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SHKURTESAT 
 
 
 
COSO Komiteti i Organizatave Sponzoruese të Komisionit Treadway 

GjEA Gjykata Evropiane e Auditorëve 

IAB Instituti i Auditorëve të Brendshëm 
 

KKA Komitetet Komunale të Auditimit 
 

KNPP Korniza Ndërkombëtare e Praktikës Profesionale 

DAB Doracaku i Auditimit të Brendshëm 

DAP Doracaku i Auditimit të Performancës 
 

MFPT Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve 
 

NjQH Njësia Qendrore Harmonizuese 
 

NjAB Njësia e Auditimit të Brendshëm 
 

SNISA Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

SSP Subjekti i Sektorit Publik 

STIK Sistemi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit 
 

TEAM Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse 
 

USAID Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 

ZKA Zyra Kombëtare e Auditimit 
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1. HYRJE 
 

1.1. QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I DORACAKUT TË AUDITIMIT TË 

PERFORMANCËS 
 
Qëllimi i doracakut aktual të auditimit të performancës (referuar edhe si “Doracaku” ose 

“DAP”) është që të shërbejë si metodologji në mbështetje të auditorëve të brendshëm në 

sektorin publik për të siguruar vlerësim të pavarur, objektiv dhe të besueshëm të sistemeve, 

operacioneve, programeve, aktiviteteve ose organizatave të audituara. Auditimi i brendshëm në 

sektorin publik nuk kufizohet më vetëm në auditim financiar dhe të pajtueshmërisë. Në këtë 

kuptim, Doracaku ofron udhëzime metodologjike për auditim të performancës, veçanërisht në 

ekzaminimin dhe vlefshmërinë e parimeve të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit. 

 

Doracaku mbështet zbatimin e Strategjisë së Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike 

që përcakton objektiva specifike për funksionin e auditimit të brendshëm në sektorin publik të 

Kosovës. Në veçanti, funksioni i auditimit të brendshëm duhet t’i shtojë vlerë 

menaxhmentit llogaridhënës duke ofruar siguri të përqendruar në rrezik dhe shërbime 

këshilluese, të verifikueshme përmes treguesve të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit, 

përfshirë këtu edhe zgjerimin e fushëveprimit të auditimeve të brendshme me auditim të 

performancës. 

 

Doracaku ofron një kornizë në auditim të performancës bazuar në parimet themelore të 

Kornizës Ndërkombëtare për Praktika Profesionale (KNPP) dhe Standardet Ndërkombëtare 

të Institucioneve Supreme të Auditimit për auditim të performancës (SNISA 3000, 3100, 3200) 

të cilat zhvillojnë edhe më tej kontekstin specifik të auditimit të performancës në sektorin 

publik. 

 

Doracaku duhet të zbatohet në ndërlidhje me Doracakun e Auditimit të Brendshëm (DAB) të 

hartuar nga Njësia Qendrore Harmonizuese në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe 

Transfereve (NjQH) në ato fusha të auditimit të performancës të cilat përfshijnë udhëzime të 

përgjithshme metodologjike. Në veçanti, Doracaku i Auditimit të Brendshëm i NjQH-së 

përshkruan në përgjithësi: 
 

 Procesin e administrimit të funksionit të auditimit të brendshëm; 
 

 Rolin e palëve kryesore të interesit, parimet udhëzuese dhe politikat; 
 

 Procesin e zhvillimit të planeve strategjike dhe vjetore të auditimit; dhe 
 

 Aktivitetet e auditimit në auditim individual. 

 

 

1.2. STRUKTURA E DORACAKUT TË AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 
 

Doracaku i Auditimit të Performancës përbëhet nga katër seksione, si në vijim: 
 

 Seksioni 1. Hyrja: kjo pjesë shpjegon qëllimin, fushëveprimin dhe strukturën e 

Doracakut  të Auditimit të Performancës, si dhe termat e konceptet kryesore që 

përdoren në Doracak. 
 

 Seksioni 2. Korniza e auditimit të performancës për auditorët e brendshëm: kjo 

pjesë përshkruan standardet përkatëse ndërkombëtare për auditim të brendshëm dhe 
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konceptet kryesore të auditimit të performancës, siç janë: përkufizimi i auditimit të 

performancës, karakteristikat dhe objektivat e auditimit të performancës, çështjet kyçe 

dhe rezultatet e pritura të auditimit të performancës, materialiteti, etika dhe pavarësia. 
 

 Seksioni 3. Cikli i auditimit të performancës: kjo pjesë përshkruan hapat e veçantë 

që auditorët e brendshëm duhet të ndërmarrin në secilën fazë të ciklit të auditimit të 

performancës - planifikimi, ekzekutimi, raportimi dhe përcjellja. 
 

 Seksioni 4. Ndërgjegjësimi për mashtrim: kjo pjesë përshkruan rolin e auditorit 

të brendshëm sa i përket mashtrimit. E shpjegon përkufizimin e mashtrimit, teorinë e 

mashtrimit dhe disa faktorë dhe tregues të zakonshëm të mashtrimit. Auditorët e 

brendshëm duhet të kenë njohuri të mjaftueshme për të vlerësuar rrezikun e 

mashtrimit dhe mënyrën në të cilën ai menaxhohet nga organizata kur planifikon 

auditimin dhe gjatë gjithë procesit të auditimit, por nuk pritet të ketë ekspertizën e 

personit, përgjegjësia kryesore e të cilit është zbulimi dhe hetimi i mashtrimit. 
 
 
 

1.3. FJALOR I TERMAVE DHE KONCEPTEVE 
 

 Ekonomia
1
 

 

Zvogëlimi i shpenzimeve për arritjen e objektivave në nivelin e kërkuar të cilësisë. 

 

 Efektiviteti
2
 

 

Masat në të cilën objektivat e një subjekti, procesi apo aktiviteti realizohen si një marrëdhënie 

ndërmjet arritjeve të planifikuara dhe aktuale. 

 

 Efikasiteti
3
 

 

Raporti ndërmjet burimeve të përdorura dhe rezultateve të arritura në kuptim të sasisë, 

cilësisë dhe kohës; 

 

 Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli
4
 

 

Sistem i politikave, procedurave dhe aktiviteteve të cilat themelohen, mbahen dhe 

përditësohen në mënyrë të rregullt nga udhëheqësi i subjektit të sektorit publik, dhe zbatohen 

nga personeli, me synim të adresimit të rreziqeve dhe ofrimit të sigurisë së arsyeshme, për 

arritjen e objektivave të subjektit të sektorit publik. 

 

 Mashtrimi
5
 

 

Cilido veprim i paligjshëm që karakterizohet nga mashtrimi, fshehja ose shkelja e besimit. 

Këto veprime nuk i nënshtrohen kërcënimit me dhunë ose forcës fizike. Mashtrimet kryhen 

nga palët dhe organizatat për të siguruar para, pronë ose shërbime; për të shmangur të paguarit 

ose humbjen e shërbimeve; ose për të siguruar avantazh personal apo afarist. 

 

 
 
1 Ligji nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike  
2 Ligji nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike  
3 Ligji nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike 
4 Ligji nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike 
5 Standardet Ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm (Standardet) 
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 Qeverisja
6
 

 

Kompleksi i proceseve, strukturave dhe veprimeve të zbatuara nga menaxhmenti për të 

siguruar që subjekti i sektorit publik përmbush qëllimin e tij të përgjithshëm dhe arrin 

rezultatet e synuara për qytetarët dhe shfrytëzuesit e shërbimit, si dhe vepron në mënyrë 

efektive, efikase dhe etike. 

 

 Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik
7
 

 

Individi që mban pozitën më të lartë në hierarki në një subjekt publik, përgjegjës për arritjen e 

objektivave të organizatës, si vijon: 
 

– Presidenti i Republikës së Kosovës për Zyrën e Presidencës; 
 

– Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës për Kuvendin e Republikës së 

Kosovës; 
 

– Kryeministri i Republikës së Kosovës për Zyrën e Kryeministrit; 
 

– Ministri përkatës për Ministrinë; 
 

– Drejtori i përgjithshëm, kryesuesi i institucionit apo kryeshefi, për agjencitë e 

pavarura që nuk kanë bord drejtorësh; 
 

– Bordi i drejtorëve për agjencitë e pavarura, ndërmarrjet publike dhe fondet e 

veçanta (bordi këshillimor i subjektit të sektorit publik nuk është udhëheqës i 

subjektit); dhe 
 

– Kryetari i Komunës për subjektet e qeverisjes lokale. 

 

 Korniza Ndërkombëtare për Praktikat Profesionale (KNPP) 
 

Korniza konceptuale që organizon udhëzime autoritative të shpallura nga Instituti i 

Auditorëve të Brendshëm (IAB). Udhëzimi autorizues përbëhet nga dy kategori: (1) të 

detyrueshme dhe (2) të rekomanduara. 

 

 Llogaridhënia Menaxheriale
8
 

 

Përgjegjësia e menaxherëve për veprimet, vendimet, rezultatet dhe politikat, përfshirë 

administrimin, qeverisjen dhe zbatimin brenda fushëveprimit të pozitës, dhe detyrimin për të 

raportuar, shpjeguar dhe përgjigjur në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet, kohën 

dhe buxhetin, ndaj organit i cili i ka emëruar ata ose të cilëve u ka deleguar përgjegjësinë; 

 

 Materialiteti
9
 

 

Rëndësia (ose domethënia) relative e një çështjeje brenda kontekstit në të cilin po shqyrtohet. 

Përveç vlerës monetare, materialiteti përfshin çështje me rëndësi sociale dhe politike, 

pajtueshmëri, transparencë, qeverisje dhe llogaridhënie. 
 

 
 
 
6   Ligji nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike 
7 Ligji nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike 
8 Ligji nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike 
9 SNISA 3000 - Standardi për Auditim të Performancës 
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 Auditimi i performancës
10

 
 
Vlerësim i pavarur, objektiv dhe i besueshëm nëse sistemet, operacionet, programet, 

aktivitetet ose organizatat funksionojnë në pajtim me parimet e ekonomisë, efikasitetit 

dhe/ose efektivitetit dhe nëse ekziston hapësira për përmirësim. 
 

 Subjekti i sektorit publik
11

 
 
Përdoruesit e fondeve të buxhetit të shtetit, fondeve të veçanta, agjencitë dhe institucionet 

tjera të themeluara me ligj, ndërmarrjet publike dhe personat tjerë juridik në pronësi të shtetit 

ose në të cilat shteti është aksionar. Subjekti i sektorit publik nënkupton subjektin në tërësi, 

duke përfshirë organin kryesor dhe të gjitha nivelet e organeve vartëse. 
 

 Rreziku
12

 
 

Mundësia e ndodhjes së një ngjarjeje të caktuar, e cila do të ndikonte në arritjen e 

objektivave të organizatës. Rreziku matet në kuptim të ndikimit dhe gjasave. 

 

 Teknika të auditimit të bazuara në teknologji
13

 
 

Cilido mjet i automatizuar i auditimit, siç është softueri i përgjithësuar i auditimit, 

gjeneratorët e të dhënave testuese, programet e kompjuterizuara të auditimit, shërbimet e 

specializuara të auditimit dhe teknikat e auditimit të asistuara nga kompjuteri (CAAT). 

 

 

2. KORNIZA E AUDITIMIT TË PERFORMANCËS PËR AUDITORËT 

E BRENDSHËM 
 
2.1. STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË 

AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET) 
 

Standardet Ndërkombëtare të AB-së për Praktikat Profesionale për Auditim të Brendshëm 

(“standardet e IAB-së”), merren parasysh gjatë zbatimit të auditimit të performancës. 

Qëllimi i përgjithshëm i standardeve të IAB-së është: 

 

1. Të udhëzojë pajtueshmëri me elementet e detyrueshme të Kornizës Ndërkombëtare të 

Praktikave Profesionale (KNPP); 
 

2. Ofrojë një kornizë për kryerjen dhe nxitjen e një game të gjerë të auditimit të 

brendshëm me vlerë të shtuar; 
 

3. Krijojë bazën për vlerësimin e kryerjes së auditimit të brendshëm të performancës; 
 

4. Nxisë proceset dhe operacionet e përmirësuara organizative. 

 

Për zbatimin e duhur të Standardeve të IAB-së, IAB rekomandon që auditorët t’i referohen 

Udhëzuesit përkatës për zbatimit të secilit Standard. 

 

 

 
 
10 SNISA 3000 - Standardi për Auditim të Performancës 
11 Ligji nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike 
12 Standardet Ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm (Standardet) 
13 Standardet Ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm (Standardet) 
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Standardet e IAB-së janë kërkesa të detyrueshme të cilat bazohen në parime që përbëhen nga: 
 

 Pasqyrat e kërkesave themelore për praktikimin profesional të auditimit të brendshëm 

dhe për vlerësimin e efektivitetit të performancës, të cilat aplikohen 

ndërkombëtarisht  në nivelet organizative dhe individuale; 
 

 Interpretimet, të cilat i shpjegojnë termat ose konceptet brenda një Standardi. 

 

Standardet e IAB-së përfshijnë dy kategori kryesore: Standardet e atributit dhe standardet e 

performancës: 
 

 Standardet e atributit i adresohen vetive të organizatave dhe personave që kryejnë 

auditimin e brendshëm; 
 

 Standardet e performancës përshkruajnë natyrën e auditimit të brendshëm dhe 

ofrojnë kritere cilësore me anë të të cilave matet performanca e këtyre shërbimeve. 
 

Standardet e atributit dhe performancës vlejnë për të gjitha shërbimet e auditimit të 

brendshëm. Standardet implementuese zgjerohen tek standardet e atributit dhe performancës, 

duke ofruar kërkesat që zbatohen në shërbimet e sigurimit dhe të konsulencës. 
 

Tabela në vijim përmban një listë me standarde të përzgjedhura të IAB-së të cilat janë 

relevante për angazhime të auditimeve individuale dhe vlejnë edhe për auditim të performancës: 
 

Standardet e atributit/performancës Standardet implementuese 

1210 – Zotësia 1210.A1, 1210.A2, 1210.A3 

1220 –Kujdesi i duhur profesional 1220.A1, 1220.A2, 1220.A3 

2120 – Menaxhimi i rrezikut 2120.A, 2120.A2 

2130 – Kontrolli 2130.A1 

2200 – Planifikimi i angazhimit - 

2210 –Objektivat e angazhimit 2210.A1, 2210.A2, 2210.A3 

2220 –Fushëveprimi i angazhimit 2220.A1, 2220.A2 

2230 – Alokimi i burimeve të angazhimit - 

2240 – Programi i punës së angazhimi 2240.A1 

2300 – Kryerja e angazhimit - 

2310 – Identifikimi i informacionit - 

2320 – Analizimi dhe vlerësimi - 

2330 – Dokumentimi i informacioneve 2330.A1, 2330.A2 

2400 – Komunikimi i rezultateve - 

2410 – Kriteret e komunikimit 2410.A1, 2410.A2, 2410.A3 

Tabela 1, Standardet e IAB-së 
 

 

2.2. LLOGARIDHËNIA MENAXHERIALE DHE AUDITIMI I BRENDSHËM 
 
Auditimi i brendshëm është aktivitet këshillëdhënës i pavarur dhe objektiv në ofrimin e 

sigurisë së arsyeshme që synon shtimin e vlerës dhe përmirësimin e funksionimit të subjektit 

të sektorit publik, e që ndihmon subjektin në përmbushjen e objektivave, duke ofruar qasje 

sistematike, të disiplinuar, për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e proceseve të 

menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes. 
 

Në pajtim me ligjin nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, auditimi i 

brendshëm ofron siguri të pavarur dhe objektive për udhëheqësin e subjektit të sektorit publik 

për përshtatshmërinë dhe efektivitetin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe 

ofron këshilla për përmirësimin e tij. 
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Llogaridhënia menaxheriale e udhëheqësit të subjektit të sektorit publik për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin, si dhe komponentët e kornizës së menaxhimit financiar dhe kontrollit, 

rregullohen me Ligjin nr. 06/L–021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike. 
 

Ligji vlen për të gjitha subjektet e sektorit publik të Republikës së Kosovës, që menaxhojnë me 

pasuritë publike dhe/ose shfrytëzojnë fondet publike, të cilat përfshijnë: subjektet e qeverisë 

qendrore, subjektet e qeverisjes lokale dhe fondet e veçanta; ndërmarrjet publike, 

institucionet financiare publike dhe organizatat tjera jofitimprurëse që janë në pronësi, 

kontrollohen, financohen ose u jepet garanci shtetërore nga një subjekt i qeverisjes qendrore 

apo lokale; dhe organizata të tjera të cilat shpenzojnë fonde publike në bazë të marrëveshjeve 

ndërkombëtare për sa i përket këtyre fondeve ose me garanci të qeverisë qendrore dhe lokale. 
 

Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik ka përgjegjësinë e përgjithshme për vendosjen e 

menaxhimit financiar dhe kontrollit të subjektit, si dhe hartimin dhe miratimin e akteve 

nënligjore, politikave, strategjive, programeve, aktiviteteve dhe proceseve që ndërlidhen me 

zbatimin e tyre. 
 

Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik zbaton menaxhimin financiar dhe kontrollin, siç 

përcaktohet me ligj përmes një kornize të komponentëve të brendshëm të kontrolleve të 

ndërlidhur me: 
 

• Mjedisin e kontrollit të brendshëm; 

• Vendosjen e objektivave; 

• Menaxhimin e rrezikut; 

• Aktivitetet e kontrollit; 

• Informacionin dhe komunikimin; dhe 

• Monitorimin. 
 
Në një sistem efektiv të kontrollit të brendshëm, të pesë komponentat veprojnë në mbështetje 

për të përmbushur misionin, strategjitë dhe objektivat e veprimtarisë të një subjekti. 
 

Komiteti i organizatave sponzoruese të komisionit “Treadway” (COSO) ka zhvilluar një 

model për vlerësimin e kontrolleve të brendshme. Ky model është miratuar si kornizë e pranuar 

përgjithësisht për kontroll të brendshëm dhe njihet gjerësisht si standard përfundimtar, kundrejt 

të cilit organizatat matin efektivitetin e sistemeve të tyre të kontrollit të brendshëm. 
 

Modeli është paraqitur në figurën më poshtë: 

 

 
 

Figura 1, Kubi i COSO-s ; Burimi: COSO 
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KOMPONENTËT E KONTROLLIT TË BRENDSHËM SIPAS KORNIZËS SË 

KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË COSO-S (2013) PËRSHKRUHEN SI MË 

POSHTË: 
 

Mjedisi i kontrollit përshkruan një mori standardesh, procesesh dhe strukturash që ofrojnë 

bazë për realizimin e kontrollit të brendshëm në të gjithë organizatën. Sipas Institutit të 

Auditorëve të Brendshëm (IAB), mjedisi i kontrollit është themeli mbi të cilin ndërtohet dhe 

operon një sistem efektiv i kontrollit të brendshëm në një organizatë që përpiqet të: 1) arrijë 

objektivat e saja strategjike, 2) sigurojë raportim të besueshëm financiar për palët e brendshme 

dhe të jashtme të interesit, 3) realizojë veprimtarinë në mënyrë efikase dhe efektive, 4) jetë 

në pajtim me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi dhe 5) ruaj pasuritë e saja. 
 

Vlerësimi i rrezikut përbën bazën për të përcaktuar sesi do të menaxhohen rreziqet. Rreziku 

përcaktohet si mundësi që një ngjarje të ndodhë dhe të ndikojë negativisht në arritjen e 

objektivave organizative. Vlerësimi i rrezikut kërkon që menaxhmenti të marrë në konsideratë 

ndikimin e ndryshimeve të mundshme në mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm si dhe të 

ndërmarrë veprime të mundshme për të menaxhuar ndikimin. 
 

Aktivitetet e kontrollit janë veprime (të përshkruara në mënyrë të përgjithësuar në politika, 

procedura dhe standarde) që ndihmojnë menaxhmentin të zbusë rreziqet në mënyrë që të 

sigurojë arritjen e objektivave. Aktivitetet e kontrollit mund të jenë parandaluese ose zbuluese 

për nga natyra dhe mund të kryhen në të gjitha nivelet e organizatës. Informacioni sigurohet 

ose gjenerohet nga menaxhmenti si nga burimet e brendshme ashtu edhe nga ato të jashtme, 

për të mbështetur komponentët e kontrollit të brendshëm. 
 

Komunikimi i bazuar në burime të brendshme dhe të jashtme përdoret për shpërndarje të 

informacionit të rëndësishëm brenda dhe jashtë organizatës, sipas nevojës për t’iu përgjigjur 

dhe mbështetur kërkesat si dhe pritjet nga takimet. Komunikimi i brendshëm i informacionit 

nëpër organizatë mundëson edhe që menaxhmenti i lartë t’u tregojë punonjësve se aktivitetet e 

kontrollit duhet të merren seriozisht. 
 

Aktivitetet e monitorimit janë vlerësime periodike ose të vazhdueshme për të verifikuar se 

secila nga pesë komponentët e kontrollit të brendshëm, përfshirë kontrollet që ndikojnë në 

parime brenda secilës komponent, janë të pranishme dhe funksionojnë. 
 

Roli i auditorit të brendshëm në kontrollin e SSP-së shpjegohet në Standardin e mëposhtëm: 
 

 
Standardi 2130     
 
 
 
Kontrolli 
 

 
Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësojë përshtatshmërinë dhe efektivitetin 

e kontrolleve për t’iu përgjigjur rreziqeve në kuadër të qeverisjes, operacioneve dhe 

sistemeve të informacionit të organizatës në lidhje me: 
 

 Arritjen e objektivave strategjik të organizatës 
 

 Besueshmërinë dhe integritetin e informacionit financiar dhe operacional 
 

 Efektivitetin dhe efikasitetin e operacioneve dhe programeve 
 

 Ruajtjen e pasurive 
 

 Pajtueshmërinë me ligjet, rregulloret, politikat, procedurat dhe kontrollet. 
 

 

Auditori i brendshëm vlerëson efektivitetin e kontrolleve. Kontrollet do të duhet të 

vlerësohen në raport me rreziqet në secilin nivel. 
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Matrica e rrezikut dhe kontrollit mund të jetë e dobishme për të: 
 

• Identifikuar objektivat dhe rreziqet e ndërlidhura; 
 

• Përcaktuar rëndësinë e rreziqeve; 
 

• Përcaktuar përgjigjet ndaj rreziqeve domethënëse; 
 

• Përcaktuar kontrollet kryesore menaxheriale; 
 

• Vlerësuar përshtatshmërinë e dizajnit të kontrollit; dhe 
 

• Testuar kontrollet e dizajnuara të përshtatshmërisë për të përcaktuar nëse ato janë 

zbatuar dhe po funksionojnë në mënyrë efektive. 
 

Për të vlerësuar efikasitetin e kontrolleve, auditori i brendshëm merr parasysh nëse 

menaxhmenti monitoron kostot dhe përfitimet e kontrollit. 
 

Çështja është nëse burimet e përdorura i tejkalojnë përfitimet, dhe kontrollet krijojnë çështje 

domethënëse (p.sh. gabime, vonesa, dyfishim i përpjekjeve). Niveli i kontrolleve duhet ti 

përshtatet rrezikut përkatës. 

 

 

2.3 PËRKUFIZIMI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 
 

Përkufizimi. Auditimi i performancës është shqyrtim i pavarur, objektiv dhe i besueshëm i cili 

vlerëson nëse veprimet qeveritare, sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose 

organizatat veprojnë në pajtim me parimet e ekonomisë, efikasitetit  dhe efektivitetit dhe nëse 

ka vend për përmirësim
14

 

 

Parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit përcaktohen me Ligjin nr. 06/L-021 për 

Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, si më poshtë: 

 

Ekonomia: zvogëlimi i shpenzimeve për arritjen e objektivave në nivelin e kërkuar të cilësisë; 
 

Efikasiteti: raporti ndërmjet burimeve të përdorura dhe rezultateve të arritura në kuptim të 

sasisë, cilësisë dhe kohës 
 

Efektiviteti: masat në të cilën objektivat e një subjekti, procesi apo aktiviteti realizohen 

si një marrëdhënie ndërmjet arritjeve të planifikuara dhe aktuale 
 

Këto tre parime janë komponente thelbësore të auditimit të performancës. Për më tepër, 

ekzistojnë edhe tre parime të tjera të njohura ndërkombëtarisht dhe rekomandohet të 

përfshihen në auditim të performancës. Në veçanti, këto janë: 
 

Qëndrueshmëria: ri-përdorimi i output-it dhe shumëzimi i rezultateve 
 

Konsistenca: koherenca e aktiviteteve me synimet dhe objektivat 
 

Konformiteti: përshtatshmëria e kapacitetit ekzistues organizativ brenda SSP-së për të 

realizuar projektet, programet, proceset dhe aktivitetet. 
 
 

14 SNISA 3000 
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Angazhimi i auditimit të performancës mund të realizohet duke përfshirë një, disa ose të 

gjitha këto gjashtë komponente në fushëveprim. 

 

Doracaku aktual përqendrohet në tre komponentet thelbësore: Ekonominë, Efektivitetin dhe 

Efikasitetin. 
 

 

2.4 OBJEKTIVAT E AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 

 

Auditimi i performancës synon të përmirësojë menaxhimin dhe proceset organizative për 

të arritur objektivat, duke ofruar rekomandime Udhëheqësit të SSP-së për kursime financiare, 

zvogëlim të kostove dhe cilësi më të mirë të shërbimeve. 

