 
aplikacioneve 
AR Nr. 
00-003/2007
Udhëheqësi i Dep. 
Cccc

Regjistro të 
gjitha aplika-
cionet në një 
bazë të të 
dhënave 
vazhdimisht 
për çdo skeme. 

Mbikëqyr 
rregullisht 
punën e 
analistit (edhe 
në formë të 
shkruar).

Kryer më
10.04.2006

Data e 
rishikimit 
10.05.2006

Fut në përdorim 
procedurat për 
të azhurnuar 
shabllonet e 
nënshkrimit kur 
ka ndryshime 
në stafin 
autorizues.

Kryer më
15.09.2007

Do të 
kryhet  
31.12.2003

2. Auditimi i 
vlerësimit të 
aplikacioneve 
AR Nr. 00-009/2006
Udhëheqësi i Dep. 
Zzzzz

3. Auditimi i ekze-
kutimit të pagesave 
AR Nr. 00/002
Udhëheqësi i Dep. 
Xxxxx

Të kryhet në 
TM aktual 
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Material shtesë për studim:

Dokumenti i Politikave për Sistemin e Kontrollit te Brendshëm te Financave Publike 
në Kosovë 
Ligji  Nr. 03/L-048 Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, 
i Plotësuar dhe Ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-221, Ligjin Nr. 04/L-116 dhe me 
Ligjin Nr. 04/L-194 
Ligji Nr. 04/L-042 Për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës
Ligji Nr. 03/L-147 për Pagat e Nëpunësve Civilë
Moduli “Bazat e auditimit të brendshëm“,  CIPFA/CEF- Kosovë 2013
Moduli E-pasuria
Vëllimi I, II dhe III i SIMFK-së 
https://mf.rks-gov.net/
https://mapl.rks-gov.net/

Literatura e përdorur 

Dokumenti i Politikave për Sistemin e Kontrollit te Brendshëm te Financave Publike 
në Kosovë
Ligji Nr. 03/L-048 Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, 
i Plotësuar dhe Ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-221, Ligjin Nr. 04/L-116 dhe me 
Ligjin Nr. 04/L-194 
Ligji Nr. 04/L-042 Për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës
Ligji Nr. 03/L-147 për Pagat e Nëpunësve Civilë
“Doracaku i Auditimit të Brendshëm” Prishtinë, 2008
Vëllimi i Manual për Kontabilitet 
Moduli “Bazat e auditimit të brendshëm“, CIPFA/CEF- Kosovë 2013
Moduli E-pasuria
Vëllimi I, II dhe III i SIMFK-së 
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Moduli – Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktikë  është përgatit nga 
Ministria e Financave - Njësia Qendrore Harmonizuese me përkrahjen e ekspertëve 
të projektit të financuar nga Komisioni Evropian për të pajisë kandidatët me 
njohuri të përgjithshme teorike dhe praktike për kryerjen e auditimit të brendshëm 
në sektorin publik i miratuar nga Ministri i Financave. Ky material do tu shërbej 
kandidatëve që i nënshtrohen programit për trajnim dhe çertifikim të auditorëve të 
brendshëm të sektorit publik.

       
           Kosum ALIU      Avdullah HOTI 

______________________                                            _____________________
          Drejtor i NjQH              Ministër i Financave