 

Rezultatet e një auditimi të performancës janë bazë për ti ofruar Udhëheqësit të SSP-së dhe 

përdoruesve të tjerë të informacionit: 
 

 Një vlerësim të pavarur dhe objektiv të efektivitetit, efikasitetit dhe/ose ekonomisë së 

aktiviteteve të audituara; 
 

 Një analizë të pavarur e të vazhdueshme të përshtatshmërinë dhe besueshmërinë së 

sistemeve të matjes të performancës; 
 

 Një vlerësim të pavarur të ndikimit të programeve publike dhe nëse dhe në çfarë mase 

janë arritur objektivat e përcaktuara ose arsyet pse nuk janë arritur objektivat. 

 

Rezultatet e një auditimi të performancës mund të sigurojnë përmirësim të vazhdueshëm të 

kornizës së kontrollit. Auditori i brendshëm mund të formulojë rekomandime për përmirësim 

të mjedisit të kontrollit dhe ndihmë për Udhëheqësin e SSP-së për të pasur përmirësime në 

ekonomi, efikasitet dhe/ose efektivitet në fushat me performancë të dobët; krijoj dhe promovojë 

praktika të mira të menaxhimit ekonomik, efikas dhe/ose efektiv të aktiviteteve dhe zbatim të 

politikave dhe programeve qeveritare/komunale. 

 

Auditimi i performancës nuk duhet të kufizohet vetëm në kërkim të përgjigjeve në pyetjen: 

“çfarë është bërë për të arritur qëllimet e politikës dhe programit?”, por të parashtroj edhe 

pyetjen: “çfarë nuk është bërë?”. 

 

 

2.5 ÇËSHTJET KYÇE NË AUDITIM TË PERFORMANCËS 

 

Në auditim të performancës, auditori i brendshëm merr parasysh dy çështje kyçe: 

 

 A janë duke u bërë gjërat në mënyrën e duhur? 
 

Kjo çështje ka për qëllim të verifikojë që zgjidhjet në raport me politikat janë zbatuar siç 

duhet. Kjo zakonisht shoqërohet me kornizë rregullatore, d.m.th. nëse subjekti që zbaton 

politikën e miratuar ka ndjekur procedurat ose kërkesat e pranuara. 

 

Për të zgjeruar analizën, pyetja mund të përfshijë edhe një vlerësim nëse aktivitetet e 

kryera janë konsideruar në mënyrën më të përshtatshme të mundshme, me kusht që janë 

ndërmarrë veprimet e duhura. Në këtë kuptim, auditimi i performancës kryesisht lidhet me 

aspekte të ndryshme të ekonomisë ose efikasitetit të aktiviteteve. 
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 A po kryhen veprimet e duhura? 
 

Kjo çështje lidhet me përdorimin e mjeteve (masave dhe mekanizmave) të duhura për 

zbatimin e politikës së miratuar dhe ka të bëjë me vlerësimin e efektivitetit ose ndikimit në 

shoqëri. 
 

Auditori mund të supozojë se një masë e përzgjedhur është joefektive kur nuk ka në shënjestër 

një ose më shumë qëllime ose është në kundërshtim me objektivat e auditimit. Masa 

gjithashtu mund të vlerësohet si e pa realizueshme kur nuk sigurohen kushtet, parakushtet 

dhe burimet e nevojshme për realizimin e saj. Auditori mund të pranojë një objektiv si të 

parealizueshëm, nëse nuk parashikohen afate specifike të ekzekutimit, nuk është identifikuar 

ndonjë masë apo nuk ka asnjë burim në dispozicion. 
 

Auditori mund të vlerësojë realizueshmërinë e objektivave, por duhet të jetë i kujdesshëm që 

të mos tejkalojë kufijtë e kompetencave të tij/saj duke hyrë në fushën e politikave. 
 

 

2.6 FUSHAT E AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 
 

Auditimi i performancës pritet të kontribuojë në përmirësim të fushave të mëposhtme të cilat në 

mënyrë të natyrshme mund të jenë subjekt i auditimit: 
 

 Politika - një tërësi veprimesh dhe operacionesh specifike (programe, procedura, ligje, 

rregulla) të miratuara dhe zbatuara nga subjekti i sektorit publik për një qëllim specifik 

ose të përbashkët. Politika përcaktohet si përpjekje për të arritur qëllime të caktuara 

me mjete të caktuara dhe brenda një kohe të caktuar. 
 

 Programi - një grup fondesh të ndërlidhura (ligjore, financiare, etj.) për të zbatuar një 

politikë qeveritare. 
 

 Organizata (në veçanti, SSP) - një grup njerëzish, strukturash dhe procesesh që duhet 

të arrijnë qëllime të caktuara. 
 

 Qeverisja - të gjitha vendimet, veprimet dhe rregullat për  udhëheqje,  llogaridhënie  

dhe shfrytëzim të burimeve njerëzore, financiare, materiale dhe të tjera. 
 

 Aktiviteti ose funksioni - një tërësi veprimesh, burimesh dhe procesesh që synojnë 

arritjen e qëllimeve. 
 

 Burimet Financiare - burimet financiare të SSP-së të cilat shfrytëzohen për të arritur 

objektivat të politikës publike apo objektivat specifike. 
 

 Sisteme të kontrollit të brendshëm - procesi i ndërmarrë nga menaxhmenti dhe personeli 

i SSP-së, të dizajnuar për të adresuar rreziqet dhe arritjen e rezultateve në ndjekje të 

interesit publik dhe objektivave të SSP-së. 
 

 Burimet njerëzore (personeli) - numri i stafit, rolet dhe  përgjegjësitë  e  ndërlidhura  

me aktivitetet, programet, projektet dhe proceset e SSP-së. 
 

 Sistemi i informacionit, politikat dhe praktikat - dizajni dhe integrimi i sistemeve të 

informacionit, politikave dhe praktikave të SSP-së. 
 

 Kontraktimi i jashtëm dhe kontratat – Shfrytëzimi i burimeve të jashtme për të arritur 

objektivat e SSP-së. 
 

 Proceset e veprimtarisë - aktivitetet specifike të ndërmarra në SSP për të realizuar një 

program, projekt apo funksion. 
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 Kursimet - implementimi i elementeve të kursimit që do të ndihmonin SSP të 

zhvillojë aktivitetet, programet, projektet dhe proceset. 
 

 Kënaqësia e klientit/konsumatorit - shkalla në të cilën pritjet e palëve  të  interesit  janë 

përmbushur përmes ofrimit të aktiviteteve, programeve, projekteve dhe proceseve të 

SSP-së. 
 
 

2.7 REZULTATET E AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 
 

Një rol i rëndësishëm i auditorit të brendshëm është të sigurojë se përmes realizimit të 

auditimit të performancës të arrihen një ose më shumë nga rezultatet e mëposhtme: 
 

 Ekonomi e përmirësuar (kursim i shpenzimeve përmes kontraktimit më të mirë, 

kursime në shfrytëzim të burimeve, mospagimi i shpenzimeve të papritura/të 

paplanifikuara, racionalizimi i fondeve të përdorura, etj.); 
 

 Rritje e efikasitetit (arritja e rezultateve më të mira nga të njëjtat burime ose arritja e 

rezultateve të njëjta me më pak burime, zvogëlimi i dyfishimit të përpjekjeve ose 

përmirësim i koordinimit); 
 

 Efektiviteti i përmirësuar (sqarimi i objektivave dhe politikave, prezantimi i nën-

objektivave të qarta, përcaktimi i duhur dhe justifikimi i nevojave, etj.); 
 

 Ofrimi i shërbimeve të përmirësuara nga sektori publik (reduktimi i kohës së 

ofrimit të shërbimit, përmirësimi i shpërndarjes së përfitimeve, sigurimi i qasjes më të 

mirë në informacion, sigurimi i një game më të gjerë shërbimesh dhe më shumë 

opsione, etj.); 
 

 Përmirësimi i planifikimit dhe kontrollit menaxherial (përcaktimi i qartë i fushave 

prioritare, përkufizimi i iniciativave të shënjestruara, forcimi i kontrollit rreth 

menaxhimit të burimeve njerëzore, pasurive dhe detyrimeve, aprovimi i kontrolleve 

strikte kundër mashtrimit, ofrimi i informacionit më të mirë për menaxhim  financiar 

dhe siguri më e mirë e sistemeve të informacionit); 
 

 Llogaridhënie më e mirë (rritja e transparencës së procedurave dhe rezultateve, 

përmirësimi i llogaridhënies për shpenzime ndaj legjislaturës dhe publikut, forcimi i 

kontrollit dhe monitorimit të jashtëm, futja në funksion e treguesve më të mirë dhe/ose 

më të saktë të performancës, ngritja e vetëdijesimit për performancë në sektorë të 

ndryshëm, etj.). 

 

2.8 MATERIALITETI 
 

Auditori i brendshëm duhet të marrë parasysh materialitetin në të gjitha fazat e procesit të 

auditimit, duke përfshirë aspektet financiare, sociale dhe politike të lëndës me qëllim që të 

ofrojë vlerë të shtuar sa më shumë që është e mundur. 
 

Materialiteti mund të përkufizohet si rëndësia (ose domethënia) relative e një çështjeje brenda 

kontekstit në të cilin po shqyrtohet. Përveç vlerës monetare, materialiteti përfshin çështje me 

rëndësi sociale dhe politike, pajtueshmëri, transparencë, qeverisje dhe llogaridhënie. Është e 

rëndësishme që auditori të ketë parasysh që materialiteti mund të ndryshojë me kalimin e kohës 

dhe mund të varet nga perspektiva e përdoruesve të synuar dhe palëve përgjegjëse15. 
 
 
 

15 SNISA 3000 – Standardi për auditim të performancës 
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Materialiteti është i rëndësishëm për tu marrë parasysh për aspekte të ndryshme të auditimit të 

performancës, siç janë përcaktimi i objektivave, kriteret e auditimit, vlerësimi i dëshmisë së 

auditimit, krijimi i dokumentacionit dhe menaxhimi i rreziqeve për të mos rezultuar me gjetje 

ose raport të auditimit të papërshtatshëm apo me ndikim të ulët. 
 

 

2.9 KËRKESAT E ETIKËS DHE PAVARËSISË 
 

Auditorët e brendshëm duhet të jenë në pajtim me standardet dhe udhëzimet e NjQH-së për 

pavarësi dhe etikë gjatë kryerjes së auditimeve të performancës. 

 

Standardi përkatës i IAB-së thekson si në vijim: 
 

  

Standardi 1100 
 

Pavarësia dhe Objektiviteti 

 

Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të jetë i pavarur dhe auditorët e 

brendshëm duhet të jenë objektiv në përmbushjen e detyrave të tyre. 

 

Sipas standardeve, pavarësia është liria nga kushtet që kërcënojnë aftësinë e aktivitetit të 

auditimit të brendshëm për të realizuar përgjegjësitë e auditimit të brendshëm në mënyrë të 

paanshme. Për të arritur shkallën e pavarësisë së nevojshme për të realizuar në mënyrë efektive 

përgjegjësitë e aktivitetit të auditimit të brendshëm, kryeshefi i auditimit ka qasje të 

drejtpërdrejtë dhe të pakufizuar tek menaxhmenti i lartë dhe bordi. Kjo mund të arrihet përmes 

marrëdhënies së raportimit të dyfishtë. Kërcënimet ndaj pavarësisë duhet të menaxhohen tek 

niveli i auditorit individual, niveli i angazhimit, funksional dhe organizativ. 

 

Sipas standardeve, objektiviteti është sjellje e paanshme intelektuale e cila u mundëson 

auditorëve të brendshëm të realizojnë angazhimet e tyre në atë mënyrë që ata të kenë besim në 

produktin e punës së tyre dhe se nuk janë bërë kompromise rreth cilësisë. Objektiviteti kërkon 

nga auditorët e brendshëm që mos të ndikohen nga të tjerët rreth gjykimeve të tyre për 

çështjet e auditimit. Kërcënimet ndaj objektivitetit duhet të menaxhohen tek niveli i auditorit 

individual, niveli i angazhimit, funksional dhe organizativ. 

 

Pavarësia është e rëndësishme për auditimin e performancës në aspektet e mëposhtme që kanë 

të bëjnë me vendimet e auditimit të brendshëm: 
 

 Identifikimi dhe vendimi për temën e auditimit; 
 

 Vendosja e objektives së auditimit; 
 

 Identifikimi i kritereve të zbatueshme; 
 

 Përcaktimi i metodologjisë së auditimit; 
 

 Vlerësimi i dëshmive të auditimit dhe formulimi i konkluzioneve; 
 

 Diskutimi i kritereve dhe gjetjeve të auditimit me Udhëheqësin e SSP-së; 
 

 Shkrimi i një raporti të qartë dhe të balancuar të auditimit. 
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3. CIKLI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 
 

Në kuadër të procesit të planifikimit strategjik dhe vjetor, auditori i brendshëm përcakton 

temën e auditimit individual. Metodologjia dhe procedurat e zbatueshme për planifikim 

strategjik dhe vjetor janë përshkruar më në detaje në Pjesën I të manualit për auditim të 

brendshëm të NjQH-së. 
 

Zakonisht, plani strategjik i auditimit për aktivitetin e auditimit të brendshëm përfshin 

periudhën 3 deri në 5 vjet dhe shërben si udhëzues për auditorin në procesin e planifikimit vjetor. 

Normalisht, kjo rezulton në një plan vjetor të auditimit që mbulon periudhën një vjeçare. 
 

Auditorët e brendshëm duhet të identifikojnë dhe përzgjedhin temat e auditimit për 

angazhimet individuale të auditimit, bazuar në planin vjetor të auditimit, duke analizuar temat e 

mundshme dhe duke bërë hulumtime për të identifikuar rreziqet dhe problemet e auditimit. 
 

Tema e auditimit mund të jetë një program specifik qeveritar/komunal, një sistem ose aktivitet 

(përfshirë: inputet, outputet dhe ndikimin). Auditori mund të zgjedhë të kontribuojë në 

modernizimin e subjektit të sektorit publik dhe të përqendrojë aktivitetin e auditimit në 

programet qeveritare/komunale me probleme domethënëse të performancës. Një qasje tjetër 

është të përqendrohet në auditim të subjektit dhe performancën e tij drejt përmbushjes së 

objektivave dhe qëllimeve në raport me parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit. 
 

Disa shembuj të temave të auditimit bazuar në qasje të ndryshme, mund të jenë: 
 

 Efektiviteti i aktiviteteve komunale në mbledhjen e taksave dhe tarifave lokale për 

periudhën 01.01.2019 deri më 31.12.2021; 
 

 Efektiviteti  i  menaxhimit  dhe  kontrollit  për  Programin  Operacional  të  

Inovacionit  dhe Konkurrencës për periudhën 01.01.2018 - 30.06.2020; 
 

 Efektiviteti dhe efikasiteti i masave të ndërmarra nga autoritetet lokale për të luftuar 

burimet kryesore të ndotjes së ajrit për periudhën 01.01.2017 - 31.12.2019; 
 

 Efektiviteti dhe efikasiteti i zbatimit të projektit “Zhvillimi i Infrastrukturës 

Komunale” për periudhën 01.02.2015 - 30.06.2020. 
 

Në përgjithësi, temat e përzgjedhura të auditimit duhet të jenë domethënëse, të auditueshme 

dhe në pajtim me mandatin e AB-së, planin strategjik të NjAB-së dhe Strategjinë e SSP-së. 
 

Cikli i auditimit të performancës përbëhet nga katër faza të ndara e që janë tipike për të gjitha 

llojet e auditimeve të cilat kryhen nga auditorët e brendshëm. Katër fazat kryesore të ciklit të 

auditimit janë ilustruar në figurën më poshtë: 
                            

 
 

Figure 2, Cikli i auditimit Burimi: SNISA-të 
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3.1 FAZA E PLANIFIKIMIT 
 

Qëllimi i fazës së planifikimit është ti ndihmojë auditorit që të krijojë qasjen e përgjithshme 

dhe dizajnin e auditimit të performancës. 
 

Standardet kryesore të IAB-së për fazën e planifikimit të një angazhimi individual janë si më 

poshtë: 
 

 

Standardi 2200 

 

Planifikimi i angazhimit 
 

 

Standardi 2201 
 

Çka   duhet   të   merret 

parasysh gjatë 

planifikimit 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

2201.A1 

 

 

 

Auditorët e brendshëm duhet të hartojnë dhe dokumentojnë një plan për çdo 

angazhim, duke përfshirë edhe objektivat, fushëveprimin, qëllimin, afatet kohore, 

dhe ndarjen e burimeve të angazhimit. Plani duhet të marr në konsideratë 

strategjitë, objektivat dhe rreziqet e organizatës që janë relevante për angazhimin. 
 

 

Gjatë planifikimit të angazhimit, auditorët e brendshëm duhet të marrin parasysh: 
 

 Strategjitë dhe objektivat e aktivitetit i cili rishikohet dhe mjetet me të 

cilat aktiviteti kontrollon performancën e tij. 
 

 Rreziqet domethënëse ndaj aktivitetit, objektivat e tij, burimet, 

veprimet, dhe mjetet me të cilat ndikimi i mundshëm i rrezikut mbahet 

në një nivel të pranueshëm. 
 

 Efektiviteti dhe përshtatshmëria e qeverisjes së veprimtarisë, 

menaxhimit të rrezikut dhe proceseve të kontrollit të krahasuara me një 

kornizë ose model përkatës. 
 

 Mundësitë për të bërë përmirësime domethënëse për qeverisjen e 

veprimtarisë, menaxhimin e rrezikut, proceseve të kontrollit 
 

Gjatë planifikimit të një angazhimi për palët jashtë organizatës, auditorët e 

brendshëm duhet të krijojnë një dokument të shkruar mirëkuptimi rreth 

objektivave, fushëveprimit, përgjegjësive përkatëse, dhe pritjeve të tjera d 

përfshirë kufizimet në shpërndarjen e rezultateve të angazhimit dhe qasjen në të 

dhënat e angazhimit 
 

 

Faza e planifikimit të auditimit të performancës përfshin aktivitetet e mëposhtme: 
 

 Përzgjedhja e qasjes së auditimit; 
 

 Të kuptuarit e subjektit të auditimit; 
 

 Përcaktimi i objektivave të auditimit; 
 

 Përcaktimi i fushëveprimit të auditimit; 
 

 Kryerja e vlerësimit të rrezikut; 
 

 Përcaktimi i pyetjeve të auditimit; 
 

 Përcaktimi i kritereve të auditimit; 
 

 Identifikimi i dëshmive të auditimit dhe burimeve të tij; 
 

 Përcaktimi i metodologjisë së auditimit; 
 

 Përgatitja e një dizajn matrice të auditimit; 
 

 Përcaktimi i burimeve; 
 

 Përgatitja e programit të auditimit dhe komunikimi i rezultateve Udhëheqësit të SSP-së. 
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Hapat individual nuk ndahen ose realizohen gjithmonë në mënyrë dhe renditje strikte në 

praktikë, por qëllimi i Manualit është që të udhëzojë auditorët e brendshëm të kuptojnë logjikën 

dhe të sigurohet se i zbatojnë të gjitha hapat në procesin e planifikimit. Ekipi i auditimit duhet 

të dokumentojë rezultatet e hapave individual në një Program të Auditimit siç përcaktohet me 

Manualin e Auditimit të Brendshëm të NjQH-së. 

 
 

3.1.1. PËRZGJEDHJA E QASJES SË AUDITIMIT 
 

Qasja e auditimit përcakton natyrën e ekzaminimit që do të realizohet. Është një lidhje e 

rëndësishme midis objektivave të auditimit, kritereve të auditimit dhe punës së bërë për 

mbledhjen e dëshmive. 

 

Auditimi i performancës zakonisht ndjek njërën nga tre qasjet e auditimit: 
 

 Qasja e orientuar drejt rezultateve që vlerëson nëse objektivat e paracaktuara janë arritur 

ashtu siç ishte planifikuar; 
 

 Qasja e orientuar drejt problemit shqyrton, verifikon dhe analizon shkaqet e 

problemeve ose devijimeve të veçanta nga kriteret e auditimit; 
 

 Qasja e orientuar drejt sistemit që ekzaminon funksionimin e duhur të sistemeve 

menaxhuese. 
 

Auditori zgjedh qasjen e auditimit të orientuar drejt rezultatit, problemit ose të orientuar drejt 

sistemit, apo kombinim të qasjeve për secilin auditim individual. 

 

Qasja e orientuar drejt rezultateve 
 

Kjo qasje orientohet drejt vlerësimit të rezultateve të performancës. Auditori do të vlerësojë 

nëse objektivat e inputit ose rezultateve janë arritur ashtu siç është paraparë ose programet dhe 

shërbimet janë duke funksionuar ashtu siç është synuar. Performanca, rezultatet dhe outcome 

janë ekzaminuar dhe krahasuar me qëllimet/objektivat e politikës. Gjetjet shpesh do të 

formulohen si devijim nga kriteret e paracaktuara të auditimit. 

 

Qasja është e pranueshme kur ekzistojnë kritere të përshtatshme për matjen e sasisë, cilësisë dhe 

vlerës së inputeve, produkteve, rezultateve dhe ndikimeve. Nëse auditori e ka të vështirë të 

përcaktojë kritere, ai/ajo duhet të punojë me ekspertë të fushës në mënyrë që kriteret e aplikuara 

të jenë të plota, objektive, relevante, të arsyeshme, të besueshme dhe të arritshme. 
 

 

Pyetjet: 
 

 Çfarë është kryer? 
 

 Cilat rezultate janë arritur dhe a janë përmbushur objektivat? 

 
 

Qasja e orientuar drejt problemit 
 

Kjo qasje e auditimit shqyrton, verifikon dhe analizon shkaqet e problemeve të veçanta të 

devijimeve nga kriteret e auditimit. Mund të përdoret kur ekziston një konsensus i qartë për 

një problem, edhe nëse nuk ekziston ndonjë deklaratë e qartë e rezultateve ose produkteve të 

dëshiruara. Konkluzionet dhe rekomandimet bazohen kryesisht në procesin e analizimit dhe 
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konfirmimit të shkaqeve në vend të krahasimit të dëshmive të auditimit me kriteret e auditimit. 
 

Qasja ka të bëjë kryesisht me verifikimin e problemit dhe analizën e problemit, zakonisht pa 

bashkërenduar kriteret e paracaktuara të auditimit. Detyra kryesore në auditim është të 

verifikojë ekzistencën e problemeve të deklaruara dhe të analizojë shkaqet e tyre nga 

këndvështrime të ndryshme. 
 

Pyetjet: 
 

 Cili është problemi? 
 

 Cilat janë shkaqet e problemit? 
 

 Në ç’masë SSP mund ta zgjidhë problemin? 

 

Në rast të përdorimit të kësaj qasjeje, formulohen dhe verifikohen hipotezat për shkaqet dhe 

pasojat e mundshme, me këndvështrim analitik, në mënyrë që të sigurohen informacione të 

përditësuara për problemet e identifikuara dhe mënyrën se si të zgjidhen ato. 
 

Shembuj të treguesve të mundshëm të çështjeve për ekonomi, efikasitet dhe efektivitet 

përfshijnë: rritje të kostove që rezultojnë me rritje të kërkesës për burime; çekuilibrim të 

theksuar midis inputeve dhe synimeve; mungesë të qartësisë në shpërndarje të përgjegjësive 

midis organeve zbatuese; paqartësi dhe kontradikta brenda kornizës ligjore; mungesë e 

kompetencës së theksuar; mangësi në shërbim ndaj klientit; numër të madh të ankesave nga 

klientët/qytetarët; ndryshime në kushte të jashtme; tregues të efekteve anësore negative nga 

programet qeveritare. 

 

Qasja e orientuar drejt sistemit 
 

Auditimet e performancës, konform një qasje të orientuar ndaj sistemit, përqendrohen në 

funksionimin e duhur të sistemeve menaxhuese. Parimet themelore të menaxhimit të mirë do 

të jenë të dobishme gjatë shqyrtimit të kushteve për efikasitet, ose efektivitet edhe kur ka 

mungesë të një konsensusi të qartë për një problem ose kur “outcomet” dhe “inputet” nuk janë 

shprehur qartë. 
 

Qasja e orientuar ndaj sistemit kryesisht nuk përqendrohet në politikë ose qëllime, por në 

sistemet menaxhuese të cilat funksionojnë mirë si kusht për politika efektive dhe efikase. 

Shembuj janë sistemet e menaxhimit financiar, monitorimit, kontrollit dhe teknologjisë 

informative dhe komunikimit (TIK). 

 

Pyetjet: 
 

 Cili është objektivi i sistemit? 
 

 Cilët janë akterët përgjegjës në kuadër të sistemit? 
 

 Cilat janë përgjegjësitë e secilit akter? 
 

 Cilat rregulla, rregullore dhe procedura janë relevante? 
 

 

Teknikat e auditimit përfshijnë: analizimin, rishikimin dhe testimin e komponentëve kyçe të 

sistemeve. 
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Këto merren në konsideratë nëse sistemet në funksion prodhojnë informacione të 

rëndësishme, të besueshme dhe me kohë për zhvillimin e burimeve financiare, njerëzore dhe 

burimeve të tjera (inputet), realizimin e aktiviteteve (proceseve) dhe ofrimin e produktit, të cilat 

duhet të krahasohen me objektivat operacionale me anë të treguesve të performancës. 

 

Kjo qasje shpesh do të përfshijë ekzaminim të sistemit të vlerësimit dhe informacionit për të 

vlerësuar cilësinë e tyre dhe, kur vlerësohet të jetë e pranueshme dhe e rëndësishme për 

objektivat e auditimit, përdoren gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e vlerësimit si dëshmi 

të auditimit. 

 
3.1.2. NJOHJA ME SUBJEKTIN E AUDITIMIT 

 

Njohja me programin, funksionin ose aktivitetin që i nënshtrohet auditimit të performancës 

është pikë fillestare në procesin e planifikimit. 
 

Burimet në vijim (të brendshme dhe të jashtme) mund të përdoren nga auditori për të njohur 

subjektin e auditimit: 
 

 Dokumentet e SSP-së, dosjet e politikave, raportet vjetore, dokumentet e buxhetit dhe 

planit vjetor, përfshirë dosjet, llogaritë, procesverbalet e mbledhjeve të brendshme, 

manualet/udhëzimet e funksionimit, sistemet menaxheriale të informacionit, raportet 

e vlerësimit të programeve, bazat elektronike të të dhënave; 
 

 Dokumente legjislative: ligje, akte nënligjore, pyetje parlamentare dhe debate; 
 

 Kërkime akademike ose të veçanta: vlerësime të pavarura për subjektin, kërkime 

akademike dhe punë të ngjashme të bëra nga qeveritë e tjera; 
 

 Auditime të mëparshme: auditimet financiare dhe të performancës tek subjekti 

ofrojnë burim kryesor informacioni dhe të kuptuarit.  Kërkesat për  përcjellje,  mos  

përmbushja  e rekomandimeve dhe rritja e rrezikut dhe materialitetit mund të ofrojnë 

gjithashtu kontribut të rëndësishëm; 
 

 Mbulimi nga mediat: media të shkruar dhe/ose elektronike; dhe 
 

 Grupe të veçanta të fokusit: punëtori/seminare ndërkombëtare, raporte vjetore dhe të 

veçanta të organizatave të donatorëve (BE, Banka Botërore, agjencitë e KB-së, OJQ, 

etj.). 
 

Auditori i brendshëm duhet të dokumentojë njohjen e subjektit të auditimit, mjedisit dhe 

komponentëve të kontrollit të brendshëm. Për shembull, auditori i brendshëm mund të përdor 

diagrame për procese dhe strukturime tjera për të paraqitur grafikisht informacionin e 

mbledhur për një proces, program, funksion apo sistem të caktuar i cili do të auditohet. Kjo 

i mundëson auditorit të kuptojë procesin, analizojë atë dhe të identifikojë pikat e forta dhe të 

dobëta në kontrollet e brendshme, dhe si rrjedhojë të planifikojë fushat e duhura ku ta vendos 

theksin e auditimit. 

 

Referencë: Për ta dokumentuar të kuptuarit e subjektit të auditimit, ekipi i auditorëve duhet ta 

përdorë shabllonin e Dokumentit të Punës DP-P-01 për dokumentimin e të kuptuarit të 

subjektit të auditimit. Bazuar në informatat e mbledhura, udhëheqësi i ekipit të auditimit 

duhet ta plotësojë shabllonin e Dokumentit të Punës DP-P-02 për ndarjen e detyrave 

ndërmjet anëtarëve të ekipit të auditimit në angazhimin e auditimit. 
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Kontrolli i Cilësisë: Për ta dokumentuar kontrollin e cilësisë në këtë fazë, rishikuesi duhet ta 

përdorë shabllonin e Dokumentit të Punës DP-KC-01 për dokumentimin e rishikimit të cilësisë 

për planifikimin e subjektit të auditimit. 
 
 

3.1.3. PËRCAKTIMI I OBJEKTIVAVE TË AUDITIMIT 
 

Standardi i IAB-së në raport me objektivat e angazhimit individual është si vijon: 
 

 
Standardi 2210 
 

Objektivat e angazhimit 
 

          2210.A1 

 

 
 

          2210.A2 

 

 

 
           2210.A3 

 

 
Objektivat duhet të vendosen për çdo angazhim 
 
 

 

Auditorët e brendshëm duhet të kryejnë një vlerësim paraprak të rreziqeve përkatëse 

në lidhje me aktivitetin të cilit i bëhet rishikimi. Objektivat e angazhimit duhet 

të reflektojnë rezultatet e këtij vlerësimi. 

 
Auditorët e brendshëm duhet të marrin parasysh probabilitetin e gabimeve 

domethënëse, mashtrimeve, dhe ekspozimeve të tjera gjatë hartimit të objektivave 

të angazhimit. 

 
Kritere adekuate nevojiten për të vlerësuar qeverisjen, menaxhimin e rrezikut 

dhe kontrollet. Auditorët e brendshëm duhet të konstatojnë nivelin në të cilin 

menaxhmenti dhe/ose bordi i ka hartuar kriteret adekuate për të përcaktuar nëse janë 

arritur objektivat dhe qëllimet. Nëse janë adekuate, auditorët e brendshëm duhet 

ti përdorin këto kritere në vlerësimet e tyre. Nëse nuk janë adekuate, auditorët 

e brendshëm duhet të identifikojnë kriteret e duhura për vlerësim në diskutim 

me Menaxhmentin dhe /ose bordin. 
 

 

Objektivat e auditimit janë arsye për kryerjen e auditimit dhe si rrjedhojë duhet të përcaktohen 

qartë. Objektivat do të duhej të kufizohen në numër, tre deri në pesë, për të siguruar fokus 

të duhur për auditimin. Ato duhet të përcaktohen ashtu që ti mundësojnë ekipit të auditimit që 

në fund të auditimit të konkludojnë kundrejt secilës objektivë. Meqenëse e gjithë përpjekja e 

auditimit shkon drejt përgjigjes së pyetjeve të ngritura në objektiva, andaj ato duhet të 

përcaktohen sa më saktë që është e mundur. Objektivat nuk duhet të shprehen në terma të gjerë, 

pasi bëhen vështirë të arritshme. 
 

Objektivat e auditimit janë elementi kryesor në përcaktimin e fushëveprimit të auditimit, 

metodat dhe teknikat për arritjen e rezultateve të pritura. Këto lidhen me arsyet e vet 

auditimit, andaj duhet të përcaktohen sa më shpejt që është e mundur për të garantuar cilësinë 

e auditimit të performancës. Objektivat përcaktojnë dizajnin dhe qasjen e auditimit. 
 

Rekomandohet që objektivat e auditimit të formulohen në formë të pyetjeve për t’u përgjigjur 

gjatë auditimit. 
 

Auditimi shpesh përqendrohet në vetëm njërin nga tre aspektet - ekonomi, efikasitet, efektivitet, 

pasi që efektiviteti dhe efikasiteti i auditimit merr shumë kohë dhe mund të shfaqet nevoja 

për ekspertizë specifike. Sidoqoftë, nuk këshillohet që të auditohet ekonomia, efikasiteti dhe 

efektiviteti si tërësisht të izoluara. Për shembull, në auditim të efektivitetit, auditori do të 

dëshironte të merrte parasysh edhe aspektet e ekonomisë dhe efikasitetit: Rezultati final i 

subjektit/programit/ aktivitetit/ politikës së audituar mund të kishte rrjedhën e dëshiruar, por 

burimet do të ishin shumë të kushtueshme. Apo fokusimi vetëm në ekonomi pa marrë në 

konsideratë edhe rezultatin e një politike mund të shpie në veprime të lira por joefektive. 
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Auditimi i ekonomisë 
 

Auditimi i ekonomisë përqendron auditimin në atë se si SSP ka arritur të minimizojë koston e 

burimeve (inputet) duke marrë parasysh cilësinë e duhur të këtyre burimeve. Ky lloj auditimi 

përqendrohet vetëm në input. 
 

Cilësia është koncept i rëndësishëm për sa i përket inputit (si në ekonomi ashtu edhe në 

efikasitet). 
 

Pyetja kryesore do të ishte: “A janë burimet e përdorura në dispozicion në kohën e duhur, në 

sasi dhe cilësi të duhur, dhe me çmim më të mirë?” 
 

Auditimi i efikasitetit 
 

Auditimi i efikasitetit e përqendron auditimin në atë nëse burimet e shfrytëzuara janë vënë në 

përdorim optimal ose të kënaqshëm, ose nëse rezultatet e njëjta apo të ngjashme në aspektin e 

sasisë, cilësisë dhe kohës mund të ishin arritur me më pak burime. 
 

Efikasiteti vlerëson marrëdhëniet midis inputeve dhe outputeve. 
 

Pyetjet kryesore janë: “A po marrim më shumë outpute - për sa i përket sasisë dhe cilësisë” nga 

inputet tona?” ose “A mund të arrihet i njëjti output me më pak input?” 
 

Auditimet e efikasitetit mund të kenë për qëllim efikasitetin teknik (për shembull, a mund të 

modernizohen proceset për të përmirësuar performancën?), efikasiteti alokues (për shembull, 

a mund të përmirësohet efikasiteti duke i shpërndarë burimet ndryshe, për shembull duke i 

transferuar ato në instrumente që kontribuojnë më shumë në output?), ose shkalla apo 

efikasiteti sinergjik (për shembull, a mund të realizohet i njëjti output me më pak inpute duke 

shpërndarë mjete ose procese, apo edhe duke i shkrirë organizatat mes veti?). 
 

Efikasiteti është koncept relativ. Një proces, instrument ose program është më shumë apo më 

pak efikas se një tjetër. Kjo do të thotë që për një auditim rreth efikasitetit, nevojitet një lloj 

krahasimi. Shembuj për këtë janë: krahasimi i aktiviteteve të ngjashme në subjekte të 

krahasueshme, krahasimi i një procesi (në një subjekt) me të njëjtin proces në një fazë të 

hershme të zbatimit, krahasimi i një procesi para dhe pas vendosjes së politikës ose procedurës, 

krahasimi i efikasitetit të një subjekti me një grup të pranuar të karakteristikave për subjekt 

efikas. 
 

Auditimet e orientuara drejt efikasitetit mund të ekzaminojnë proceset që çojnë nga inputi në 

output për të identifikuar mangësitë në procese ose në zbatim të tyre. Kjo mund të shpie në një 

kuptim më të mirë të arsyeve pse proceset janë efikase, edhe pa matur vetë efikasitetin. 
 

Auditimi i efektivitetit 
 

Efektiviteti ka të bëjë me shkallën në të cilën janë përmbushur objektivat e politikës në drejtim të 

outputit të gjeneruar. Ka të bëjë me atë nëse ekziston marrëdhënia më e mirë midis qëllimeve/ 

objektivave dhe rezultatit final. 
 

Auditimi i efektivitetit përqendrohet në outpute, rezultate ose ndikime: 
 

 Në rastin kur auditori vlerëson ndikimin, është e rëndësishme që së pari të 

merret në konsideratë nëse informacioni i rëndësishëm dhe i besueshëm i vlerësimit 

është në dispozicion dhe mund të përdoret si dëshmi e auditimit. Vështirësia në 

vlerësim  të ndikimit të një programi/aktiviteti, d.m.th. shkalla në të cilën janë arritur 
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objektivat, lind kur objektivat shprehen zakonisht aq gjerësisht sa që të mos mund të 

shoqërohen me tregues të matshëm dhe vështirë mund të verifikohet shkalla e arritjes 

së tyre. Për më tepër, është e vështirë të vlerësohet nëse ndikimet e vëzhguara janë me 

të vërtetë si rezultat i efekteve të programit/aktivitetit të audituar sesa faktorëve 

ekzogjenë; 
 

 Objektiv më i arritshëm i auditimit shpesh mund jetë vlerësimi i outputeve ose 

rezultateve të një programi/aktiviteti, d.m.th. shkalla në të cilën janë arritur objektivat. 
 

Pyetjet kryesore do të ishin: “Në çfarë mase janë përmbushur objektivat e një programi ose 

politikave?” Përgjigje në këtë pyetje më së miri mund të jepet përmes qasjes së auditimit të 

orientuar drejt rezultatit. 
 

Matja dhe krahasimi i outputeve kundrejt objektivave mund të arrihet me metodat e mëposhtme: 
 

 Krahasimi i situatës e cila trajtohet para dhe pas futjes në funksion të 

politikës/programit, ose 
 

 Përqendrimi në kushtet që janë të nevojshme për të siguruar efektivitetin, përfshirë 

praktikat e mira dhe procedurat menaxheriale. 
 
 

3.1.4. PËRCAKTIMI I FUSHËVEPRIMIT TË AUDITIMIT 
 

Standardi i IAB-së në raport me fushëveprimin e auditimit të angazhimit individual thekson si 

në vijim: 
 

 

Standard i  2220 

Fushëveprimi i 

angazhimit 
 

                2220.A1     

 

 
 

                2220.A2             

 

Fushëveprimi i përcaktuar duhet të jetë i mjaftueshëm në mënyrë që të 

plotësojë objektivat e angazhimit. 
 
 

Fushëveprimi i angazhimit duhet të përfshijë konsideratën ndaj sistemeve, 

regjistrave, personelit, dhe pasurisë fizike relevante dhe duke përfshirë edhe 

ato që janë nën kontroll të palëve të treta. 
 

Nëse ndodhë një mundësi për konsultim të rëndësishëm gjatë angazhimit të 

sigurimit, duhet të arrihet një marrëveshje në të shkruar sikurse tek objektivat, 

fushëveprimi, përgjegjësitë përkatëse, dhe pritjet e tjera dhe rezultatet e angazhimit 

konsulent duhet të komunikohen në pajtueshmëri me standardet konsulente apo 

këshilluese 
 

 

Fushëveprimi përcakton kufirin e auditimit. Dhënia e përgjigjes katër pyetjeve vijuese e 

ndihmojnë auditorin në përcaktimin e fushëveprimit të auditimit të performancës: 
 

ÇFARË? Të auditohet - Aktiviteti, Programi, Politika, linja e buxhetit. 

KUSH? Do të auditohet - akterët kryesorë, departamentet, njësitë, funksionet e 

përfshira në programin/veprimtarinë e audituar. 

KU? Rajoni/lokacionet që do të mbulohen; Mund të nevojitet kufizimi i vendeve 

që do të mbulohen me auditim dhe për të cilat do të vlejnë konkluzionet. Kur 

nuk është e mundur të analizohet i gjithë popullacioni, duhet të përdoren 

teknikat e mostrimit. Madhësia e mostrës mund të përzgjidhet me metoda 

statistikore, për aq sa është e mundur. 

 
 KUR? Periudha kohore që duhet të mbulohet. 

 

 



                Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve   Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditim të Brendshëm 

Doracaku i Auditimit të Përformancës 

 

  25    
 

Çfarëdo kufizimi në fushëveprim të auditimit mund të lindë nga: pamundësia për të mbuluar 

të gjitha çështjet; mungesa e kohës dhe/ose burimeve të mjaftueshme; vendndodhjet 

gjeografike të strukturave të audituara; vëllimi dhe cilësia e informacionit në dispozicion 

(informacion i pamjaftueshëm, vëllim i madh i informacionit, informacion/dokumentacion i 

humbur), etj. 
 

Fushëveprimi i auditimit diskutohet me Udhëheqësin e SSP-së dhe rezultatet dokumentohen. 

 
3.1.5. KRYERJA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT 

 

Vlerësimi i rrezikut është lidhja midis njohjes së subjektit të auditimit, formulimit të 

objektivave të auditimit dhe përcaktimit të fushëveprimit të auditimit. 
 

Është moment i rëndësishëm në planifikim të angazhimit të auditimit që i mundëson auditorit 

të: 
 

 Identifikojë fushat me dobësi të mundshme; 
 

 Identifikojë dhe analizojë rreziqet që janë thelbësore për arritjen e performancës së mirë; 
 

 Shqyrtojë se si menaxhohen rreziqet nga Udhëheqësi i SSP-së; 
 

 Përqendrohet në fushat me rrezik të lartë; 
 

 Formulojë pyetje të përshtatshme të auditimit; 
 

 Përcaktojë fushëveprimin e auditimit. 

 
3.1.5.1 Përkufizimet e rrezikut dhe vlerësimi i rrezikut 

 

Përkufizimi i rrezikut. Mundësia e ndodhjes së një ngjarjeje që do të ketë ndikim në 

arritjen e objektivave. Rreziku matet në raport me ndikimin dhe gjasat. 
 

Rreziku mund të jetë i natyrave të ndryshme dhe mund të ndikojë në nivele të ndryshme të 

organizatës. Për nga natyra, ai mund të jetë financiar, operacional, ligjor/rregullator ose 

strategjik. 
 

Procedurat e vlerësimit të rrezikut përfshijnë identifikimin dhe analizimin e rreziqeve për 

arritjen e objektivave. Në kontekstin e auditimit të performancës, vlerësimi i rrezikut 

konsiderohet në kuptim të identifikimit dhe analizimit të rreziqeve kryesore për arritjen e 

objektivave të ekonomisë, efikasitetit dhe/ose efektivitetit, d.m.th. rreziqeve për menaxhimin 

e shëndoshë financiar. 
 

Rreziqet mund të jenë të ekzistuese për subjektin e auditimit (rreziku ekzistues është rreziku 

që ekziston para fillimit të procedurave të kontrollit) dhe/ose vazhdon të ekzistojnë si rezultat 

i dobësive në kontrollin e brendshëm (rreziku i kontrollit). Vlerësimi i rrezikut merr parasysh 

nivelin e rrezikut të mbetur (rrezikun rezidual), me gjithë kontrollet e zbatuara nga subjekti dhe 

masat e ndërmarra. 
 

Rreziqet ekzistuese identifikohen dhe vlerësohen duke u përgjigjur pyetjeve të mëposhtme: 
 

 Çka mund të shkojë keq? (Identifikohet rreziku) 
 

 Cili është probabiliteti që të ndodh diçka e gabuar? (Gjasat) 
 

 Cilat janë pasojat? (Ndikimi) 
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 A mund të minimizohet ose kontrollohet rreziku? (Vlerësohen reagimet e kontrolleve/ 

rrezikut) 

 

Rreziqet e kontrollit identifikohen dhe vlerësohen duke u përgjigjur se cilat veprime/reagime 

ndaj rreziqeve janë ndërmarrë për të minimizuar ose kontrolluar rreziqet e vetvetishme. 

 

Aktivitetet e vendosura të kontrollit vlerësohen për përshtatshmërinë dhe ekzistencën e 

tyre. “I përshtatshëm” do të thotë që një aktivitet kontrolli është i përshtatshëm për të 

minimizuar rrezikun me të cilin ndërlidhet. Për të supozuar se aktiviteti i kontrollit 

“ekziston”, ai do të ekzaminohet nëse zbatohet në praktikë gjatë gjithë periudhës së audituar. 

 

Rreziku i mbetur është sasia e rrezikut ose rreziqeve që ndërlidhen me një veprim ose ngjarje të 

mbetur pasi rreziqet e vetvetishme janë zvogëluar nga kontrollet e rrezikut të vendosura nga 

menaxhmenti i subjektit. 

 

Përkufizimi i vlerësimit të rrezikut. Një proces sistematik për identifikimin dhe vlerësimin e 

ngjarjeve (rreziqet e mundshme ose mundësitë) që mund të ndikojnë në arritjen e objektivave 

(pozitivisht ose negativisht). Duhet të jetë proces i strukturuar; kërkon njohuri për objektivat 

e organizatës; duhet të marrë parasysh ngjarjet qoftë ato të jashtme (ekonomi, rregullore, 

zgjedhje, konkurrencë, hakerët) ose ato të brendshme (njerëz, procese, infrastrukturë, IT). 
 

Figura e mëposhtme paraqet hapat e veçanta të procesit të vlerësimit të rrezikut dhe rezultatet e 

pritura të cilat janë të përshkruara në nën-seksion në vijim të Manualit: 

 
Figura 3, Vlerësimit i rrezikut                                                                                           Burimi: USAID TEAM 
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3.1.5.2  Hapat për vlerësimin e rrezikut 
 

Procesi i vlerësimit të rrezikut përfshin katër hapat vijues: 
 

1. Përvetësimi i njohurive të përditësuara për fushën e audituar dhe identifikimi i 

kontrolleve të pritura kyçe 
 

Ky hap ka për qëllim përvetësimin e njohurive të mjaftueshme rreth temës që do të auditohet. 

Qasja për të fituar këtë njohuri do të ndryshojë, varësisht nga natyra e temës dhe nivelit të 

njohurive që ekipi i auditimit të brendshëm posedon në raport me temën, përfshirë informacionet 

në dispozicion në kuadër të dosjes së përhershme. Në varësi të kësaj, procesi mund të ndryshojë 

nga një përmbledhje e thjeshtë dokumentuese në një mbledhje shumë më të madhe të të 

dhënave kur kemi të bëjmë me temë të re ose komplekse. 

 

Burimet e informacionit që mund të shfrytëzohen janë: legjislacioni; artikuj ose deklarata 

zyrtare nga ekspertë të fushës; studime dhe kërkime shkencore; statistika zyrtare, misioni dhe 

vizioni i organizatës; planet strategjike dhe vjetore; raporte vjetore dhe periodike të 

aktiviteteve; skema organizative; udhëzues të brendshëm dhe manuale të operimit; diskutime 

me menaxhmentin në nivel operacional dhe atë të lartë të organizatës, si dhe me anëtarët e 

komiteteve të brendshme që janë të rëndësishme për temën e auditimit. 
 

Shembull i outputit: Fusha e audituar paraqitet në diagram apo grafikisht me procese të 

aktiviteteve dhe kontrolleve. 

 

2. Identifikimi i rreziqeve 
 

Qëllimi i këtij hapi është që auditori të identifikojë rreziqet kryesore që janë domethënëse 

dhe që ndërlidhen me fushën e audituar. 
 

Identifikimi i rreziqeve bazohet në informacionin e siguruar gjatë zbatimit të hapit të parë dhe 

përgjigje i ofrohet pyetjeve vijuese: Çka mund të shkojë keq? Cili mund të jetë rreziku? Cilat 

pasuri janë në rrezik - prona, burime, informacione, reputacioni, ligjshmëria? (Cilat burime - 

të brendshme apo të jashtme? Në cilin nivel: të brendshëm, të jashtëm, ligjor, strategjik, 

operativ, organizacional ose administrativ?), Prej nga vjen rreziku? Cilët faktorë e 

kufizojnë/apo mund të kufizojnë performancën (ekonominë, efikasitetin, efektivitetin)? Cili 

mund të jetë shkaku (përfshirë dobësitë në kontrolle)? Cilat mund të jenë pasojat apo ndikimi? 

Si mund të menaxhohet ky rrezik? 
 

Tabela e mëposhtme paraqet shembuj të rrezikut të identifikuar sipas kategorive, e hartuar nga 

Gjykata Evropiane e Auditorëve dhe e miratuar për SSP për qëllime të Manualit: 
 

 

Kategoria Rreziku 

 

 

 

 

 

 

EKONOMIA 

 

 Shpenzim i kotë, d.m.th. përdorimi i burimeve të cilat nuk janë 

të nevojshme për arritjen e outputeve ose rezultateve të 

dëshiruara 
 

 Pagesë e tepërt, d.m.th. sigurimi i burimeve të cilat përdoren, 

por që mund të ishin siguruar me kosto më të ulët 
 

 Veshja me ari, d.m.th. pagesë për cilësi më të lartë të inputeve 

se ajo që kërkohet për të arritur outputet ose rezultatet e 

dëshiruara. 
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EFIKASITETI 

 

 Rrjedhjet, gjegjësisht burimet e përdorura nuk çojnë në outputet 

e dëshiruara 
 

 Proporcionet jo-optimale të inputit/outputit (p.sh. proporcionet e 

ulëta të efikasitetit të punës) 
 

 Zbatimi i ngadaltë i ndërhyrjes 
 

 Mos identifikimi dhe kontrollimi i pikave të jashtme, d.m.th. 

Kostot për individë ose subjekte që janë jashtë kufijve të 

ndërhyrjes ose organizatës. 
 

 

 

EFEKTIVITETI 

 Hartimi i politikave të gabuara, p.sh. vlerësimi jo adekuat i 

nevojave, objektivave të paqarta ose jo-ndërlidhëse, mjete jo 

adekuate të ndërhyrjes ose mos praktikimi i zbatimit; dhe 
 

 Dështimet e menaxhmentit, p.sh. objektivat që nuk  përmbushen,  

menaxhmenti  nuk  i  jep përparësi arritjes së objektivave 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2, Shembuj të rrezikut                                                                   Burimi: GjEA 
 

Tabela e mëposhtme paraqet shembuj të rreziqeve të kontrollit të zhvilluara nga Gjykata 

Evropiane e Auditorëve dhe të përfshira në njërën nga tre kategoritë: 
 

Kategoria Rreziku i kontrollit 

 

 

 

EKONOMIA 

 

Rreziku që organizata nuk aplikon parimin e ekonomisë: 
 

 Nuk ka mekanizëm adekuat për të monitoruar se rezultatet e 

dëshiruara po arrihen me kosto minimale. 
 

 Për shkak se procedurat e vendosura nuk sigurojnë se 

shpenzimet më të ulëta janë në dispozicion. 
 

 

 

 

 

EFIKASITETI 

 

Rreziku që programi të mos menaxhohet me efikasitet sepse: 
 

 Organizata nuk merr parasysh dhe nuk monitoron kostot në 

krahasim me përfitimet e siguruara. 
 

 Organizata ka procedura jo adekuate për të dhënë përparësi dhe 

përzgjedhur projekte për të siguruar ndikim maksimal nga fondet 

publike. 
 

 Organizata nuk siguron zbatimin me kohë të projekteve të 

bashkëpunimit financiar dhe teknik dhe reduktim të kostove. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTIVITETI 

 

Rreziku që programi të mos jetë efektiv pasi që: 
 

 Nuk ka ndonjë mekanizëm të vendosur për të siguruar se 

aktivitetet e financuara janë në përputhje me objektivin 

kuantitativ financiar të organizatës. 
 

 Organizata nuk ka ngritur dhe nuk ka zbatuar si duhet masa të 

përshtatshme për të monitoruar ndikimin e politikës. 
 

 Organizata nuk ka kryer vlerësim adekuat të nevojave dhe 

përfitimeve të mundshme që dalin nga programi për të 

mbështetur vendimet e financimit. 
 

 Organizata nuk ka ngritur dhe nuk ka zbatuar si duhet 

mekanizmin e duhur për të identifikuar dobësitë dhe devijimet 

nga objektivat. 
 

 Procedurat e vendosura nga ana e organizatës nuk janë të 

përshtatshme dhe nuk zbatohen si duhet 
Tabela 3, Shembuj të rreziqeve të kontrollit                                                        Burimi: GjEA 
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Rekomandohet që auditori të përshkruaj të gjitha rreziqet e mundshme duke konsideruar tre 

elementet e mëposhtme: 
 

Rreziku = shkaku + problemi + efekti 
 

Rreziqet e identifikuara mund pastaj të grupohen në bazë të kritereve të ndryshme, të tilla si: 

natyra e rreziqeve (rreziqet e vetvetishme dhe të kontrollit, rreziqet operacionale, rreziqe 

domethënëse dhe rreziqe tjera); kategoria me të cilën ndërlidhet rreziku (objektivat, lloji i 

aktivitetit/procesi /funksioni, aspekti i performancës, shkaqet e ndodhjes, etj.) ose një tjetër 

kriter i përzgjedhur nga auditori që lidhet me temën e auditimit. 
 

Për të përcaktuar se cilat rreziqe do të analizohen më tej, rreziqet e identifikuara vlerësohen në 

raport me rëndësinë e tyre dhe mundësinë e ndodhjes. 
 

Shembull i outputit: Lista e rreziqeve të identifikuara. 

 
3. Analizimi i rreziqeve 

 

Qëllimi i hapit të tretë është të analizohen dhe vlerësohen rreziqet kryesore të 

identifikuara si domethënëse për fushën që do të ekzaminohet. 

 

Niveli i secilit rrezik përcaktohet duke vlerësuar ndaras probabilitetin e ndodhjes së një ngjarje 

(gjasa) dhe ndikimin (i ulët, i mesëm apo i lartë) që kjo ngjarje do të ketë. 

 

Ndonjëherë ka gjasa që auditori do të duhet të punojë me supozime kur vlerëson mundësinë e 

ndodhjes së një ngjarjeje. Megjithatë, ato duhet të jenë të arsyeshme dhe të kryhen me gjykim 

profesional dhe skepticizëm profesional bazuar në njohuritë dhe përvojës së auditorit. 

 

Përcaktimi i gjasave dhe ndikimit bëhet duke aplikuar qasjen cilësore. Qasja cilësore përdor 

kategoritë “e lartë”, “e mesme” dhe “e ulët”. 

 

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut është rezultat i kombinimeve të ndryshme të vlerësimit të 

probabilitetit dhe ndikimit e që mund të paraqiten si më poshtë: 

 

Rreziku = gjasat x ndikimi 
 

  
Ndikimi 

I ulët I mesëm I lartë 

 
Gjasat 

I ulët    

I mesëm    

I lartë    

 
 

 I ulët I mesëm I lartë 

 

Pikët totale të 

rreziqeve 

 

 

Rreziku mund të 

injorohet 

 

 

Vlerësimi kryhet 

bazuar në 

karakteristikat e 

rrezikut 

 

 

Rreziku duhet të 

ekzaminohet gjatë 

kontrollit 
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Të gjitha rreziqet të cilat vlerësohen si të larta dhe të mesme duhet të kontrollohen nga ekipi i 

auditimit për atë se si janë adresuar nga menaxhmenti për të siguruar zbatimin e objektivave 

të organizatës dhe për të zvogëluar rreziqet për objektivat në fushën e audituar. 
 

Aktivitetet e reagimit dhe të kontrollit të rrezikut janë veprimet, politikat dhe/ose procedurat 

që ndihmojnë për të siguruar se direktivat e menaxhmentit janë realizuar, dhe se janë ndërmarrë 

veprime të nevojshme për të adresuar dhe zvogëluar rreziqet për arritjen e objektivave të 

organizatës. Ekzistojnë disa strategji të njohura për të menaxhuar rrezikun: shmangja, 

zvogëlimi, tolerimi, zbutja, eliminimi ose transferimi. Jo të gjitha rreziqet mund ose duhet të 

shmangen dhe zakonisht kjo nuk është kost-efektive për organizatën. 
 

Kontrollet që prezantohen nga menaxhmenti si përgjigje ndaj rrezikut mund të jenë, për 

shembull: sisteme të kontrollit të brendshëm; kontrolle financiare; kontrolle të hyrjes; ndarja e 

detyrave; delegimi i kompetencave; politika dhe procedura për monitorim dhe mbikëqyrje; 

auditimi dhe vlerësimet; raportimi i performancës dhe rezultateve; udhëzime, manuale, 

standarde dhe procedura të tjera; trajnime/fushata informuese dhe të tjera. 
 

Vlerësimi përfundimtar i nivelit të rrezikut, ose niveli i rrezikut të mbetur, merr parasysh 

reagimin në funksion të menaxhmentit për të përshtatur, d.m.th., të rritet ose të ulet niveli 

fillestar i rrezikut, nëse është e përshtatshme. Ulja e nivelit të rrezikut është vendim kritik i cili 

duhet të merret pas marrjes në konsideratë në mënyrë të kujdesshme, bazuar në përvojën dhe 

gjykimin e shëndoshë të auditorit. 
 

Shembull i outputit: Tabela e analizës së rrezikut. 

 
4. Përqendrimi në rreziqet kyçe 

 

Qëllimi i këtij hapi është të përcaktohen fushat që do të përfshihen në fushëveprimin e auditimit 

në bazë të rezultateve të vlerësimit të rrezikut. Kjo është baza për përcaktimin e pyetjeve të 

auditimit dhe kritereve të auditimit. 
 

Bazuar në nivelin e rrezikut/rrezikut të mbetur, auditori duhet të prioritizojë rreziqet dhe të 

përqendrohet në rreziqet kyçe, d.m.th. rreziqet që janë domethënëse dhe kritike. Këto do të 

përfshijnë të gjitha rreziqet e nivelit të lartë dhe rreziqet e nivelit të mesëm që konsiderohen 

kritike. Në mënyrë tipike, çështjet që janë më kritike për suksesin e aktivitetit që auditohet, 

ose ato që paraqesin rreziqe më të mëdha ose mundësi për përmirësim, propozohen për auditim 

të hollësishëm. 
 

Identifikimi i rreziqeve kyçe bëhet duke vlerësuar nëse rreziku mund të: 
 

 Kërcënojë ose pengojë arritjen e objektivave; 
 

 Shpie në shpenzim të kotë/shpërdorim të burimeve (financiare, materiale, njerëzore, 

kohë); 
 

 Shkaktojë shkelje të ligjeve dhe instrumenteve tjera ligjore; 
 

 Rezultojë në humbje të konsiderueshme financiare; 
 

 Rrezikojë mjedisin ose sigurinë e njerëzve; 
 

 Shkaktojë dëme serioze për shtetin, BE-në dhe/ose shoqërinë; 
 

 Dëmtojë seriozisht imazhin dhe reputacionin e SSP-së; 
 

 Parandalojë që objektivat të arrihen në pajtim me parimet e ekonomisë, efikasitetit 

dhe efektivitetit. 
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Rreziqet kyçe të identifikuara mund të grupohen në mënyra të ndryshme, varësisht nga fusha 

e audituar dhe drejtimi i auditimit, për shembull përmes proceseve, qëllimeve, kategorive 

(ekonomia, efikasiteti dhe efektiviteti), etj. Pas identifikimit të rreziqeve domethënëse, auditori 

duhet të formulojë pyetjet e mundshme të auditimit të cilat adresojnë një apo më shumë rreziqe 

kyçe. 
 

Shembull i outputit: Lista e pyetjeve të mundshme të auditimit dhe kriteret e auditimit. 
 

Referencë: Për ta dokumentuar vlerësimin e rrezikut, auditorët duhet ta përdorin 

shabllonin e Dokumentit të Punës DP-P-03 për vlerësimin e rrezikut, përfshirë katër fletë të 

ndërlidhura ndërmjet vete: 3.1. Të kuptuarit e subjektit të auditimit; 3.2. Identifikimi i 

rreziqeve kryesore; 3.3. Vlerësimi i rrezikut; 3.4. Përcaktimi i pyetjeve të auditimit dhe 

fushëveprimit të auditimit. 

 
3.1.6. PËRCAKTIMI I PYETJEVE TË AUDITIMIT 
 

Bazuar në rezultatet e njohjes së përgjithshme të subjektit të auditimit dhe vlerësim të rrezikut, 

ekipi i auditimit duhet të përgatisë një listë të pyetjeve të auditimit, për të cilat do të kërkonte 

përgjigje. Pyetjet e auditimit duhet të ndërlidhen me rreziqet kyçe që janë identifikuar. 

 

Në kuadër të çdo objektivi të auditimit mund të ketë dy ose më shumë nën-objektiva. Në kuadër 

të çdo objektivi/nën-objektivi mund të ekzistojë një hierarki e detajuar e pyetjeve, e që mund 

të rezultojë në një strukturë piramidale. Pyetjet e auditimit të nivelit të fundit duhet të rezultojnë 

me përgjigje po ose jo. 

 

Ndarja e objektivave të auditimit në nën-objektiva të auditimit, pyetjet e nivelit 1 dhe pyetjet 

e nivelit 2 duhet të rezultojnë në të paktën 2 pyetje për secilin nivel. Nëse jo, atëherë duhet të 

konsiderohet vlefshmëria e pyetjes dhe mundësia e përfshirjes së saj me disa pyetje të tjera të 

cilitdo nivel. 
 

 Pyetjet e auditimit duhet të korrespondojnë me dy kritere kryesore, si në vijim: 
 

 Relevante: ndërlidhur me një rrezik; dhe 

 E auditueshme: që mund ti jepet një përgjigje. 

 

 Pyetje  e përcaktuar mirë është ajo që: 
 

 Parashtrohet në formë aktive, d.m.th. fillon me folje; 

 Mundëson përgjigje me po/jo; 

 E qartë dhe e shkurtër; 

 Thelbësore për të arritur objektivat e auditimit; 

 Bazohet në rreziqet më të rëndësishme; 

 Siguron nxjerrjen e konkluzioneve dhe hartimin e rekomandimeve; 

 Mundëson realizimin e një auditimi me cilësi të lartë brenda afatit të caktuar. 

 

Pyetjet duhet të jenë kolektivisht shteruese dhe reciprokisht përfshirëse në strukturë piramidale. 

Ato mund të paraqiten si piramidë e pyetjeve me një pyetje të përgjithshme të auditimit dhe një 

numër të kufizuar të nën-pyetjeve, të cilat përqendrohen në një temë, dhe identifikojnë qartë 

subjektin e auditimit dhe aspektet e performancës që do të auditohen. Zakonisht, pyetjet e 

auditimit ndahen në katër nivele. 
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Zbërthimi i secilës pyetje të auditimit do të formonte një piramidë e cila ilustrohet me figurën 

më poshtë: 

 
 

 

Figura 4, Piramida e pyetjeve të auditimit                                                                                                                               Burimi: GjEA 
 

Shembulli i pyetjeve të zhvilluara të auditimit është paraqitur në Shtojcën I të Manualit. 
 

Kontrolli i cilësisë: Për ta dokumentuar kontrollin e cilësisë në këtë fazë, rishikuesi duhet ta 

përdorë shabllonin e dokumentit të Punës DP-KC-02 për dokumentimin e rishikimit të cilësisë 

së pyetjeve të auditimit. 

 
3.1.7. PËRCAKTIMI I KRITEREVE TË AUDITIMIT 
 

Përcaktimi i kritereve të auditimit është hapi tjetër i rëndësishëm në fazën e planifikimit të 

angazhimit të auditimit. 
 

Kriteret e auditimit janë standarde që përdoren për të vlerësuar nëse një program përmbush 

ose i tejkalon pritjet. Ato mund të jenë cilësore ose sasiore dhe përcaktojnë se për çfarë do të 

vlerësohet subjekti i audituar. Kriteret e auditimit përbëjnë bazën për hartimin e gjetjeve 

dhe formulimin e konkluzioneve të auditimit që janë bindëse për menaxhmentin e SSP-së. 
 

Kriteret e auditimit duhet të korrespondojnë me gjashtë karakteristikat e mëposhtme: 
 

Relevante Kriteret janë të rëndësishme nëse ato kontribuojnë në konkluzione të cilat 

ndihmojnë në marrjen e vendimeve nga përdoruesit e synuar dhe konkluzione 

që i japin përgjigje pyetjeve të auditimit 

Të kuptueshme E thënë qartë kontribuon në konkluzione të qarta dhe janë gjithëpërfshirëse për 

përdoruesit e synuar 

Të plota Të mjaftueshme për qëllimin e auditimit dhe nuk i përjashtojnë faktorët përkatës 

Të besueshme Konkluzione të arsyeshme dhe konsistente kur përdoren nga një auditor tjetër 

në të njëjtat rrethana 

Objektive Të liruara nga çdo paragjykim prej auditorit ose subjektit të audituar 

Të arritshme Pasqyrojnë në mënyrë të arsyeshme pritjet dhe mund të përmbushen 

 

NIVELI 1 Pyetja e auditimit 

 

NIVELI 2 Nën-pyetja  

NIVELI 4 

NIVELI 3 Nën-nën 

pyetja 
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Kriteret e auditimit duhet të rrjedhin nga burimet e njohura ose kur ato nuk janë në dispozicion, 

auditori mund të përqendrohet në performancën e arritur në organizata të krahasueshme, 

praktikat më të mira të përcaktuara përmes pikë referimit ose konsultimit, ose standardeve të 

krijuara nga auditori përmes një analize të aktiviteteve. 

 

Shembull i burimeve që auditori mund të përdor: 
 

 Legjislacioni dhe rregulloret të cilat rregullojnë aktivitetin/programin/politikën/ 

funksionin e audituar; 
 

 Treguesit kryesor të performancës të përcaktuara nga organizata ose qeveria; 
 

 Procedura të detajuara për funksionin ose aktivitetin; 
 

 Standardet, masat dhe angazhimet për rezultate të miratuara nga menaxhmenti i lartë, 

përfshirë objektivat ose kërkesat specifike të përcaktuara; 
 

 Pikë-referimet ndërkombëtare për performancë të mirë; 
 

 Pikë referimet- subjekt i njëjtë- vit i ndryshëm; subjekte të ndryshme- aktivitete të njëjta; 
 

 Dokumente të planifikimit, kontrata, buxhet, politika të brendshme, standarde, 

direktiva dhe udhëzimeve të SSP-së; 
 

 Kritere të përdorura më parë në auditime të ngjashme ose nga ZKA; 
 

 Standardet e përcaktuara nga auditimet, të mundshme pas konsultimit me ekspertë të 

fushës.  
 

Shembulli i kritereve të zhvilluara të auditimit është paraqitur në Shtojcën I të Manualit. 

 
3.1.8. IDENTIFIKIMI I DËSHMIVE TË AUDITIMIT DHE BURIMEVE TË SAJA 
 

Gjatë fazës së planifikimit, auditori harton procedurat e auditimit që do të përdoren për 

mbledhjen e dëshmive të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit që i përgjigjen 

objektivave dhe pyetjeve të auditimit. Duhet të identifikohen dëshmitë e auditimit të nevojshme 

për t’iu përgjigjur pyetjeve të auditimit, si dhe burimet nga të cilat duhet të merren dëshmitë e 

tilla dhe nëse janë në formën e cila mund të mblidhet dhe analizohet lehtë. 
 

Dëshmitë e mbledhura gjatë auditimit sigurojnë një bazë faktike për zhvillimin e 

vëzhgimeve dhe konkludimin kundrejt pyetjeve të auditimit. Ato sigurojnë mbështetje bindëse 

për një fakt apo çështje në fjalë. Si e tillë, është dëshmia ajo që duhet të mbështesë 

përmbajtjen e një raporti të auditimit, veçanërisht të gjitha vëzhgimet dhe konkluzionet që 

çojnë në rekomandime. Sasia dhe cilësia e dëshmive të nevojshme varet nga tema dhe pyetjet 

e auditimit. Dëshmitë janë më të forta kur sigurohen nga auditori ose merren nga burime të 

shumta dhe i vërtetojnë ato. 
 

Dëshmitë e mbledhura të auditimit duhet të jenë të mjaftueshme (në sasi), relevante (për 

pyetjet e auditimit) dhe kredibile (objektive dhe të besueshme) ku: 
 

 Të mjaftueshme për të mundësuar që pyetja kryesore e auditimit të ketë përgjigje të 

plotë; 
 

 Relevante për të adresuar pyetjen e auditimit që parashtrohet; 
 

 Kredibile për sa i përket paanshmërisë dhe të të bindurit. 
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Auditorët e performancës mund të përdorin shumëllojshmëri metodash për të mbledhur dhe 

analizuar dëshmitë, të tilla si anketa, intervista, vëzhgime dhe dokumente të shkruara. Gjatë 

përzgjedhjes së metodave të tilla, auditorët duhet të udhëhiqen nga qëllimi i auditimit dhe 

pyetjet specifike të cilave duhet dhënë përgjigje. Metodologjitë e qarta, të forta dhe praktike 

duhet të identifikohen në mënyrë që të sigurohen dëshmi të mjaftueshme, relevante dhe kredibile 

të auditimit në mënyrë që të jenë në gjendje të nxjerrin konkluzione me siguri të arsyeshme. 

 

3.1.9. PËRCAKTIMI I METODOLOGJISË SË AUDITIMIT 
 

Metoda të ndryshme sasiore dhe cilësore mund të përdoren në auditim të performancës, të cilat 

kryesisht do të varen nga pyetjet e auditimit. Gjatë përzgjedhjes së metodave të tilla, auditorët 

duhet të udhëhiqen nga qëllimi i auditimit dhe pyetjet specifike të cilave duhet dhënë përgjigje. 
 

Figura në vijim tregon shumëllojshmërinë e metodave që auditorët mund të shfrytëzojnë në 

auditim të performancës: 

 
 

 
 

Figura 5: Metodat e auditimit                    Burimi: SNISA-të 
 

Teknikat cilësore janë veçanërisht të dobishme në fazat e hershme të një auditimi për të 

identifikuar çështjet domethënëse, zhvillimin e ideve paraprake dhe ndërtimin e hipotezave. 

Këto teknika janë veçanërisht të përshtatshme për probleme komplekse. Analiza sasiore, që 

përfshin ekzaminim të të dhënave numerike, është një nga mjetet më të fuqishme të auditimit 

për zhvillimin e konkluzioneve të bazuara në dëshmi. Një analizë e tillë i shton vlerë të 

konsiderueshme punës së auditimit, pasi mund të sigurojë matje të qarta të kostove, përfitimeve 

dhe performancës. 
 

Auditimi i mirë i performancës normalisht do të kombinojë metodologji të ndryshme për të 

kapur një varg të dhënash dhe të vërtetojë gjetjet nga burime të ndryshme, si dhe të kombinojë 

të dhënat cilësore dhe sasiore. Ky kombinim i metodologjive nevojitet që të sigurohen dëshmi 

të qëndrueshme për të mbështetur konkluzionet dhe rekomandimet, me të dhënat sasiore. 

Mund të jetë e nevojshme të testohen metoda të caktuara paraprake për të siguruar që ato 

mund të japin dëshmi të cilat nevojiten për t’iu përgjigjur pyetjeve të auditimit. 
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3.1.10. PËRGATITJA E DIZAJN MATRICËS SË AUDITIMIT 
 

Pasi të përcaktohet objektivi i auditimit, qasja e auditimit, kriteret e auditimit, mbledhja e të 

dhënave dhe metoda e mbledhjes së dëshmive, etj., ekipet e auditimit duhet të përgatisin dizajn 

matricën e auditimit. 
 

Dizajn matrica e auditimit është një qasje e strukturuar dhe shumë e fokusuar për të dizajnuar një 

studim të auditimit të performancës, bazuar rreth objektivave të auditimit, nën-objektivat e 

ndërlidhura dhe pyetjet e detajuara të nivelit më të ulët. Si i tillë, ajo siguron një kornizë për 

punën në terren dhe analiza të mëtutjeshme. Pas përcaktimit të pyetjeve të auditimit të cilave 

duhet dhënë përgjigje, nga auditori pritet të bashkëngjisë edhe dizajn matricën e auditimit, 

procedurën për të gjetur përgjigje për pyetjet e auditimit. Ajo gjithashtu vë në pah metodën e 

mbledhjes dhe analizës së të dhënave, si dhe llojin dhe burimet e dëshmive të cilat nevojiten 

për të mbështetur opinionin/gjetjet e auditimit në raport me objektivat e përcaktuara të 

auditimit. 
 

Dizajn matrica e auditimit duhet të merret në konsideratë gjatë fazave të planifikimit, 

ekzaminimit dhe raportimit për të siguruar se janë mbuluar të gjitha çështjet e identifikuara të 

auditimit. 
 

Tabela e mëposhtme përmban informacionet kryesore që auditorët duhet ti përfshijnë në 

matricë: 
 

Pyetjet/nën- 

pyetjet e 

auditimit 

Kriteret e 

auditimit 
Dëshmitë 

Burimi i 

dëshmive 

Metoda e 

mbledhjes së të 

dhënave 

Metoda e 

analizës së 

të dhënave 

ÇFARË DUAM 

TË DIMË? 

ME ÇFARË 

STANDARDI 

MASIM? 

CILAT 

DËSHMI DO 

TË OFROJNË 

PËRGJIGJE 

PYETJES? 

KU DO TI 

MARRIM 

DËSHMITË

? 

SI DO TË 

MARRIM 

DËSHMITË? 

ÇFARË DO 

TË BËJMË 

ME TË, PASI 

TA KEMI 

MARRË? 

Përgjigjet mund 

të jenë po, jo, 

po por ose jo 

por. 

Që mund ti 

jepet përgjigje 

Logjike 

Legjislacioni, 

rregulloret, 

standardet 

profesionale  

Standardet, 

masat ose 

angazhimet 

për rezultate 

të SSP-së  

Performanca e 

organizatave 

të 

krahasueshme

, praktika më 

të mira, ose 

standardet e 

zhvilluara nga 

auditori   

Fakte 

(dëshmi 

numerike; 

dëshmi 

përshkruese, 

informacion 

cilësor)  

Përvojat, 

Perceptimet, 

Opinionet  

Subjekti i 

audituar, 

subjektet e 

tjera 

publike, 

hulumtimi i 

publikuar, 

përfituesit, 

furnitorët, 

grupet e 

interesit  

Personalisht  

(vëzhgim, 

ekzaminim i 

dokumenteve, 

intervista, grupe të 

fokusit)  

Me postë, telefon, 

e-mail – kërkim i 

dokumenteve, 

pyetësorë 

Anketa për mostër 

(të cilat mund të 

shpërndahen ose 

personalisht ose 

me postë 

elektronike) Pikë 

referimet kundrejt 

subjekteve të 

krahasueshme 

Dëshmi 

sasiore (p.sh. 

tendencat, 

krahasimet, 

proporcionet)  

Dëshmi 

cilësore 

(kodimi, 

matricat)  

Analiza e 

sistemeve 

(p.sh. 

diagramet)  

Rastet 

studimore  

 

Tabela 4, Modeli shembull i dizajn matricës së auditimit                                                                     Burimi: SNISA-të 

 

Referencë: Për ta dokumentuar matricën e dizajnit të auditimit ekipi i auditimit duhet ta 

përdorë shabllonin e Dokumentit të Punës DP-P-04 për matricën e dizajnit të auditimit. 
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3.1.11. AFATET KOHORE BURIMET DHE SIGURIMI I CILËSISË SË AUDITIMIT 
 

Rezultati i auditimit të performancës varet shumë nga përgatitja e një plani real që përcakton 

afatet kohore dhe burimet e nevojshme. 

 

Konsideratat për përzgjedhjen e një ekipi të veçantë duhet të regjistrohen në dokumentet e 

planifikimit, së bashku me afatet e propozuara për aktivitete të ndryshme që do të ndërmerren 

si pjesë e procesit të auditimit. 

 

Plani duhet të marrë parasysh edhe nevojën për ekspertizë të brendshme/të jashtme, të 

specifikojë kontrollet e rishikimit dhe të cilësisë si dhe të marrë parasysh afatet e jashtme (p.sh. 

rregullore e re në këtë fushë, mbyllja e një periudhe të programimit financiar). 

 

Procesi i sigurimit të cilësisë përshkruhet në detaje në Pjesën II të Doracakut të auditimit të 

brendshëm të NjQH-së. 

 

Standardi i IAB-së në raport me programin e angazhimit thekson si në vijim: 
 

 

Standardi 2240 
 

Programi i punës së 

angazhimit 
 

              2240.A1 

 

Auditorët e brendshëm duhet të zhvillojnë dhe dokumentojnë programe të punës të cilat 

arrijnë objektivat e angazhimit. 

 

 
Programet e punës duhet të përfshijnë procedurat për identifikim, analizim, vlerësim 

dhe dokumentim të informacioneve gjatë angazhimit. Programi i punës duhet që të 

aprovohet para se të zbatohet, dhe çfarëdo përshtatje duhet të aprovohet menjëherë. 
 

 

Referencë: Për ta dokumentuar programin e punës së angazhimit, ekipi i auditimit duhet ta 

përdorë shabllonin e Dokumentit të Punës DP-P-05 për programin e punës së angazhimit. 
 

Kontrolli i cilësisë: Për ta dokumentuar kontrollin e cilësisë në këtë fazë, rishikuesi duhet ta 

përdorë shabllonin e Dokumentit të Punës DP-KC-03 për dokumentimin e rishikimit të cilësisë 

së programit të punës së angazhimit. 

 
3.2 FAZA E EKZEKUTIMIT 

 

Standardet përkatëse të IAB-së në auditim të brendshëm që zbatohen në fazën e ekzekutimit 

të një angazhimi individual të auditimit, janë si në vijim: 
 

 

Standardi 2300  

Kryerja e angazhimit 

 

 

Standardi 2310 

Identifikimi i 

informacionit 

 

Standardi 2330 

Analizimi dhe vlerësimi 

 

Auditorët e brendshëm duhet të identifikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe 

dokumentojnë informacione të mjaftueshme për të arritur objektivat e 

angazhimit. 

 

Auditorët e brendshëm duhet të identifikojnë informacione të mjaftueshme, të 

besueshme, relevante dhe të dobishme për të arritur objektivat e angazhimeve. 

 

 

Auditorët e brendshëm duhet ti bazojnë rezultatet e konkluzioneve dhe 

angazhimeve në analiza dhe vlerësime të duhura. 

 

 

Qëllimi i fazës së ekzekutimit është që të mblidhen dëshmi të mjaftueshme, relevante dhe të 

besueshme për t’i mundësuar auditorit të arrijë në konkluzione të auditimit për pyetjet e auditimit 
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dhe të mbështesë gjetjet në raportin e auditimit. Prandaj, gjetjet e auditimit përbëhen nga 

dëshmitë të cilat krahasohen me standardet dhe bazohen në analizën e kryer. 

 

Aktivitetet e kryera gjatë fazës së ekzekutimit mund të strukturohen si më poshtë: 
 

 Mbledhja dhe analizimi i të dhënave dhe informacioneve; 
 

 Mbledhja dhe vlerësimi i dëshmive të auditimit kundrejt kritereve të përcaktuara; 
 

 Zhvillimi i gjetjeve të auditimit në bazë të fakteve të përcaktuara; 
 

 Përgatitja e matricës së gjetjeve; 
 

 Formulimi i konkluzioneve dhe hartimi i rekomandimeve. 
 

Referencë: Për ta dokumentuar ndarjen e detyrave ndërmjet ekipit të auditimit në fazën e 

Realizimit, udhëheqësi i ekipit të auditimit duhet ta përdorë shabllonin e Dokumentit të 

Punës DP-RE-01 për dokumentimin e ndarjes së përgjegjësive ndërmjet anëtarëve të ekipit të 

auditimit të brendshëm në fazën e Realizimit. 

 

3.2.1. MBLEDHJA DHE ANALIZIMI I TË DHËNAVE DHE INFORMACIONEVE 
 

Gjatë fazës së ekzekutimit, procedurat e auditimit kryhen për të mbledhur dhe analizuar të 

dhënat; dëshmia ose fakti i cili rezulton (“çfarë është”) vlerësohet kundrejt kritereve të 

paracaktuara të auditimit (“çfarë duhet të jetë”) në mënyrë që të nxirren gjetjet e auditimit; dhe 

përcaktohen shkaqet dhe efektet e këtyre gjetjeve. Prandaj, gjetjet e auditimit konsistojnë në 

dëshmi kundrejt standardit (të shprehur në formë të një pyetjeje ose kriteri të auditimit) dhe 

analizës së tyre. 
 

Procesi i mbledhjes dhe analizimit të të dhënave dhe informacioneve kërkon kreativitet, 

fleksibilitet dhe vëmendje. Cilat teknika do të përdoren për zbatimin e procesit varet nga 

metodologjia dhe qasja e përzgjedhur e auditimit. 
 

Të dhënat sasiore dhe cilësore mblidhen, qëllimi i të cilave mund të jetë i ndryshëm - qoftë 

si pjesë e procesit të përvetësimit të njohurive për temën e auditimit, qoftë për të vlerësuar 

dhe matur performancën, ose për të hetuar gabimet dhe problemet e njohura, të ngritura në fazën 

e para-studimit. Zakonisht me përparimin e auditimit ndryshon edhe natyra e mbledhjes së të 

dhënave, por cilësia e të dhënave dhe informacioneve të mbledhura është gjithmonë 

thelbësore pasi auditimi i performancës është i hapur për gjykim. Prandaj, është e rëndësishme 

të merret parasysh se cilat lloje të të dhënave nevojiten dhe cilat janë burimet më të besueshme 

për sigurimin e tyre. 
 

Mbledhja e të dhënave mund të bëhet një herë ose me matje të vazhdueshme derisa auditorët 

gjithmonë duhet të kenë në mendje: 
 

 Pyetjet e auditimit të cilave duhet dhënë përgjigje; 
 

 Cilat lloje të të dhënave (sasiore dhe cilësore) duhet mbledhur; 
 

 Çfarë lloj studimi duhet bërë për t’iu përgjigjur pyetjeve të parashtruara; 
 

 Cilat metoda dhe teknika janë të përshtatshme për të arritur objektivat e auditimit dhe 

për t’iu përgjigjur pyetjeve të auditimit (siç janë: mostrimi, kontrollet në vendngjarje, 

analiza parësore dhe dytësore, anketime, analiza paraprake dhe ato “ex-post”, vlerësime 

të krahasueshme, etj.). 
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Lloji i të dhënave që duhet të mblidhen duhet të ndërlidhet me pyetjet e formuluara të 

auditimit dhe duhet të jenë të shpjegueshme dhe të justifikuara për sa i përket 

mjaftueshmërisë, vlefshmërisë, besueshmërisë, rëndësisë dhe arsyeshmërisë së informacionit 

të kërkuar. Për të marrë një përgjigje objektive në pyetje, duhet të mblidhet informacioni më 

i mirë i mundshëm pa komprometuar kërkesat e saktësisë. Kjo mund të jetë e kushtueshme 

dhe e panevojshme, d.m.th. zgjidhja më e mirë nuk është gjithmonë e efektshme. 

 

Është veçanërisht e rëndësishme që auditorët të përdorin qasje kritike duke mbajtur një 

distancë objektive ndaj informacionit të propozuar dhe duke dëgjuar opinione dhe argumente 

të ndryshme në mënyrë që të mos humbasin më të mirën e tyre. Auditorët duhet të 

vlerësojnë informacionin e grumbulluar në mënyrë objektive dhe racionale, duke abstenuar 

nga preferencat personale dhe ato të vendeve të tjera. 

 

Gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave, auditorët mund të marrin informacione konfidenciale 

ose të klasifikuara. Kjo e fundit duhet të përdoret në mënyrë konfidenciale, duke iu nënshtruar 

rregullave për mbrojtjen e tyre. 

 

Auditorët mund të përdorin punën e të tjerëve (siç janë: auditorët e jashtëm, ekspertët, 

konsulentët, shkencëtarët, etj.) atëherë kur është relevante për auditimin specifik. Në raste të tilla, 

informacioni duhet të vlerësohet dhe ri-konfirmohet. Kjo mund të arrihet duke vlerësuar 

reputacionin, kualifikimet dhe pavarësinë e personave në fjalë dhe duke analizuar raportet dhe 

dokumentet e tyre të punës. Në rastet kur materialet e siguruara nga të tjerët do të përfshihen në 

raportin e auditimit, duhet të tregohet burimi i gjetjeve përkatëse. 

 

Auditorët inkurajohen të përdorin teknikat e auditimit të bazuara në kompjuter (CAAT) për 

mbledhjen dhe analizimin e dëshmive të auditimit sa herë që përdorimi i tyre e rrit efikasitetin 

e auditimit. 

 
3.2.2.  MBLEDHJA DHE VLERËSIMI I DËSHMIVE TË AUDITIMIT KUNDREJT 

KRITEREVE TË PËRCAKTUARA 
 

Ekipi i auditimit duhet të sigurojë dëshmi të mjaftueshme, relevante dhe të besueshme të 

auditimit. 
 

 Të mjaftueshme: nëse dëshmitë e auditimit janë të mjaftueshme për të bindur një 

person të arsyeshëm se gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit janë të 

vlefshme dhe të përshtatshme. 
 

 Relevante: qartë dhe logjikisht ndërlidhen me pyetjet e auditimit, kriteret e auditimit dhe 

gjetjet e auditimit. 
 

 Të besueshme: të njëjtat gjetje arrihen kur testet kryhen vazhdimisht ose kur merren 

informacione nga burime të ndryshme. 
 

Burimet 
 

Është më mirë që dëshmitë të mblidhen përmes burimeve të ndryshme. Dëshmitë mund të 

prodhohen drejtpërdrejt nga auditori përmes intervistave, anketimeve, inspektimeve dhe 

vëzhgimeve. Një informacion i tillë mund të sigurohet nga SSP nga baza e të dhënave, 

dokumentet dhe dosjet. Mund të sigurohet edhe nga palët e treta, ku në këtë rast ato 
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verifikohen ose vijnë nga një organ/organizatë e njohur e të dhënave cilësore me ekspertizë në 

këtë fushë. 

 

Llojet e dëshmive 
 

Fizike – sigurohen përmes vëzhgimit, fotografive, tabelave, hartave, grafikëve ose paraqitjeve 

të tjera ilustruese, etj. Është e dëshirueshme që dëshmitë fizike të vërtetohen, veçanërisht nëse 

janë thelbësore për çdo gjetje të auditimit (të lidhur me objektivat e auditimit), me lloje të tjera 

të dëshmive. 

 

Dokumentuese - në formë fizike ose elektronike që është forma më e zakonshme e 

dëshmive të auditimit; mund të jenë të brendshme ose të jashtme. Një sasi e dëshmive të 

brendshme të dokumentuese janë të dhënat e kontabilitetit dhe informacionet, kopjet e 

korrespodencave, planet, buxhetet, raportet vjetore dhe raportet e auditimit të brendshëm, etj. 

Shembull i dëshmive nga burimet e jashtme janë dokumente me origjinë nga subjektet e tjera 

(raporte nga SSP-të e tjera, korrespodenca, vlerësime dhe anketime). Dëshmitë e brendshme 

dokumentuese origjinën e kanë brenda entitetit. Në shumicën e rasteve, dëshmitë e jashtme 

sigurohen edhe nga të dhënat e subjektit. 

 

Verbale - Deklarata si përgjigje në pyetje të auditimit ose intervista. Deklaratat mund të 

vijnë nga punonjësit e subjektit, përfituesit, ekspertët dhe konsulentët e kontaktuar për të 

siguruar dëshmi vërtetuese, etj. Është thelbësore të vërtetohen dëshmitë verbale, nëse dëshmitë 

verbale janë ato që do të përdoren si dëshmi parësore dhe jo thjesht si historiat ose udhëzues 

për ekzaminim të mëtejshëm. 

 

Analitike - burojnë nga analiza dhe verifikimi i të dhënave, të cilat mund të përfshijnë llogaritjet, 

analizën e normave, tendencave dhe modeleve, krahasime kundrejt standardeve dhe pikë-

referimeve, etj. Analiza dhe krahasimet mund të jenë si numerike ashtu edhe jo-numerike. 

 

Supozimet e mëposhtme janë të dobishme për të vlerësuar mjaftueshmërinë e dëshmive: 
 

 Sa më i madh rreziku i auditimit, aq më e madhe duhet të jetë sasia dhe cilësia e 

dëshmive të kërkuara; 
 

 Dëshmi më të forta mund të lejojnë përdorimin e më pak dëshmive; 
 

 Pasja e një vëllimi të madh të dëshmive të auditimit nuk kompenson mungesën e 

relevancës, vlefshmërisë ose besueshmërisë; 
 

 Më shumë dëshmi zakonisht nevojiten kur subjekti i audituar ka opinion tjetër për 

çështjen në fjalë. 

 

Referencë: Për ta dokumentuar rezultatin e procedurave të auditimit, auditorët duhet ta 

përdorin shabllonin e Dokumentit të Punës DP-RE-02 për dokumentimin e rezultateve të 

procedurave të kryera të auditimit. 

 

Shënim: Varësisht nga subjekti i auditimit dhe fusha e angazhimit të auditimit, auditorët 

duhet të përgatisin listat e kontrollit dhe dokumentet e tjera të punës ashtu siç konsiderohet e 

duhur. 
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3.2.3. ZHVILLIMI I GJETJEVE TË AUDITIMIT NË BAZË TË FAKTEVE TË 

PËRCAKTUARA 
 

Gjetjet e auditimit janë rezultat i analizimit dhe vlerësimit të dëshmive specifike dhe 

ndërlidhjes së tyre me kriteret e auditimit. Gjetjet përdoren për t’iu përgjigjur pyetjeve të 

auditimit të cilat nga ana tjetër shërbejnë si bazë për të nxjerrë konkluzione të auditimit. 
 

Hapat analitik për të arritur në konkluzione të auditimit siç përshkruhen me SNISA janë 

shpjeguar më poshtë: 

 Kriteret e auditimit - “çfarë duhet të jetë” 

 Dëshmitë e auditimit - “ çfarë është” 

 Gjetja e auditimit - “ çfarë është” krahasuar me “çfarë duhet të jetë” 

 Përcaktimi i shkakut dhe efektit të gjetjeve 

 Zhvillimi i konkluzioneve të auditimit në bazë të pyetjeve dhe objektivave. 
 

Gjetjet e auditimit përmbajnë këto elemente: kriteret (“çfarë duhet të jetë”), dëshmitë (“çfarë 

është”), efektin (“cilat janë pasojat”) dhe shkakun (“pse ekziston devijimi nga normat apo 

kriteret”), kur hasim në probleme. Sidoqoftë, jo gjithmonë në një auditim kërkohen të katër 

elementet; për shembull elementi i ‘kritereve’ jo gjithmonë adresohet veçanërisht në qasjen e 

orientuar drejt problemit. Konkluzionet janë deklarata të nxjerra nga auditori nga ato gjetje pas 

analizës së shkaqeve dhe efekteve të këtyre gjetjeve. Dhe së fundi, rekomandimet janë veprime 

të cilat sugjerohen nga auditori në raport me objektivat e auditimit. 
 

3.2.4. PËRGATITJA E MATRICËS SË GJETJEVE 
 

 

Standardi 2330 

Dokumentimi i informacioneve 

 

Auditorët e brendshëm duhet të dokumentojnë informacionet relevante 

për të mbështetur konkluzionet dhe rezultatet e angazhimit. 
 

 

Auditorët duhet të dokumentojnë siç duhet punën e kryer, dëshmitë dhe gjetjet në letrat 

përkatëse të punës, siç përcaktohet me Manualin e Auditimit të Brendshëm dhe Manualin e 

Auditimit të Performancës. 
 

Gjetjet dhe informacionet e siguruara gjatë auditimit dhe propozimi për konkluzione, 

rekomandime dhe përcaktimet regjistrohen në matricën e gjetjeve. 
 

Matrica e gjetjeve është një mjet i dobishëm për të mbështetur dhe udhëhequr përgatitjen e 

raportit të auditimit, sepse mundëson mbledhjen e elementeve kryesore që përbëjnë 

përmbajtjen kryesore të raportit në mënyrë të strukturuar. 
 

Matrica u mundëson anëtarëve të ekipit të auditimit të brendshëm dhe palëve të interesit 

(Udhëheqësit të SSP-së dhe përdoruesve të tjerë të informacionit brenda subjektit të audituar) 

të kenë kuptim të përbashkët të gjetjeve dhe komponentëve të tyre. 
 

Pikat e matricës së gjetjeve janë paraqitur në modelin e marrë si shembull më poshtë: 
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Tabela 5, Shablloni i matricës së gjetjeve                                                                                            Burimi: SNISA-të ,TEAM 
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Në kolonën “Situata e gjetur” auditori përshkruan faktet më të rëndësishme si rezultat i 

kontrolleve të kryera. 
 

Në kolonën “Kriteri” auditori shpalos kriteret kundrejt të cilave matet dhe vlerësohet 

performanca për të përcaktuar nëse është e kënaqshme, jo e kënaqshme ose tejkalon pritjet. 
 

Në kolonën “Dëshmi dhe Analiza” auditori pasqyron rezultatet e analizës për dallime të 

përcaktuara midis gjendjeve dhe kritereve si dhe dëshmive të siguruara nga auditimi. 
 

Në kolonën “Shkaku” auditori pasqyron arsyet e dallimeve midis fakteve të përcaktuara dhe 

kritereve. Arsyet mund të ndërlidhen me aktivitetet e subjektit të audituar ose jashtë kontrollit 

të tij. Identifikimi i shkaqeve kërkon dëshmi të besueshme dhe analiza të hollësishme. 
 

Në kolonën “Efekti” auditori tregon pasojat e shkaqeve dhe pasqyron gjetjet përkatëse. Efekti 

është masë për të konfirmuar rëndësinë e gjetjes. 
 

Në kolonën “Konkluzioni” auditori pasqyron konkluzionet e nxjerra në bazë të një analize të 

fakteve të përcaktuara, arsyet për to dhe efektin e vendosur, d.m.th. cilat janë pasojat për 

organizatën e audituar. 

 

Në kolonën “Rekomandimi” auditori propozon përmirësimin e performancës ose largimin e 

shkaktarëve të mangësive dhe/ose dobësive të identifikuara. Në rast të pajtueshmërisë ose 

zbatimit më të mirë, ose nëse ndërmerren veprime gjatë auditimit për të adresuar problemet, 

mangësitë dhe/ose dobësitë e identifikuara, arritjet e subjektit të auditimit pasqyrohen si 

praktikë e mirë. 

 

Në kolonën “Përfitimet” auditori pasqyron se cilat përmirësime pritet të arrihen si rezultat i 

zbatimit të rekomandimeve. Përfitimet mund të reflektohen në mënyrë cilësore dhe/ose sasiore. 

 

Referencë: Për ta dokumentuar matricën e Gjetjeve, ekipi i auditimit duhet ta përdorë 

shabllonin e Dokumentit të Punës DP-RE-03 – Matrica e gjetjeve. 

 

Kontrolli i cilësisë: Për ta dokumentuar kontrollin e cilësisë në këtë fazë, rishikuesi duhet ta 

përdorë shabllonin e Dokumentit të Punës DP-KC-04 për dokumentimin e rishikimit të 

cilësisë së gjetjeve preliminare, përfundimeve dhe draft rekomandimeve të përcaktuara në 

Matricën e Gjetjeve. 

 
3.3 FAZA E RAPORTIMIT 

 

Faza e raportimit përfshin përgatitjen e raportit të auditimit me rezultatet e auditimit të 

performancës dhe komunikimin e gjetjeve, konkluzioneve dhe rekomandimeve për 

Udhëheqësin e SSP-së. 

 

Standardet përkatëse të IAB-së në këtë fazë janë, si në vijim: 
 

 

Standardi 2400 

Komunikimi i rezultateve 

 

Standardi 2410 

Kriteret për komunikim 
 

 

Auditorët e brendshëm duhet të komunikojnë rezultatet e angazhimeve. 

 

 

Komunikimet duhet të përfshijë objektivat, fushëveprimin dhe rezultatet e angazhimit 
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3.3.1. PËRGATITJA E RAPORTIT TË AUDITIMIT 
 

Ekipi i auditimit të brendshëm duhet të ndjekë metodologjinë dhe procedurën siç përshkruhet 

në Kapitullin 4 “Raportimi dhe Përmbyllja e Auditimit”, Pjesa II e Doracakut të Auditimit të 

Brendshëm të MF-së. 
 

Seksioni në vijim shpjegon disa specifika kryesore dhe këshilla të cilat janë relevante për 

raportimin e rezultateve të auditimit të performancës, të cilat do të merren parasysh në lidhje 

me DAB-në. 
 

Përmbajtja dhe struktura e raportit të auditimit, si rezultat i auditimit të performancës do të 

ndryshojnë në bazë të specifikave të çdo subjekti të auditimit. 
 

Megjithatë, ekziston një lidhje minimale që duhet të përfshihet në raportin e auditimit: 
 

 Lënda (tema); 
 

 Objektivat dhe pyetjet e auditimit; 
 

 Kriteret e auditimit dhe burimet e tyre; 
 

 Metodat e auditimit; 
 

 Periudha e mbuluar kohore; 
 

 Burimet e të dhënave; 
 

 Kufizimet e të dhënave; 
 

 Gjetjet e auditimit; 
 

 Konkluzione dhe rekomandime, nëse ka. 
 

Raporti i auditimit duhet përfshijë të gjitha informacionet dhe argumentet që adresojnë 

objektivat e auditimit, kriteret dhe pyetjet e auditimit nga gjetjet, konkluzionet dhe 

rekomandimet e formuluara të auditimit. 
 

Raporti duhet të jetë i strukturuar në mënyrë logjike dhe të paraqesë qartë lidhjen midis 

objektivave të auditimit, pyetjeve të auditimit, kritereve, gjetjeve, konkluzioneve dhe 

rekomandimeve. 
 

Raporti i auditimit duhet të hartohet me kohë në mënyrë që t’i komunikojë informacionet 

menaxhmentit dhe palëve tjera të interesit. Raporti duhet të shkruhet në gjuhë të thjeshtë dhe 

të jetë i kuptueshëm për lexuesit. Ai duhet të jetë i balancuar pasi duhet të jetë i paanshëm 

në përmbajtje dhe tonalitet. Raporti duhet të përmbajë konkluzione që ndërlidhen me gjetjet 

e auditimit, dëshmitë, të dhënat dhe kriteret e auditimit. Gjetjet dhe konkluzionet duhet të 

mbështeten me dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme. Rekomandimet duhet të lidhen 

me gjetjet dhe konkluzionet. 
 

Bazuar në udhëzimet për auditim të performancës, raporti i auditimit duhet të korrespondojë 

kryesisht me karakteristikat e mëposhtme: 

 

Raport gjithëpërfshirës 
 

Raporti promovon të kuptuarit e duhur dhe të saktë të çështjes dhe kushteve në të cilat 

është përqendruar auditimi. Auditori duhet të përfshijë një përshkrim të objektivave të 

auditimit, fushëveprimit, metodologjisë për adresim të fushëveprimit dhe objektivave të 

auditimit. Kjo do t’i sigurojë lexuesit informacion për qëllimin e auditimit, natyrën dhe shtrirjen 

e punës së kryer të auditimit, kontekstin dhe perspektivën në lidhje me atë që raportohet. 
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Shfrytëzuesit e raportit duhet të informohen për cilindo kufizim në objektiva të auditimit, 

fushëveprim, metodologji, të dhëna të mbledhura, që të mund të interpretojnë në mënyrë të 

arsyeshme gjetjet, konkluzionet, rekomandimet në raport pa u çorientuar. 
 

Auditori mund të sigurojë informacione themelore për të krijuar kontekstin e mesazhit të 

përgjithshëm dhe për ti ndihmuar shfrytëzuesit të kuptojnë gjetjet dhe rëndësinë e çështjeve të 

diskutuara. 
 

Informacioni i duhur mund të përfshijë informacione për mënyrën e funksionimit të 

programeve dhe operacioneve, rëndësinë e programeve dhe operacioneve, përshkrim të 

përgjegjësive të SSP-së dhe shpjegim të termave. 

 

Raport bindës 
 

Raporti ka një rrjedhë logjike, me gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e ndërlidhura 

qartë me objektivat e auditimit, pyetjet dhe kriteret e auditimit. Raporti bindës është edhe raport 

i saktë që do të thotë se bazohet në fakte dhe argumente të sakta të paraqitura, deklarata të qarta 

të burimeve, metoda dhe supozime në mënyrë që shfrytëzuesit e raportit të gjykojnë se sa peshë 

mund t’i japin dëshmive dhe konkluzioneve të raportuara. Prezantohen këndvështrime, 

opinione dhe argumente të ndryshme. 

 

Raport me kohë 
 

Raporti duhet të sigurojë informacione të arritshme, koncize dhe të përditësuara që mund të 

përdoren për përmirësime. Dëshmitë e dhëna në raport janë më të dobishme nëse ndërlidhen me 

çështje aktuale. 
 

Raport lehtë i lexueshëm 
 

Është e rëndësishme që raporti i auditimit të performancës të jetë i qartë, konciz dhe logjik, si 

dhe të përqendrohet në temë. Disa këshilla për të pasur një raport lehtë të lexueshëm janë si më 

poshtë: 
 

 Shmangja e zhargonit; 
 

 Shmangja e paqartësisë; 
 

 Përdorimi i të njëjtit term vazhdimisht për një subjekt ose objekt specifik; 
 

 Të qenurit konciz, përdorimi i seksioneve, paragrafëve dhe fjalive të shkurtra; 
 

 Përdorimi i shembullit i cili demonstron gjetjet dhe konkluzionet e auditimit; 
 

 Përdorimi i ilustrimeve vizuale për të tërhequr vëmendjen për pikat kryesore. Përdorimi i 

listave, tabelave, diagrameve, hartave dhe ilustrimeve të tjera për të prezantuar të dhëna 

komplekse dhe të mëdha. 
 

Raport i balancuar 
 

Raporti është i balancuar kur: 
 

 Prezanton gjetjet në mënyrë objektive dhe të drejtë; 

 Paraqet perspektiva dhe këndvështrime të ndryshme; 

 Është i plotë. 
 

Referencë: Për t’i dokumentuar rezultatet e auditimit, ekipi i auditimit duhet ta përdorë 

shabllonin e Dokumentit të Punës DP-RA-01 - Raporti i Auditimit. 
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3.3.2. KOMUNIKIMI I GJETJEVE UDHËHEQËSIT TË SSP-së 
 

Sipas kërkesave të DAB-së, udhëheqësi i ekipit të auditimit duhet të mbajë kanale të 

hapura të komunikimit me menaxhmentin e lartë të SSP-së në proces të rishikimit për t’i 

mbajtur ata të informuar për progresin e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme gjatë fazës së 

ekzekutimit. Faza e raportimit pason pas përfundimit të punimeve në terren dhe zyrtarizon 

prezantimin e gjetjeve tek Udhëheqësi i SSP-së në draft-raport të auditimit. Përgjigjet e 

menaxhmentit përfshihen në raportin përfundimtar të auditimit. 

 

Referencë: Për ta dokumentuar procedurën e komunikimit me menaxhmentin e lartë të 

subjektit, ekipi i auditimit duhet ta përdorë shabllonin e Dokumentit të Punës DP-RA-02 për 

dokumentimin e diskutimit me menaxhmentin e lartë të subjektit të sektorit publik mbi faktet, 

gjetjet, përfundimet dhe rekomandimet e draft raportit të auditimit. 

 

Kontrolli i cilësisë: Për ta dokumentuar kontrollin e cilësisë në këtë fazë, rishikuesi duhet ta 

përdorë shabllonin e Dokumentit të Punës DP-KC-05 për dokumentimin e rishikimit të 

cilësisë së draft raportit të auditimit. 

 
3.4 FAZA E PËRCJELLJES 

 

Përcjellja e raportit të auditimit të performancës është faza përfundimtare që lehtëson 

zbatimin e rekomandimeve të auditimit. Kjo siguron informata prapavajtëse për përmirësimet 

e bëra nga menaxhmenti i subjektit të sektorit publik dhe mat ndikimin e punës së auditimit të 

brendshëm. 

 

Auditorët e brendshëm i referohen metodologjisë së hollësishme në Kapitullin 5 deri në 

6 për procedurat e përcjelljes, Pjesa II e Doracakut të auditimit të brendshëm të MF-së. 

 

Referencë: Për ta dokumentuar përcjelljen e rekomandimeve, auditorët duhet ta përdorin 

shabllonin e Dokumentit të Punës DP-PR-01 për dokumentimin e përcjelljes së zbatimit të 

rekomandimeve dhe veprimet e tjera të nevojshme. 

 
4. MASHTRIMI DHE AUDITIMI I BRENDSHËM 

 

Ky seksion i Doracakut synon rritjen e ndërgjegjësimit të auditorëve të brendshëm për 

mashtrim dhe ofron udhëzime se si duhet trajtuar rreziqet e mashtrimit në angazhimet e 

auditimit të brendshëm. 

 
4.1. ROLI I AUDITORËVE TË BRENDSHËM NË RAPORT ME MASHTRIMIN 

 

Auditorët e brendshëm nuk janë përgjegjës për zbulimin e të gjitha mashtrimeve, por gjithmonë 

duhet të jenë vigjilent për mundësinë e mashtrimit. Ata duhet të kenë njohuri të mjaftueshme 

për të vlerësuar rrezikun e mashtrimit dhe mënyrën në të cilën ai menaxhohet nga organizata, 

por nuk pritet të kenë ekspertizën e një personi, përgjegjësia kryesore e të cilit është detektimi 

dhe hetimi i mashtrimit. 
 

Standardet implementuese përshkruajnë pikat e mëposhtme për sa i përket mashtrimit dhe 

rreziqeve të mashtrimit: 
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Standardi implementues 

1210.A1 

 

 
Standardi implementues 

1210.A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Standardi implementues 

2210.A2 

 
 

Standardi implementues 

2120.A2 

 

 

Auditorët e brendshëm duhet të kenë njohuri të mjaftueshme për të vlerësuar 

rrezikun e mashtrimit dhe mënyrën në të cilën ai menaxhohet nga organizata, por nuk 

pritet të kenë ekspertizën e një personi, përgjegjësia kryesore e të cilit është zbulimi 

dhe hetimi i mashtrimit 

Auditorët e brendshëm duhet të ushtrojnë kujdesin e duhur profesional duke marrë 

parasysh: 
 

 Shkallën e punës që nevojitet për të arritur objektivat e angazhimit 
 

 Rëndësinë,  ndërlikueshmërinë  relative  të  çështjeve  domethënëse  të 

çështjeve në të cilat aplikohen procedurat e sigurimit; 
 

 Përshtatshmërinë dhe efikasitetin e qeverisjes, menaxhimin e rrezikut, dhe 

proceset e kontrollit; 
 

 Probabilitetin   e   gabimeve   të   rëndësishme,   mashtrimeve,   ose   mos 

pajtueshmërisë 
 

 Koston e sigurimit në lidhje me përfitimet e mundshme. 
 

Auditorët  e  brendshëm  duhet  të  marrin  parasysh  probabilitetin  e  gabimeve 

domethënëse, mashtrimeve, dhe ekspozimeve të tjera gjatë hartimit të objektivave të 

angazhimit. 
 

Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësojë mundësinë që mashtrimi mund 

të ndodhë dhe mënyrën se si organizata e menaxhon rrezikun për mashtrim. 

 

4.2 PËRKUFIZIMI DHE KARAKTERISTIKAT E MASHTRIMIT 
 

Përkufizimi i mashtrimit 
 

Instituti i Auditorëve të Brendshëm përcakton mashtrimin si në vijim: 
 

“Cilido veprim i paligjshëm që karakterizohet nga mashtrimi, fshehja ose shkelja e besimit. Këto 

veprime nuk i nënshtrohen kërcënimit me dhunë ose forcë fizike. Mashtrimet kryhen nga palët 

dhe organizatat për të marrë para, pronë ose shërbime; për të shmangur të paguarit ose humbjen 

e shërbimeve; ose për të siguruar avantazh personal ose afarist.” 
 

Rreziku i mashtrimit është mundësia që mashtrimi të ndodhë përfshirë efektet e mundshme 

për organizatën kur ai ndodh. 
 

Karakteristikat e mashtrimit 
 

Sipas teorisë së trekëndëshit të mashtrimit, të tre elementët duhet të bashkëjetojnë njëkohësisht 

që të shtyj një zyrtar mesatar statistikor të kryejë mashtrimin
16. 

                                                               
            

                                                                      PRESIONI/MOTIVIMI 
 
 
 
 
 
 
                           MUNDËSIA                                                             RACIONALIZIMI 
 

 
 

Figura 6, Trekëndëshi i mashtrimit Burimi: Koncepti Cressey 
 

16 Koncepti i trekëndëshit të mashtrimit ishte me origjinë nga hulumtuesi i mashtrimit Dr. Donald R. Cressey 
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Presioni/Motivimi është nevoja që një person përpiqet të përmbush duke kryer mashtrimin. 

Presioni mund të jetë personal ose organizativ. Punonjësit e sektorit publik shpesh janë nën 

presion për të ofruar shërbime të cilësisë së lartë me pak burime dhe të përmbushin pritjet e 

buxhetit. Kjo mund të jetë veçanërisht e rëndësishme në kushte të vështira ekonomike kur 

ekziston presioni për të mbajtur tarifat e përdoruesve dhe normat tatimore, e që rezulton në 

stimuj për të mbivlerësuar të hyrat dhe nënvlerësuar shpenzimet. Mund të ekzistojnë edhe 

stimuj për të shpenzuar buxhetin në dispozicion deri në fund të vitit financiar. 
 

Presioni financiar, nxitja ose motivi: Faktori “nevojë ose lakmi”. Presioni financiar është 

motivimi ose inkurajimi i punonjësit, për të transferuar para ose pasuri të tjera - “Më 

duhet ti arrij synimet mujore/vjetore!”, “Më duhet ta blejë një makinë për gruan time!” 

Presioni tjetër mund të lindë nga problemet personale financiare ose vese personale si bixhozi, 

varësia nga droga etj. 
 

Mundësia është aftësia për të kryer mashtrimin. Edhe nëse një person ka motiv, atij duhet t’i 

jepet edhe mundësia. Mungesa e sistemeve të kontrollit të brendshëm mund të krijojë mundësi 

(gjasat e supozuara që mashtrimi të mos zbulohet është konsideratë thelbësore për 

mashtruesin). Rrethanat që i lejojnë punonjësit të kryejë mashtrim parash ose me pasuri të tjera, 

janë: “Askush nuk e kontrollon këtë!”, “Kjo është arsyeja pse rregullat janë të paqarta!” 

 

Mjedisi i vështirë për rekrutim ose mungesa e personelit mjaftueshëm të kualifikuar mund të 

jenë më të përhapura në sektorin publik. Situata të tilla shpesh mund të rezultojnë në 

mangësi tek kontrolli i brendshëm duke krijuar mundësinë për mashtrim. Përdorimi i gjerë i 

transaksioneve të parave me vëllim të lartë dhe me vlerë të ulët në disa subjekte të sektorit 

publik, siç janë transaksionet me para në departamente të policisë ose klinika shëndetësore, 

mund t’i shtojnë ato rreziqe. Megjithëse vlerat monetare mund të jenë të vogla, situata të 

tilla mund të çojnë në shkelje të besimit publik, pritjeve dhe llogaridhënies. 

 

Mashtrimi mund të ndodhë edhe kur kontrollet nuk zbatohen ose nëse personat në pozita me 

autoritet krijojnë mundësi për të tejkaluar kontrollet ekzistuese. 
 

Në organizatat e sektorit publik, mundësia mund të shfaqet në situatat vijuese: 
 

 Kontrollet e brendshme nuk ekzistojnë ose nuk janë efektive; 
 

 Zbatimi i kontrolleve të brendshme mund të shmanget (p.sh. nga menaxhmenti); 
 

 Zyrtari i cili është i vetëdijshëm për dobësitë e sistemit të kontrolleve të brendshme dhe 

përfiton nga kjo. 
 

Shembuj të dobësive në sistemet e kontrollit të brendshëm janë mangësitë në lidhje me: 
 

 Mbikëqyrjen dhe rishikimin; 
 

 Ndarjen e detyrave; 
 

 Miratimin e menaxhmentit; 
 

 Kontrollet e sistemit. 
 

Nga tre elementët, mundësia ndikohet drejtpërdrejt nga sistemet e forta të kontrollit të 

brendshëm dhe për këtë arsye është elementi që mund të menaxhohet më së lehti.
17

 

 
 

17 Shënim Informacioni për treguesit e mashtrimit për ERDF, ESF dhe CF, COCOF 09/0003/00-EN Komisioni Evropian 
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Racionalizimi është aftësia për të justifikuar mashtrimin. Ky element mashtrimi shoqërohet me 

specifika të karakterit, sjelljes apo vlerave etike të individit të cilat mundësojnë që disa 

individë të justifikojnë veten për mashtrim. 

 

Personi mund të zhvillojë justifikim për veten e tij/saj duke racionalizuar veprimet e tyre, p.sh. 

“Është e drejtë ta bëj këtë”, “Unë i meritoj këto para” ose “Ata më kanë borxh”, “Unë thjesht 

po huazoj paratë - unë do t’i kthej ato”. 

 

Në përgjithësi, nivelet më të ulëta të pagave në sektorin publik në krahasim me sektorin privat 

mund t’i bëjnë punonjësit të besojnë se mund të justifikojnë keqpërdorimin e fondeve. Si më 

lart, kjo mund të shkelë parimet e besimit të publikut, pritjeve dhe llogaridhënies. 

 
 

Konceptet e reja të dimensioneve të mashtrimit që zbulojnë psikologjinë e mashtrimit 

përfshijnë një element të katërt - Aftësinë (“Katërkëndëshi i Mashtrimit”) madje edhe një 

element të pestë - Arrogancën (“Pesëkëndëshi Mashtrimit”). 

 
4.3 SHEMBUJ TË SKEMAVE TË MASHTRIMIT, TREGUESVE TË MASHTRIMIT 

DHE SIMPTOMAVE TË MASHTRIMIT 
 

Mashtrimi kryhet nga një person që e di se mund të rezultojë në ndonjë përfitim të paautorizuar 

për të, organizatën, ose një person tjetër, dhe mund të kryhet nga persona jashtë apo brenda 

organizatës. 

 

Skemat e mashtrimit 
 

Disa skema të zakonshme mashtrimi janë si në vijim: 
 

 Përvetësimi i pasurive përfshin vjedhjen e parave të gatshme ose pasurive 

(furnizimet, inventarët, pajisjet dhe informacionet) nga organizata. Në shumë raste, 

kryesi përpiqet të fshehë vjedhjen, zakonisht duke përshtatur të dhënat. 
 

 Përvetësim i parave (skimming)
18 ndodh kur vidhen para nga një organizatë para 

se të regjistrohen në librat dhe regjistrat e organizatës. Për shembull, një punonjës 

pranon pagesa nga një klient, por nuk e regjistron shitjen. 
 

 Mashtrimi me disbursim ndodh kur personi bën që organizata të lëshojë një pagesë 

për mallra ose shërbime fiktive, fatura të fryra ose fatura për blerje personale. Për 

shembull, punonjësi mund të krijojë një kompani fiktive dhe më pas të faturojë 

punëdhënësin për shërbime jo  ekzistente. Shembuj të tjerë përfshijnë pretendime 

mashtruese për kujdes shëndetësor (faturime për shërbime që nuk kryhen, faturime 

të pandara në vend të faturimeve të ndara), pretendime për të sigurime për papunësi 

nga njerëzit që punojnë, ose pretendime për pensione ose sigurime sociale për njerëzit 

që kanë vdekur. 
 

 Mashtrimi me rimbursim të shpenzimeve ndodh kur punonjësi paguhet për 

shpenzime fiktive ose të fryra. Për shembull, punonjësi paraqet një raport mashtrues 

shpenzimesh që pretendon rimbursim për udhëtime personale, ushqime joekzistente, 

kilometra shtesë, etj. 
 

 
18 Shënim i përkthyesit: fjala “skimming” është term joformal dhe si rrjedhojë nuk ka përkthim direkt në gj. Shqipe, andaj përkthimi 

është përshtatur në kontekst 
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 Mashtrimi me paga ndodh kur mashtruesi bën që organizata të lëshojë një pagesë 

duke bërë kërkesë të rreme për kompensim. Për shembull, punonjësi pretendon për 

orë të tëra pune jashtë orarit pa punuar fare ose punonjësi shton punonjës “fantazmë” 

në listë të pagave dhe merr rrogën. 
 

 Mashtrimi me pasqyra financiare përfshin keq prezantimin e pasqyrave financiare, 

shpesh duke mbivlerësuar pasuritë ose të hyrat apo duke nënvlerësuar detyrimet 

dhe shpenzimet. Mashtrimi me pasqyra financiare zakonisht kryhet nga menaxherët e 

organizatës që kërkojnë të përmirësojnë pamjen ekonomike të organizatës. Anëtarët e 

menaxhmentit mund të përfitojnë drejtpërdrejt nga mashtrimi duke shitur aksione, 

duke marrë shpërblime për performancë ose duke përdorur raport të rremë për të 

fshehur një mashtrim tjetër. 
 

 Keq prezantimi i informacionit përfshin ofrimin e informacionit të rremë, zakonisht 

për ata që janë jashtë organizatës. Më shpesh kjo përfshin pasqyra mashtruese 

financiare, megjithëse mund të ndodhë edhe falsifikimi i informacionit të përdorur si 

matës i performancës. 
 

 Korrupsioni është keqpërdorim i pushtetit të besuar për përfitime private. 

Korrupsioni përfshin ryshfetin dhe shpërdorime të tjera të pushtetit. Korrupsioni është 

shpesh një mashtrim jashtë regjistrave, që do të thotë se ka pak dëshmi të pasqyrave 

financiare në dispozicion për të dëshmuar se ka ndodhur krimi. Punonjësit e 

korruptuar nuk kanë pse të ndryshojnë pasqyrat financiare me mashtrim për të 

mbuluar krimet e tyre; ata thjesht pranojnë pagesa në para nën tavolinë. Në shumicën 

e rasteve, këto krime zbulohen përmes këshillave ose ankesave nga palët e treta, shpesh 

përmes një linje telefonike për mashtrim. Korrupsioni shpesh përfshin funksionin e 

blerjes. Çdo punonjës i autorizuar për të shpenzuar paratë e një organizate është 

kandidat i mundshëm për korrupsion. 
 

 Ryshfeti është oferta, dhënia, marrja ose kërkesa e çfarëdo vlere për të ndikuar në një 

rezultat. Ryshfetet mund t’u ofrohen punonjësve kryesorë ose menaxherëve të tillë si 

agjentët blerës që kanë diskrecion në dhënie të punës furnizuesve. Në rastin tipik, 

agjenti blerës pranon pengesa për të favorizuar një furnizues të jashtëm për blerjen e 

mallrave ose shërbimeve. Pjesa më e mirë e ofrimit ose marrjes së ndonjë vlere se 

e kërkon atë si kusht për dhënie të punës, të quajtur zhvatje ekonomike. Një shembull 

tjetër është një zyrtar i korruptuar i kreditimit që kërkon një pagesë në këmbim të 

aprovimit të kredisë. Ata që paguajnë ryshfet kanë tendencë të jenë shitës ose 

ndërmjetës me përqindje për furnizuesit e jashtëm. 
 

 Konflikt interesi ndodh kur punonjësi, menaxheri ose kryeshefi i një organizate ka 

interes ekonomik personal të padiskutuar në një transaksion që ndikon negativisht në 

organizatë ose interesa të aksionarëve. 
 

 Devijimi është veprim për të devijuar një transaksion potencialisht fitimprurës për një 

punonjës ose të jashtëm që normalisht do të gjeneronte fitime për organizatën. 
 

 Përdorimi i paautorizuar ose i paligjshëm apo vjedhja e informacionit 

konfidencial ose pronësor për të përfituar padrejtësisht nga dikush. 
 

 Aktiviteti i palëve të ndërlidhura është situata kur njëra palë merr ndonjë përfitim 

që nuk mund të merret përmes një transaksioni normal. 
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SHTOJCA 1 – SHEMBULLI I PYETJEVE, KRITEREVE DHE TREGUESVE TË 

AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 

 

Shembulli në vijim ilustron piramidën e pyetjeve të auditimit në 3 nivele për auditim të 

performancës të një programi për optimizimin e lidhjes së transportit në një rajon të caktuar 

të vendit (p.sh. rajoni veriperëndimor), përfshirë: 
 

 Një pyetje kryesore të auditimit (Niveli 1), 
 

 Nën-pyetjet (Niveli 2), dhe 
 

 Nën-nën pyetjet (Niveli 3) 
 

 Kriteret dhe treguesit 
 

NIVELI 1 

Pyetja kryesore e 

auditimit 

A kontribuon zhvillimi dhe caktimi i skemave të transportit në 

optimizimin e lidhjes së transportit të rajonit veriperëndimor? 

NIVELI 2 

Nën-pyetja 

NIVELI 3 

Nën-pyetja 
KRITERET & TREGUESIT 

1. A kontribuojnë 

proceset për zhvillimin 

dhe vërtetimin e 

skemave të transportit 

në optimizimin e lidhjes 

së transportit në rajonin 

veriperëndimor? 

1.1 A kryejnë, autoritetet 

përgjegjëse për zhvillim të 

skemave të transportit, 

analiza për lidhjet e 

nevojshme të transportit për të 

siguruar lëvizshmërinë e 

punës dhe qasje në shërbime 

shëndetësore, administrative 

dhe sociale të popullatës? 
 

Kriteri: 

Procedura e vendosur dhe kërkesat për 

kryerjen e sondazheve dhe analizave 

periodike. 
 

Treguesi: 

Studime dhe analiza të kryera për të 

justifikuar linjat e transportit dhe oraret e 

rrugëtimit në skemën përkatëse të 

transportit. 
 

1.2 A ekziston koordinimi dhe 

korrelacion midis llojeve të 

skemave të transportit 

(komunal, rajonal, kombëtar) 

për të optimizuar lidhjen e 

transportit? 

Kriteri: 

Procedura e vendosur për të siguruar 

korrelacionin dhe bashkëpunimin midis 

llojeve të skemave të transportit 
 

Treguesi: 

Përputhja dhe koordinimi i linjave dhe 

orareve të rrugëtimit të llojeve të 

transportit për lokacionin specifik. 
 

1.3 A ekziston koordinimi 

midis transportit publik me 

autobus dhe atij hekurudhor 

në zhvillimin e tre llojeve të 

skemave? 

Kriteri: 

Procedurë e vendosur për të siguruar 

koordinim dhe korrelacion midis 

transportit publik me autobus dhe atij 

hekurudhor. 
 

Treguesi: 

Marrja parasysh e orarit vjetor të 

hekurudhave publike në zhvillimin e 

skemave të transportit. 

Pjesëmarrja e përfaqësuesve të 

ndërmarrjes së hekurudhave publike në 

procesin e miratimit të skemave. 
 



                Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve   Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditim të Brendshëm 

Doracaku i Auditimit të Përformancës 

 

  51    
 

 1.4 A sigurojnë, kërkesat 

normative për intervalet e 

trafikut në një drejtim të 

caktuar, optimizimin e lidhjes 

së transportit dhe mbrojtjen e 

transportuesve nga ulja e 

përfitimit të caktuar të 

shërbimeve të transportit? 
 

Kriteri: 

Intervalet e trafikut të rregulluar me ligj. 
 

Treguesi: 

Intervalet e udhëtimit të orareve për 

rrugëtime individuale për një rrugë të 

vetme mbahen për tërë itinerarin. 

1.5 A mbahen konsultime 

publike për draft skemën e 

transportit? 

Kriteri: 

Procedura e vendosur dhe kërkesat për 

konsultime publike të projektit të skemës 

së transportit 
 

Treguesi: 

Konsultimet publike të mbajtura për 

projektin e skemës së transportit. 
 

1.6 A është siguruar transport 

fleksibël dhe me kohë në 

mënyrë që skemat të arrijnë 

optimizimin e lidhjes së 

transportit? 

Kriteri: 

Ndryshimet me kohë në skemat e 

transportit me qëllim të optimizimit. 
 

Treguesi: 

Ndryshimet e bëra në skemat e transportit 

kur është e nevojshme. 
 

2. A sigurojnë 

proceset për kontraktim 

të zbatimit të skemave 

të transportit komunal, 

rajonal dhe kombëtar 

optimizimin e lidhjes së 

transportit në rajonin 

veriperëndimor? 

 

2.1 A ofrojnë procedurat 

ligjore dhe kërkesat për 

skemat e transferimit të 

burimeve të transportit 

mundësi për optimizimin e 

lidhjes së transportit? 

Kriteri: 

Renditja e rregulluar për caktimin e 

skemave të transportit është 

gjithëpërfshirëse dhe e padiskutueshme. 
 

Treguesi: 

Ndryshimet e bëra në skemat e transportit 

kur është e nevojshme. 
 

2.2. Me caktimin e zbatimit të 

skemave të transportit, a 

shfrytëzojnë komunat 

mundësinë ligjore për 

kombinim dhe drejtim të 

transportit? 

 

Kriteri: 
Kërkesat ligjore (Ligji/akti nënligjor) 
 

Treguesit: 
Kontraktimi i shërbimeve me shumë-linja 

dhe orare të rrugëtimit, përfshirë linjat 

jofitimprurëse me një kontratë të vetme. 

Kërkesat për transportuesit për të drejtuar 

linja jo-fitimprurëse të autobusëve në 

përputhje me trafikun e pritur të 

udhëtarëve 
 

2.3. A janë të bazuara 

kërkesat e komunave për 

autoritetet rajonale për 

caktimin e transportit të 

drejtpërdrejtë në rast 

urgjence? 

Kriteri: 
Kërkesat ligjore (Ligji/akti nënligjor) 
 

Treguesi: 
Pajtueshmëria me kërkesat e ligjit/akteve 

nënligjore 

Kërkesa e kryetarit të komunës për 

caktimin e drejtpërdrejtë të shërbimeve 

në situata 

urgjente mbështetet me dokumente të 
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cilat ofrojnë argumente të bazuara dhe 

konfirmojnë situatën 
 

3. A kontribuon 

subvencionimi i 

transportit të 

autobusëve në linja 

jofitimprurës e në 

optimizimin e lidhjes së 

transportit 

3.1. A siguron procedura 

për subvencionim të 

transportit publik të 

udhëtarëve për shërbime të 

autobusëve jofitimprurës, 

alokimin e saktë dhe të duhur 

të ndihmës shtetërore?  

Kriteri: 

Procedura e rregulluar për procesin e 

subvencioneve 
 

Treguesit: 

Rregullat e miratuara me kritere të duhura 

të alokimit 

Ndërveprimi i rregulluar ndërmjet 

autoriteteve kompetente në nivel qendror 

(Ministria e Transportit, Ministria e 

Financave) dhe autoriteteve kontraktuese 

në lidhje me procesin e subvencionimit 

Rregullat e krijuara për përcaktimin e 

vendbanimeve në zonat kufitare që kanë 

të drejtë për subvencione 
 

3.2. 3.2. A ndërmarrin kryetarët e 

komunave veprime efektive 

për të mbledhur fonde nga 

buxheti i shtetit, në mënyrë që 

të mbështesin transportin 

publik jofitimprurës në linjat 

kryesore të autobusëve në 

qytet dhe qark? 

Kriteri:  

Efektiviteti i veprimeve 
  

Treguesit:  

Dorëzimi i të dhënave dhe 

dokumentacionit të kërkuar tek autoriteti 

kompetent në periudhën e përcaktuar me 

ligj në lidhje me nënshkrimin e linjave 

jofitimprurës e Rregulla të krijuara të 

brendshme komunale për kontrollimin 

dhe analizimin e informacionit të dhënë 

nga ana e transportuesit dhe për 

dorëzimin e informacionit organit 

kompetent ( p.sh. Agjencia për 

Infrastrukturë rrugore)  

Subvencione të pashpërndara për shkak 

të mosrespektimit të rregullave për 

subvencionim (numri i përgjithshëm dhe 

oraret e rrugëtimeve)  

3.3. A është i efektshëm 

kontrolli i ushtruar nga 

administratat komunale për 

zbatimin e kontratave të 

dhëna për transport publik 

jofitimprurës në rrugët e 

autobusëve në transportin e 

brendshëm të qytetit dhe 

transportin malor dhe rajone 

të tjera?  

Kriteri:  

Veprimet efektive të ndërmarra të 

kontrollit 
  

Treguesit:  

Procedurat e prezantuara të kontrollit nga 

komuna për realizimin e kontratave me 

transportuesit  

Sanksionet e vendosura për 

transportuesit Ndërprerja e kontratave 

me transportuesit për shkak të mos 

kryerjes së shërbimeve të caktuara të 

transportit.  
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SHTOJCA 2 - BURIMET 
 

1. Ligji nr. 06/L-021për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike 
 

2. Doracaku i Auditimit të Brendshëm i Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës 
 

3. Standardet Ndërkombëtare për Praktikat Profesionale të Auditimit të Brendshëm (Standardet), 

2017 
 

4. Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA) të hartuara 

nga INTOSAI, në veçanti Standardet për Auditim të Performancës, (2016): SNISA 3000, 

SNISA 3100, SNISA 3200 
 

5. Doracaku i Auditimit të Performancës të Gjykatës Evropiane të Auditorëve, 2017 
 

6. Vlerësimi i rrezikut në udhëzimet e auditimeve të performancës të Gjykatës Evropiane 

të Auditorëve, 2013 
 

7. Kontrolli i brendshëm i COSO-s – Korniza e integruar, 
 

https://www.coso.org/Pages/default.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.coso.org/Pages/default.aspx
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SHTOJCA 3 – LISTA E SHABLLONËVE TË DOKUMENTEVE TË 

PUNËS 
 
 

 
 

NR. REFERENCËS 

 
SHABLLONET E DOKUMENTEVE TË PUNËS 

1. PLANIFIKIMI 

DP-P-01 Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e të kuptuarit të subjektit të auditimit 
 

DP-P-02 
Shablloni i dokumentit të punës për ndarje të detyrave në mesin e anëtarëve të ekipit të auditimit në 

angazhimin e auditimit 
 

 
DP-P-03 

Shablloni i dokumentit të punës për vlerësimin e rrezikut: 

3.1. Të kuptuarit e subjektit të auditimit; 

3.2. Identifikimi i rreziqeve kryesore; 

3.3. Vlerësimi i rrezikut; 

3.4. Përcaktimi i pyetjeve të auditimit dhe fushëveprimit të auditimit 

DP-P-04 Shablloni i dokumentit të punës për matricën e dizajnit të auditimit 

DP-P-05 Shablloni i dokumentit të punës për programin e punës së angazhimit 

2. REALIZIMI 

 

DP-RE-01 
Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e ndarjes së përgjegjësive ndërmjet anëtarëve të 

ekipit të auditimit të brendshëm në fazën e Realizimit 
 

DP-RE-02 
Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e rezultateve të procedurave të kryera të auditimit 

DP-RE-03 Shablloni i dokumentit të punës – Matrica e gjetjeve 

3. RAPORTIMI 

DP-RA-01 Shablloni i dokumentit të punës– Raporti i auditimit 

 
DP-RA-02 

Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e diskutimit me menaxhmentin e lartë të subjektit 

të sektorit publik për faktet, gjetjet, përfundimet dhe rekomandimet e draft raportit të auditimit 

4. KONTROLLI I CILËSISË 
 

DP-KC-01 
Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e rishikimit të cilësisë për planifikimin e subjektit 

të auditimit 
 

DP-KC-02 
Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e rishikimit të cilësisë së pyetjeve të auditimit 

 

DP-KC-03 
Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e rishikimit të cilësisë së programit të punës së 

angazhimit 
 

DP-KC-04 
Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e rishikimit të cilësisë së gjetjeve preliminare, 

përfundimeve dhe draft rekomandimeve të paraqitura në Matricën e Gjetjeve 
 

DP-KC-05 
Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e rishikimit të cilësisë së draft raportit të 

auditimit 

5. PËRCJELLJA 

 

DP-PR-01 
Shablloni i dokumentit të punës për dokumentimin e përcjelljes së zbatimit të rekomandimeve dhe 

veprimet e tjera të nevojshme 
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SHTOJCA 4 – SHABLLONËT E DOKUMENTEVE TË PUNËS PËR 

DORACAKUN E AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 
 

 

Shabllonët e dokumenteve të punës janë pjesë e Doracakut të Auditimit të Performancës për 

auditorët e brendshëm dhe struktura e tyre është në seksionet e mëposhtme sipas fazave të 

procesit të auditimit: 

  

 Seksioni I: PLANIFIKIMI përmban dokumentet e mëposhtme të punës për 

dokumentim: të kuptuarit e subjektit të auditimit; ndarja e detyrave ndërmjet anëtarëve 

të ekipit të auditimit në angazhimin e auditimit; vlerësimi i rrezikut; matrica e dizajnit 

të auditimit dhe programi i punës së angazhimit; 

  

 Seksioni II: REALIZIMI përmban shabllonet e mëposhtme të dokumenteve të punës 

për dokumentimin e: ndarjes së përgjegjësive ndërmjet anëtarëve të ekipit të auditimit 

të brendshëm në fazën e realizimit; rezultatet e procedurave të auditimit të kryera dhe 

matricës së gjetjeve; 

  

 Seksioni III: RAPORTIMI përmban shabllonet e mëposhtme të dokumenteve të 

punës për: raportin e auditimit; dokumentimin e diskutimit me menaxhmentin e lartë të 

subjektit të sektorit publik mbi faktet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e draft 

raportit të auditimit; 

 

 Seksioni IV: KONTROLLI I CILËSISË përmban shabllonet e mëposhtme të 

dokumenteve të punës për dokumentimin e: rishikimit të cilësisë për planifikimin e 

subjektit të auditimit; rishikimit të cilësisë së pyetjeve të auditimit; rishikimit të cilësisë 

së programit të punës së angazhimit; rishikimit të cilësisë së gjetjeve preliminare, 

përfundimeve dhe draft-rekomandimeve të përshkruara në Matricën e Gjetjeve; 

rishikimit të cilësisë së draft raportit të auditimit; 

 

 Seksioni V: PËRCJELLJA përmban një shabllon të dokumentit të punës për ta 

dokumentuar përcjelljen e zbatimit të rekomandimeve dhe veprimeve të tjera të 

nevojshme. 
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1. PLANIFIKIMI 

1.1. SHABLLON I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR DOKUMENTIMIN E TË KUPTUARIT 

TË SUBJEKTIT TË AUDITIMIT1 (DP-P-01) 

 

 

Qëllimi: Për t’i dokumentuar njohuritë e marra mbi temën e auditimit, aktorët e përfshirë në 

proces, përgjegjësitë e tyre dhe proceset kryesore të menaxhimit dhe kontrollit. 

 

Shënime: 

Në Kolonën 1 “Subjekti i auditimit”, përshkruhet tema e auditimit - procesi, funksioni, 

veprimtaria. 

Në kolonën 2 "Burimi i informacionit", tregohet burimi përkatës: burimet e mëposhtme (të 

jashtme dhe të brendshme) që mund të përdoren nga auditori për ta kuptuar subjektin e 

auditimit: dokumentet e njësisë, dosjet e politikave, raportet vjetore, buxhetin dhe dokumentet 

e planit vjetor duke përfshirë skedarët, llogaritë, procesverbalet e mbledhjeve të brendshme, 

manualet / udhëzimet e funksionimit, sistemet e informacionit të menaxhimit, raportet e 

vlerësimit të programeve, bazat e të dhënave elektronike; dokumente legjislative: ligje, akte 

nënligjore, pyetje parlamentare dhe debate; hulumtim akademik ose special: vlerësime të 

pavarura mbi subjektin, kërkime akademike dhe punë të ngjashme të bëra nga qeveritë e tjera; 

auditimet e mëparshme: auditimet financiare dhe të performancës së subjektit ekonomik 

ofrojnë një burim të rëndësishëm informacioni dhe të të kuptuarit. Kërkesat përcjellëse, 

mosrespektimi i rekomandimeve dhe rritja e rrezikut dhe materialitetit mund të ofrojnë 

gjithashtu të dhëna të rëndësishme; mbulimi i mediave: të shkruara dhe/ose media elektronike, 

etj. 

                                                           
1 Të kuptuarit e programit, funksionit ose veprimtarisë që i nënshtrohet kontrollit të performancës është një pikë fillestare në procesin e 
planifikimit dhe do duhet të dokumentohet në mënyrë të duhur.. 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data: 

Periudha e auditimit: Aprovuar nga:  

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data: 

Subjekti i auditimit 

(funksioni, procesi, 

aktiviteti) 

Burimi i informacionit 

(ligji, manuali, procedurat 

e brendshme, raporti) 

Aktorët dhe 

përgjegjësitë 

Menaxhimi 

dhe proceset 

kryesore të 

kontrollit 

Llojet e 

informacionit 

të përdorur 

1 2 3 4 5 
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Në kolonën 3 "Aktorët dhe përgjegjësitë", ekipi i auditimit duhet ta identifikojë dhe ta tregojë 

përgjegjësinë e menaxhmentit përmes intervistimit dhe rishikimit të skemave organizative dhe 

rregulloreve të organizatës. 

Në kolonën 4 "Proceset kryesore të menaxhimit dhe kontrollit", ekipi i auditimit duhet t’i 

përcaktojë proceset kryesore të menaxhimit dhe kontrollit për veprimtarinë / aktivitetet që kanë 

të bëjnë me temën e auditimit. Një konsideratë e rëndësishme në këtë drejtim janë sistemet e 

TI të përdorura nga subjekti ekonomik, dhe niveli i kontrollit të brendshëm të TI. 

Në kolonën 5 "Llojet e informacionit të përdorur", ekipi i auditimit duhet të identifikojë 

llojet e informacionit dhe raporteve që përdoren aktualisht nga SSP për menaxhimin dhe 

kontrollin e aktiviteteve të tij. Kjo përfshin raportet e përdorura për monitorimin e përgjithshëm 

të aktivitetit, dhe, kur është e nevojshme, kriteret e përzgjedhjes së projektit të miratuara për ta 

përcaktuar se në çfarë baze janë zgjedhur projektet për financim. 
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1.2. SHABLLON I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR NDARJEN E DETYRAVE NDËRMJET 

ANËTARËVE TË EKIPIT TË AUDITIMIT NË ANGAZHIMIN E AUDITIMIT2 (DP-P-02) 

 

 

 

Udhëheqësi i ekipit të auditimit: …………………………………... 
                                                                                           (emri, pozita, nënshkrimi) 

 

Shënime:  

Në Kolonën 1 "Fusha", tregohet subjekti i auditimit (p.sh. menaxhmenti, burimet, prokurimi, 

sistemet e informacionit, korniza ligjore, struktura organizative, kufizimet ekzistuese, 

problemet, rezultatet e auditimeve të jashtme ose të brendshme të mëparshme, etj.). 

  

Në kolonën 2 “Detyrat”, paraqiten detyrat specifike që mund të kërkojnë kryerjen e një ose 

më shumë procedurave të auditimit (për shembull, në ekzaminimin e procesit të menaxhimit: 

1. Përshkruani procesin; 2. Identifikoni dhe vlerësoni ndërlidhjet funksionale të brendshme dhe 

të jashtme; 3. Identifikoni rreziqet në proces dhe aktivitetet e kontrollit të vendosura nga 

menaxhmenti për t’i menaxhuar rreziqet; 4. Identifikoni dhe vlerësoni aktivitetet e kontrollit, 

etj.). 

  

                                                           
2 Caktimi i detyrave për anëtarët e ekipit të auditimit kryhet nga udhëheqësi i ekipit të auditimit duke marrë parasysh aftësitë, përvojën dhe 

kualifikimet profesionale të auditorëve të brendshëm. Udhëheqësi i ekipit të auditimit është gjithashtu përgjegjës për menaxhimin e 
performancës së auditimit dhe sigurimin e cilësisë së kryerjes së detyrave të anëtarëve individualë të ekipit. 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data: 

Periudha e auditimit: Aprovuar nga:  

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data::  

Fusha Detyrat 
Periudha e 

implementimit 

Auditori i brendshëm i caktuar 

(emri, pozita, nënshkrimi) 

1 2 3 4 
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1.3. SHABLLONET E DOKUMENTEVE TË PUNËS PËR DOKUMENTIMIN E VLERËSIMIT 

TË RREZIKUT  (DP-P-03)  

 

 

Shablloni i dokumentit të punës – PLANIFIKIMI – 03. I: Dokumentimi i të kuptuarit të subjektit të audituar  
 

Qëllimi i dokumentit të punës 
 

1. Dokumentimi i njohurive të fituara dhe të kuptuarit e fushës së audituar: 
 

2. Përshkrimi i vazhdueshëm i aktorëve kryesor, përgjegjësive të tyre dhe kontrolleve kryesore të pritura në proces. 

Përshkrimi i 

veprimeve 

Bazat 

ligjore për 

veprim 

Dokument/et i/të lëshuar nën 

aktivitetin dhe njësitë përgjegjëse 
Kontrollet kryesore të pritura 

 

Fusha: 
   

 

Nën fusha: 

 

Objektivat: 
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Shablloni i dokumentit të punës – PLANIFIKIMI – 03.2: Dokumentimi i rreziqeve kryesore të identifikuara  
 

Qëllimi i dokumentit të punës 
 

Identifikimi i rreziqeve kryesore për fushën përkatëse të audituar dhe për të përcaktuar se cilat rreziqe duhet të përfshihen në fushën e vlerësimit 

të rrezikut bazuar në të kuptuarit e subjektit të auditimit.  

Fusha/ 

Aktiviteti/ 

Procesi 

Përshkrimi i rrezikut 

Shkaku + Problemi + Ndikimi 

Rreziqet kryesore 

P/J 
Komente 

1 2 3 4 
 

Fusha e Auditimit: p.sh. Burimet njerëzore, prokurimi, financat 

 

Nën fusha: p.sh. Planifikimi, vlerësimi i nevojave 

 

Objektivat:  ................................................... 

 
 

 

 

Shënim:  

Janë përshkruar 

nën-fushat 

përkatëse të 

auditimit, siç janë: 

Vlerësimi nevojave 

Planifikimi, etj. 

 

Shembull: 

Rreziku: vonesa në ekzekutimin e detyrave të 

caktuara për shkak të politikës së papërshtatshme 

të rekrutimit (arsyeja), i mungon personeli 

(problemi) i mjaftueshëm, i cili çon në 

pamundësinë e përmbushjes së afateve për zbatim 

(ndikimi). 

 

Shënim:  

Përgjigja është Po ose Jo 

varësisht nga gjykimi i 

auditorit nëse rreziqet 

përkatëse janë materiale 

dhe domethënëse për 

fushën e audituar dhe 

prandaj duhet të 

analizohen më tej. 

 

 

 

Shënim:  

Tregoni pse rreziku 

përkatës nuk duhet 

të analizohet më tej, 

d.m.th. arsyeja për 

të marrë përgjigje 

“Jo” në kolonën e 

mëparshme. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve   Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditim të Brendshëm 

Doracaku i Auditimit të Përformancës 

 

  61    
 

 
 

Shablloni i dokumentit të punës – PLANIFIKIMI – 03.3: Dokumentimi i vlerësimit të rrezikut  
 

Qëllimi i dokumentit të punës 
 

Dokumentimi i vlerësimit të rreziqeve kryesore që janë identifikuar si të rëndësishme për fushën e auditimit duke vlerësuar gjasat dhe ndikimin e tyre. 
 

Fusha/ 

Aktiviteti/ 

Procesi 

Përshkrimi rrezikut 

Shkaku+Problemi+Ndikimi 

Gjasat 

L-M-U 

Ndikimi 

L-M-U 

Niveli rrezikut 

L-M-U 

Kontrollet 

kryesore të 

pritura 

Përgjigja ndaj rrezikut 

Rreziku i 

mbetur 

L-M-U 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fusha e Auditimit: p.sh. Burimet njerëzore, prokurimi, financat 

 

Nën fusha:  

 

Objektivat:   

 

Shënim: 

Përshkruhen nën-

fushat përkatëse të 

auditimit, të tilla si 

vlerësimi nevojave, 

planifikimi, etj. Nga 

fleta 03.2 

Shënim: 

Rreziqet kryesore merren 

nga fleta 03.2, sipas 

formulës 

shkaku+problemi+ndikimi 

Shënim: 

Vendoset 

vlerësimi i gjasave 

të paraqitjes së 

rrezikut. 

Shënim: 

Vendoset 

vlerësimi i 

gjasave të 

paraqitjes së 

rrezikut. 

Shënim: 

Niveli rrezikut i 

përcaktuar me 

formulën 

Rreziku=Gjasa

txNdikimi 

Shënohet duke 

përdorur 

matricën e 

rrezikut në f.30 

të MAP 

Shënim: 

Përshkruhen 

kontrollet 

kryesore që 

auditori pret 

që të jenë në 

funksion (hapi 

i parë i 

vlerësimit të 

rrezikut). 

Shënim: 

Veprimet/masat e subjektit të 

sektorit publik( kontrollet e 

zbatuara) për menaxhimin e 

rrezikut (kolona 2) vendosen 

këtu, nëse auditorët kanë 

informacion të besueshëm se 

ekzistojnë kontrollet e 

duhura, dhe shënohet një 

vlerësim i rishikuar i gjasave, 

ndikimit dhe nivelit të 

rrezikut.  

P.sh. Për fushat e auditimit 

“Pagesat” auditori fillimisht 

ka vlerësuar rrezikun e 

kryerjes së shpenzimeve të pa 

– arsyetuara ose të pa 

ligjshmesi i lartë (gjasat e 

mëdha x ndikimi mesatar). 

Ai/ajo ka identifikuar që të 

jenë të vendosura kontrollet e 

Shënim: 

Paraqitet niveli i 

rrezikut të 

mbetur (vlerësimi 

i rishikuar nga 

kolona e 

mëparshme 7). 
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pritura që do të sigurojnë që 

të kryhen vetëm shpenzimet 

që i plotësojnë kërkesat 

rregullative. Veprimet/masat 

(kontrollet e zbatuara) të 

përcaktuara nga subjekti 

janë të duhura dhe zvoglojnë 

gjasat e rrezikut. Kjo tregon 

që auditori duhet ta rishikojë 

vlerësimin e rrezikut, dhe si 

rezultat niveli i rrezikut 

përcaktohet si i mesëm 

(gjasat e ulta x ndikimi 

mesatar). 
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Shablloni i dokumentit të punës – PLANIFIKIMI – 03.4: Përcaktimi i pyetjeve të auditimit dhe fushëveprimit të auditimit  
 

Qëllimi i dokumentit të punës 
 

Dokumentimi i pyetjeve të mundshme të formuluara të auditimit dhe përcaktimi i pyetjeve që do të përfshihen në fushën e auditimit. 
 

Fusha/ 

Aktiviteti/ 

Procesi 

Përshkrimi rrezikut 

Shkaku+Problemi+Ndikimi 

Niveli i rrezikut 

të mbetur 

L-M-U 

Pyetja e 

auditimit 

Relevanca  

P/J 

Realizueshmëria  

Normale/E vështirë/Jo e 

realizueshme 

Të përfshihet në 

fushën e auditimit 

P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Fusha e Auditimit: p.sh. Burimet njerëzore, prokurimi, financat 

 

Nën fusha:  
 

Objektivat:   
 

Shënim: 

Përshkruhen fushat 

përkatëse nga fleta 03.3 

për të cilat janë 

identifikuar rreziqe të 

mbetura të larta dhe të 

rëndësishme/kritike 

Shënim: 

Përshkruhen rreziqet kryesore nga 

fleta 03.3 për të cilat niveli i rrezikut 

të mbetur vlerësohet i lartë dhe/ose i 

mesëm (nëse është kritik për fushën e 

audituar), dhe kategoria me të cilën 

lidhet rrezikupërkatës. 

Për shembull: Për fushën e 

planifikimit, niveli i rrezikut të mbetur 

të alokimit jo të duhur të burimeve 

ndërmjet njësive të ndryshme 

strukturore është vlerësuar shumë, 

për shkak të mungesës së konsistencës 

së nevojave, gjë që çon në 

nënshkrimin e kontratave për 

furnizimin e produkteve nga të cilat 

sasi të mjaftueshme janë tashme në 

dispozicion. Ky rrezik i përket 

kategorisë së efikasitetit. 

Shënim: 

Niveli i rrezikut të 

mbetut vendoset 

në bazë të fletës 

03.3 

Shënim: 

Formulohen 

pyetjet specifike 

të identifikuarat 

të auditimit që 

lidhen me 

rrezikun. 

Shënim: 

Vendoset gjykimi i auditorit 

nëse pyetja është e 

përshtatshme dhe përgjigja 

për të do të çojë në arritjen e 

rezultateve të pritura të 

detyrës së auditimit (cila 

është arsyeja pse përfshihet 

në programin vjetor të 

auditimit), si dhe nëse 

informacioni i marrë do të 

jetë me interes për 

përdoruesit e raportit të 

auditimit. Vlerësimet janë: e 

lartë, e mesme ose e ulët. 

Shënim: 

Vendoset vlerësimi i 

auditorit për 

realizueshmërinë e pyetjes 

së auditimit, d.m.th. a 

mund të marrë përgjigje 

pyetja e auditimit dhe në 

çfarë niveli. 

Vlerësimet janë normale, e 

vështirë ose jo e 

realizueshme. 

Vlerësimi do të jetë i 

justifikuar, duke treguar 

kufizimet nëse ka. 

Shënim: 

Pasqyron gjykimin 

e auditorit nëse 

çështja përfshihet 

apo jo në fushën e 

auditimit 
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1.4. SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR MATRICËN E DIZAJNIT TË AUDITIMIT (DP-P-04)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qëllimi i dokumentit të punës: Dokumentimi i njohurive dhe të kuptuarit e fituar dhe të sistemuar gjatë fazës së planifikimit duke përcaktuar 

kriteret dhe dëshmitë e auditimit. 
 

Pyetja kryesore e auditimit 3: 
  

Pyetjet e Auditimit/ 

Nën-Pyetjet 
Kriteret e Auditimit Dëshmitë Burimi i Dëshmive 

Metoda e Mbledhjes 

së të Dhënave 

Metoda e Analizës së të 

Dhënave 

1 2 3 4 5 6 

ÇFARË DUAM TË DIMË? KUNDREJT CFARË 

STANDARDESH DO TË 

MASIM? 

CILAT DËSHMI DO TË 

JAPIN PËRGJIGJE PËR 

PYETJET? 

 

NGA KU DO T’I 

MARRIM DËSHMITË? 

SI DO T’I MARRIM 

DËSHMITË? 

ÇFARË DO TË BËJMË 

KUR T’I MARRIM 

DËSHMITË ? 

      

      

 

 

Shënime:  

                                                           
3 Përfshin pyetjen kryesore të formuluar ose një përshkrim të shkurtër të problemit që do të eksplorohet. 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data: 

Periudha e auditimit: Aprovuar nga:  

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data: 
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Në Kolonën 1 "Pyetjet / nën-pyetjet e auditimit", vendosen pyetje dhe logjike dhe të cilave mund t’u jepet përgjigje, që lejojnë përgjigje po/jo. 

 

Në Kolonën 2 "Kriteret e Auditimit", tregohet legjislacioni, rregulloret, standardet profesionale; standardet, masat ose angazhimet për rezultatet 

e subjektit të sektorit publik; performanca e organizatave të krahasueshme, praktika më e mirë, ose standardet e zhvilluara nga auditori. 

 

Në Kolonën 3 "Dëshmitë", tregohen fakte (dëshmi numerike; dëshmi përshkruese, informacione cilësore), përvojat, perceptimet, opinionet. 

 

Në kolonën 4 "Burimi i dëshmive", mund të jetë subjekti, subjektet e tjera publike, hulumtimi i publikuar, përfituesit, furnitorët, grupet e interesit. 

 

Në kolonën 5 "Metoda e mbledhjes së të dhënave", mund të jetë personalisht (vëzhgim, ekzaminim i dokumenteve, intervista, grupe të fokusit), 

me postë, telefon, dokumente të kërkuara me postë elektronike, pyetësorë; anketa të mostrave (të cilat mund të jenë personalisht ose përmes postës 

elektronike), si pikë referimi ndaj subjekteve të krahasueshme. 

 

Në kolonën 6 "Metoda e analizës së të dhënave", mund të jenë dëshmi sasiore (p.sh. tendencat, krahasimet, raportet); dëshmi cilësore (p.sh. 

matricat); analiza e sistemeve (p.sh. grafikët e proceseve); studimet e rastit. 
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1.5. SHABLLON I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR PROGRAMIN E PUNËS SË 

ANGAZHIMIT (DP-P-05) 

 

Njësia e Auditimit të Brendshëm: ………………....      

 

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

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI I PUNËS SË ANGAZHIMIT 
 

………………………………………………………………………………. 

( emri i angazhimit dhe periudha e auditimit ) 
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PËRMBAJTJA: 

SEKSIONI I. HISTORIKU 

 

1.1. Organizata dhe procesi (et) që do të auditohet. 

1.2. Ligjet, rregulloret dhe procedurat në lidhje me auditimin. 

1.3. Faktorët që mund të kenë ndikim material në kryerjen e auditimit. 

 

SEKSIONI II. FUSHA DHE OBJEKTIVAT 

 

2.1.Përshkrimi i temës së auditimit: njësitë/proceset organizative; pozitat kryesore; vendndodhjet 

gjeografike; kufizimet; vendi ku do të zhvillohet auditimi. 

2.2.Objektivat e auditimit: rezultatet që duhet të arrihen nga auditimi 

2.3. Rreziqet 

 

SEKSIONI III. PYETJET E AUDITIMIT 

 

3.1. Rezultatet e vlerësimit të rrezikut 

3.2. Pyetjet e auditimit 

 

SEKSIONI IV. QASJA E AUDITIMIT DHE METODOLOGJIA  

 

4.1. Qasja e auditimit 

4.2. Kriteret e auditimit 

4.3. Metodologjia e auditimit 

4.4. Rezultatet e pritura  

 

SEKSIONI V. BURIMET DHE KONTROLLI I CILËSISË 

 

5.1. Anëtarët e ekipit dhe disponueshmëria e tyre, pavarësia dhe kualifikimi i tyre për të marrë pjesë 

5.2. Përgjegjësia për kontrollin e cilësisë 

5.3. Aftësi specifike që do të merren nga jashtë NjAB-së 

 

SEKSIONI VI. KOHA E AUDITIMIT 
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6.1.  Aktivitetet kryesore dhe datat e planifikuara të tyre për përfundim 

 

SEKSIONI VII. KOMUNIKIMI  

 

7.1. Kontaktet kryesore të subjektit të auditimit 

7.2. Qasjet e komunikimit 

7.3. Pikat e planifikuara të komunikimit dhe data për secilën 

 

SEKSIONI VIII. PËRFUNDIMET 

 

 

Shtojcat e programit (nëse ka): 

1……………………………………. 

2……………………………………. 

3……………………………………. 

 

 

Udhëheqësi i ekipit të auditimit:  …………….................................…….. 
                                 (emri, pozita, nënshkrimi) 

   

 

 

Drejtori i NjAB-së:    ………………………………… 
                    (emri, nënshkrimi) 
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2. REALIZIMI 

2.1. SHABLLON I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR DOKUMENTIMIN E NDARJES SË PËRGJEGJËSIVE NDËRMJET ANËTARËVE TË 

EKIPIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË FAZËN E REALIZIMIT4   (DP-RE-01) 

 

 

 

Nr. Detyrat Procedura e auditimit Data e përfundimit Auditori i brendshëm i caktuar 

1 2 3 4 5 

1.1.     

1.2.     

Tabela 1 

 

Udhëheqësi i ekipit të auditimit: .......................…………………. 
                       (emri, pozita, nënshkrimi) 
 

Shënime:  

Në Kolonën 2 "Detyrat", renditni detyrat që u janë caktuar anëtarëve të ekipit të auditimit të brendshëm. 

Në kolonën 3 "Procedura e auditimit", vendosni procedurat specifike të auditimit që janë planifikuar të kryhen për t'iu përgjigjur pyetjeve të 

auditimit (p.sh. intervistat, pyetësorët, anketat, procedurat specifike analitike, etj.).Procedurat e auditimit të paraqitura në Kolonën 3 duhet të jenë 

konsistente me detyrën në Kolonën 2. Detyrat e ndryshme mund të kenë përsëritje të procedurave të auditimit që do të përdoren. 

                                                           

4 Dokumenti i punës përgatitet nga udhëheqësi i ekipit të auditimit pas diskutimeve me anëtarët e ekipit të auditimit. Ai përfshin përgatitjen e Tabelës 1 dhe Tabelës 2. 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data: 

Periudha e auditimit: Aprovuar nga:  

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data: 
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Në kolonën 4 "Data e përfundimit", specifikoni afatin kohor për zbatimin e procedurës përkatëse të kontrollit për të siguruar qëndrueshmëri në 

zbatim, d.m.th. rezultatet e procedurës së mëparshme mund të përdoren në një tjetër. Nëse është e nevojshme, procedura të ndryshme të auditimit 

mund të zbatohen për kryerjen e detyrës përkatëse. 

Në kolonën 5 “Auditori i brendshëm i caktuar”, shënoni emrin e anëtarit të ekipit të auditimit të brendshëm i cili është përgjegjës për kryerjen 

e detyrës. Në rast të përfshirjes së ekspertëve të jashtëm, kjo kolonë përfshin edhe emrat e ekspertëve të jashtëm. 

 

Nr. Aktiviteti Person-ditë pune Data e përfundimit 

1 2 3 4 

1. Diskutimi mbi faktet dhe rrethanat me menaxhmentin e lartë   

2. Diskutim përfundimtar i dëshmive të mbledhura të auditimit   

3. Përgatitja e draft raportit të auditimit   

4. Rishikimi i cilësisë së draft raportit të auditimit   

5. Dorëzimi i raportit të auditimit   

  Tabela 2 
 

Shënime:  

Në Kolonën 2 "Aktiviteti", renditni aktivitetet e detyrueshme që duhet të përmbushen pas përfundimit të procedurave të auditimit për të gjitha 

detyrat e përcaktuara në programin e punës së angazhimit dhe të përshkruara në Tabelën 1. 

Në Kolonën 3 "Person-ditë pune", tregoni kohën e nevojshme për ta përfunduar secilin aktivitet. Nëse më shumë se një anëtar i ekipit kryen 

aktivitetin në fjalë, tregoni kohën (person-ditë) që do t’i nevojitet secilit auditor. 

Në Kolonën 4 "Data e përfundimit", shënoni afatin e fundit për kryerjen e aktivitetit në fjalë. Afatet në Tabelën 2 duhet të sinkronizohen me ato 

të Tabelës 1 dhe me afatet e përcaktuara në programin e punës së angazhimit. 
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2.2 SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR DOKUMENTIMIN E REZULTATEVE TË PROCEDURAVE TË KRYERA TË 

AUDITIMIT5 (DP- RE-02) 
 

 

 

 

 

Pyetja e auditimit:6 

Detyra7: 

Gjetjet: 

Procedurat e auditimit8: 

Burimet e informacionit9:  

Shënim:  

Ky dokument i punës është përgatitur duke e përdorur modelin e shabllonit të parë (Tabela 1) ku zbatohet qasja e orientuar kah rezultati ose e orientuar kah 

sistemi. Kur zbatohet një qasje e orientuar kah problemi, dokumenti i punës përgatitet duke e përdorur modelin e shabllonit të dytë (Tabela 2).  

Kriteri i auditimit Situata e gjetur Shkaku Efekti 
Gjetjet dhe 

dëshmitë e auditimit 

Përfundimet 

(efekti) 

Draft rekomandimet/ 

praktikat e mira 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Tabela 3 

                                                           
5 Dokumenti i punës duhet të përgatitet nga secili anëtar i ekipit të auditimit të brendshëm dhe të rishikohet nga udhëheqësi i ekipit të auditimit të brendshëm. 

6 Pyetja dhe nën-pyetjet e auditimit pasqyrohen, siç është paraqitur në Matricën e Dizajnit të Auditimit.      
7 Detyra specifike pasqyrohet sipas planit të auditimit të përgjegjësive të anëtarëve të ekipit të auditimit. 

8 Përshkruhen procedurat e auditimit për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe informacionit dhe për marrjen e dëshmive të auditimit. 

9 Tregohen burimet e informacionit. 

 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

Data: 

Periudha e auditimit: Aprovuar nga:  

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

Data:  
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Shënime:  

Në kolonën 1 “Kriteret e auditimit”, shënoni kriteret e përzgjedhura kundrejt të cilave do të matet performanca. 

Në kolonën 2 “Situata e gjetur”, shënoni faktet/situatën e gjetur si rezultat i kryerjes së procedurave të auditimit.  

Në kolonën 3 “Shkaku”, shënoni dallimet e fituara ndërmjet kriterit dhe situatës së gjetur. 

Në kolonën 4 “Efekti”, shënoni arsyet për dallimet e fituara ndërmjet kriterit dhe situatës së gjetur. 

Në kolonën 5 “Gjetjet dhe dëshmitë e auditimit”, pasqyroni rezultatet e vlerësimit të performancës aktuale nga ana e auditorit kundrejt kritereve 

të auditimit dhe dëshmive të marra të auditimit. 

Në kolonën 6 “Përfundimet”, vendosni përfundimet për efektin e situatës së gjetur, d.m.th çka do të ndodhte për shkak të dallimeve të fituara 

ndërmjet situatës së gjetur dhe kritereve. 

Në kolonën 7 “Draft rekomandimet”, propozohen rekomandimet e mundshme për ta përmirësuar performancën ose për t’i trajtuar shkaqet e 

dobësive/mangësive të identifikuara. Në rast se subjekti është duke ndërmarrë veprim për performancë më të mirë gjatë auditimit për t’i trajtuar 

problemet e identifikuara, ato veprime mund të shënohen si praktika të mira.  

 

Problemi Situata e gjetur Shkaku 
Gjetjet dhe dëshmitë e 

auditimit 
Përfundimet (efekti) Draft rekomandimet 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Tabela 4 

 

Shënime:  

Në kolonën 1 “Problemi”, shënoni problemin që do të hulumtohet në angazhimin e auditimit.  

Në kolonën 2 “Situata e gjetur”, shënoni faktet e vendosura dhe nëse ekziston me të vërtetë problemi. 

Në kolonën 3 “Shkaku”, tregoni arsyet për problemin e identifikuar në  bazë të procedurave të kryera të auditimit.  
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Në kolonën 4 “Gjetjet dhe dëshmitë”, pasqyroni rezultatet e vlerësimit nga ana e auditorit, të ndikimit të problemeve të identifikuara dhe dëshmive 

të marra. 

Në kolonën 5 “Përfundimet”, shënoni vlerësimet / përfundimet për efektin e gjetjeve, d.m.th cilat do të ishin pasojat nëse nuk merret asnjë masë. 

Në kolonën 6 “Draft rekomandimet”, propozohen rekomandimet e mundshme për t’i tejkaluar shkaqet e problemeve të identifikuara dhe pasojat 

e tyre. 
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2.3.  SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR MATRICËN E GJETJEVE (DP-RE-03) 

 

 

Qëllimi: Dokumentimi i informacionit të mbledhur, të përmbledhur dhe analizuar gjatë kryerjes së auditimit dhe pasqyrimi i situatës së gjetur, 

gjetjeve dhe përfundimeve dhe rekomandimeve përkatëse. 

 

1. Matrica e modelit të qasjes së orientuar kah sistemi ose kah rezultati: 

Pyetjet e auditimit10: 

Gjetjet 
 

Përfundimet 

 

Rekomandimet / 

Praktikat e mira 

 

Përfitimet Situata e 

gjetur 
Kriteri 

Dëshmitë dhe 

analizat 
Shkaku Efekti 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Shënim:  

Në Kolonën 1 "Situata e gjetur", përshkruani faktet më domethënëse si rezultat i procedurave të kryera të auditimit. 

Në Kolonën 2 "Kriteri", tregoni kriteret kundrejt të cilave matet dhe vlerësohet performanca në mënyrë që të përcaktohet nëse është e kënaqshme, 

e pakënaqshme apo i tejkalon pritjet. 

Në Kolonën 3 “Dëshmitë dhe analizat”, pasqyroni rezultatet e analizës së variancave të gjetura ndërmjet kushteve dhe kritereve dhe dëshmive të 

marra nga auditimi. 

                                                           
10 Sipas Matricës së Dizajnit të Auditimit në fazën e planifikimit 

Angazhimi i auditimit : Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data: 

Periudha e auditimit: Aprovuar nga:  

/emri, pozita, nënshkrimi / 

Data 
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Në Kolonën 4 “Shkaku”, shënoni arsyet e ndryshimeve ndërmjet fakteve të përcaktuara dhe kritereve. Arsyet mund të lidhen me aktivitetet e 

subjektit të sektorit publik ose mund të jenë jashtë kontrollit të tij. Identifikimi i shkaqeve kërkon dëshmi të besueshme dhe analiza të hollësishme. 

Në Kolonën 5 “Efekti”, shënoni pasojat e shkaqeve dhe gjetjet përkatëse. Efekti është masë që e konfirmon relevancën e gjetjes. 

Në Kolonën 6 “Përfundimet”, pasqyroni përfundimet e nxjerra në bazë të analizës së fakteve të përcaktuara, arsyeve dhe efektit të gjetur, d.m.th. 

cilat janë pasojat për subjektin e sektorit publik. 

Në Kolonën 7 “Rekomandimet”, auditori propozon përmirësimin e performancës ose trajtimin e shkaqeve të dobësive/mangësive të identifikuara. 

Në rast se subjekti ekonomik është duke ndërmarrë veprim gjatë angazhimit të auditimit për t’i trajtuar problemet, mangësitë dhe/ose dobësitë e 

identifikuara, ato veprime mund të shënohen si praktika të mira.  

Në Kolonën 8 "Përfitimet", shënoni se çfarë përmirësimesh pritet të arrihen si rezultat i zbatimit të rekomandimeve. Përfitimet mund të pasqyrohen 

në mënyrë cilësore dhe/ose sasiore. 

 

2. Matrica e modelit të qasjes së orientuar kah problemi: 

Pyetjet e auditimit 11: 

Gjetjet 
 

Përfundimet 

 

Rekomandimet 

 

 

Përfitimet Problemi Situata e gjetur Shkaku 
Dëshmitë dhe 

analizat 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Shënim:  

Në Kolonën 1 “Problemi”, auditori përshkruan problemin që është planifikuar të eksplorohet gjatë fazës së kryerjes së angazhimit të auditimit. 
 

Në Kolonën 2 “Situata e gjetur”, vendosen faktet e përcaktuara që d.m.th nëse problemi ekziston vërtet. 

Në Kolonën 3 “Shkaku”, pasqyroni arsyet e problemit të identifikuar bazuar në procedurat e kryera të auditimit. 

                                                           
11 Njësoj sipas Matricës së Dizajnit të Auditimit të zhvilluar në fazën e Planifikimit 
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Në Kolonën 4 “Dëshmitë dhe analizat”, pasqyroni rezultatet e vlerësimit të auditorit për ndikimin e problemeve të identifikuara dhe dëshmitë e 

marra nga auditimi. 

Në Kolonën 5 “Përfundimet”, vendosni përfundimet e formuluara në bazë të një analize të gjetjeve të fakteve, shkaqeve të problemeve dhe efektit 

të përcaktuar, d.m.th. cilat janë pasojat për subjektin e sektorit publik, nëse nuk merren masa korrigjuese. 

Në Kolonën 6 “Rekomandimet”, vendosni rekomandimet e mundshme për t’i tejkaluar shkaqet e problemeve të identifikuara dhe pasojat e tyre. 

Në Kolonën 7 "Përfitimet", vendosni përmirësimet e pritura si rezultat i zbatimit të rekomandimeve. Përfitimet mund të pasqyrohen në mënyrë 

cilësore dhe/ose sasiore.  
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3. RAPORTIMI 

3.1. SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR RAPORTIN E AUDITIMIT (DP-RA-01) 

 

Njësia e Auditimit të Brendshëm: …….............……   Data: …............……… 

 

 

 

 

 

 

RAPORTI I AUDITIMIT 

………………………………………… 

(EMRI I ANGAZHIMIT TË AUDITIMIT DHE PERIUDHËS SË AUDITIMIT) 
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PËRMBAJTJA 

 

SHKURTESAT 

 

FJALORI I TERMAVE 

 

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 

Përmbledhja ekzekutive pasqyron me saktësi dhe koncizitet: përmbajtjen e raportit të auditimit; 

pyetjet e auditimit të ekzaminuara dhe përgjigjet e marra. Në të specifikohet periudha e audituar 

dhe jepet një përshkrim i shkurtër i fushave të audituara. Në të gjithashtu përfshihen kufizime 

në fushën e subjektit të auditimit, nëse ka. 

Theksi duhet të jetë në përfundimet kryesore të auditimit dhe një paraqitje të shkurtër të 

rekomandimeve. Rekomandohet që të mos jetë shumë e gjatë (rreth 2 faqe). 

Është e preferueshme që të hartohet përmbledhja ekzekutive kur gjetjet dhe përfundimet janë 

hartuar dhe shqyrtuar. Auditorët duhet t'i kushtojnë vëmendje nevojave që përmbledhja 

ekzekutive të mbetet e ekuilibruar dhe të mos i theksojë tepër gjetjet negative. 

 

HYRJE 

Hyrja e raportit përshkruan kontekstin e auditimit duke ndihmuar përdoruesit e fundit të raportit, 

ta kuptojnë auditimin dhe gjetjet. Ajo përmban një përshkrim të fushës së auditimit, duke 

përcaktuar: 

Objektivat e aktivitetit/procesit/programit/funksionit dhe karakteristikat e tyre kryesore; 

Rregulloret ligjore; 

Materialitetin dhe ndikimin; 

Sistemet dhe proceset kryesore. 

Hyrja nuk duhet të jetë e gjatë dhe e detajuar. Detaje të mëtejshme që konsiderohen të dobishme 

për ta kuptuar auditimin, mund të jepen në një aneks, dhe mund të jepen indikacione se si të 

merren informacione të mëtejshme (p.sh. referencat në internet). 

 

FUSHËVEPRIMI DHE QASJA E AUDITIMIT  

Objektivat e auditimit 

Për auditimet e performancës, rekomandohet të përcaktohet objektivi i auditimit në formën e 

një pyetje të cilës duhet t'i përgjigjet auditimi. Kjo pyetje kryesore e auditimit duhet të 

shndërrohet mandej në pyetje të nivelit më të ulët, niveli më i ulët i të cilave mund të marrë 

përgjigje duke i kryer procedurat specifike të auditimit. 
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Fushëveprimi i auditimit 

Kjo nën-pjesë identifikon pyetjet e nivelit më të ulët për të cilat duhet të jepen përgjigje gjatë 

angazhimit të auditimit; fushat e auditimit, veprimtaritë, problemet dhe strukturat e subjektit të 

sektorit publik që janë të mbuluara nga auditimi. 

Kriteret e auditimit / Shkaqet e problemeve 

Kjo nën-pjesë tregon kriteret e auditimit dhe indikatorët e përdorur për ta vlerësuar 

performancën në subjektin e auditimit. 

Metodologjia e auditimit 

Kjo nën-pjesë e pasqyron qasjen e auditimit si dhe metodat dhe teknikat e përdorura për 

mbledhjen dhe analizën e të dhënave dhe informacionit dhe  marrjen e dëshmive të auditimit. 

 

GJETJET 

Kjo pjesë duhet të përgatitet bazuar në udhëzimet e manualit të auditimit të performancës. 

Vëzhgimet duhet të strukturohen bazuar në pyetjet e auditimit, pasi kjo jep fokusin e auditimit 

dhe përfundimeve të tij. Gjatë prezantimit të gjetjeve të auditimit, kryesisht elementët e 

mëposhtëm duhet të jenë të dukshëm për lexuesin: kriteret ("çfarë duhet të jetë"), dëshmitë 

("çfarë është"), efekti ("cilat janë pasojat") dhe shkaku ("pse ekziston devijimi nga normat ose 

kriteret'), kur gjenden probleme. 

 

PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET 

Qëllimi kryesor i kësaj pjese është dhënia e përgjigjeve të qarta si përfundime ndaj pyetjeve të 

auditimit, dhe dhënia e rekomandimeve lidhur me atë se si të bëhen përmirësimet. Prandaj, 

përfundimet, bazuar në vëzhgimet materiale, duhet të paraqiten në pyetjet e auditimit. 

Përfundimet duhet të japin përgjigje për pyetjet e vendosura, duke mos dhënë përmbledhje të 

gjetjeve. 

Raporti duhet të japë rekomandime në lidhje me përmirësimet që mund të bëhen për t’i trajtuar 

mangësitë e rëndësishme, kur gjetjet e auditimit kanë treguar potencialin për përmirësime të 

konsiderueshme në operacione dhe performancë. Në rastet kur veprimi korrigjues tashmë është 

në zhvillim e sipër, është praktikë e mirë të theksohet ky fakt. 

Rekomandimet do të arrinin më shumë ndikim nëse ato janë pozitive në ton dhe përmbajtje, 

janë të orientuara drejt rezultateve (japin disa indikacione për rezultatin e synuar), marrin 

parasysh kostot kundrejt përfitimeve dhe janë diskutuar dhe rënë dakord me menaxhmentin e 

lartë të subjektit të sektorit publik. 

 

LISTA E DËSHMIVE TË AUDITIMIT 

Meqenëse shumica e auditimeve të performancës përmbajnë shumë dëshmi në letër, është e 

rëndësishme të ketë një sistem të thjeshtë të numrave të referencës së dokumentacionit që e lidh 

punën e bërë me gjetjet. 

Këshillohet që të bëhet një referencë e ndërsjellë e gjetjeve të auditimit me dëshmitë, para 

dorëzimit të tyre te rishikuesi. 
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3.2. SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR  DOKUMENTIMIN E DISKUTIMIT ME MENAXHMENTIN E LARTË TË SUBJEKTIT TË 

SEKTORIT PUBLIK PËR FAKTET, GJETJET, PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET E DRAFT RAPORTIT TË AUDITIMIT (DP-RA-02) 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi: 

Të validohen informatat e prezantuara në raport; 

Të sqarohen mosmarrëveshjet dhe/ose kundërshtitë që janë paraqitur; 

Të validohen dëshmitë e auditimit të pranuara nga burimet e jashtme. 

Nr. Fusha e diskutimit 
Opinioni i menaxhmentit të 

lartë 

Opinioni i ekipit të auditimit 

të brendshëm 

Informata shtesë të 

mbledhura 
Përfundimet 

1 2 3 4 5 6 

1.1      

1.2      

 

Anëtarët e ekipit të auditimit të brendshëm:                                                  Përfaqësuesit e menaxhmentit të lartë: 

 
1. ............................................................                       1. ................................................................ 
             (emri, pozita dhe nënshkrimi)                                                                                        (emri, pozita dhe nënshkrimi) 
 

2. ..................................................................                    2. ........................................................................ 

            (emri, pozita dhe nënshkrimi)                                                                  (emri, pozita dhe nënshkrimi) 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

Data: 

Periudha e auditimit: Aprovuar nga:  

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

Data:  
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4.  KONTROLLI I CILËSISË 

4.1. SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR DOKUMENTIMIN E RISHIKIMIT TË 

CILËSISË PËR PLANIFIKIMIN E SUBJEKTIT TË AUDITIMIT (DP-KC-01)  

 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 

Periudha e audituar: 

 

Rishikuar nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 
 

 

Nr. Pyetja P Pj J Komente/rekomandime 

1.1. 

A i kanë nënshkruar anëtarët e ekipit të 

auditimit deklaratat se nuk ka konflikt të 

interesit, sipas Ligjit për Kontrollin e 

Brendshëm të Financave Publike? (Shih 

Formularin 1016 të Doracakut të Auditimit të 

Brendshëm) 

    

1.2. 

A janë shpërndarë te anëtarët e ekipit të 

auditimit detyrat që duhet të kryhen në fazën 

e planifikimit? 

    

1.3. 

A është shpërndarja e detyrave te anëtarët e 

ekipit të auditimit në përputhje me përvojën, 

aftësitë dhe kualifikimet e tyre? 

    

1.4. 
A është i arsyetuar përdorimi i këshilltarit të 

jashtëm? (nëse është planifikuar) 
    

1.5. 
A janë të arsyetuara vizitat në terren? (nëse 

janë planifikuar) 
    

1.6. 

A janë mbledhur informacione të 

mjaftueshme për natyrën e subjektit të 

auditimit? 

    

1.7. 

A janë identifikuar faktorët e rëndësishëm të 

rrezikut për secilën nga fushat e përfshira në 

fushëveprimin e auditimit? 

    

1.8. 
A janë identifikuar mirë kontrollet kryesore të 

pritura për secilën fushë? 
    

1.9. 
A janë identifikuar saktë rreziqet kryesore 

materiale dhe domethënëse? 
    

1.10. 
A janë analizuar dhe vlerësuar mirë rreziqet 

materiale? 
    

1.11. 
A janë vlerësuar saktë nivelet e rrezikut të 

mbetur? 
    

1.12. 

A i plotësojnë pyetjet e auditimit kriteret e 

mëposhtme kryesore: 

• Relevante: të lidhura me një rrezik; dhe 

• Të auditueshme: që mund të marrin 

përgjigje? 

    

1.13. 
A janë kriteret e identifikuara të auditimit të 

duhura, relevante dhe të zbatueshme? 
    

1.14. 
As është planifikuar mirë fushëveprimi i 

auditimit sa i përket burimeve në dispozicion? 
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1.15. 

A janë identifikuar mirë burimet e dëshmive të 

auditimit për të siguruar që janë marrë dëshmitë 

e mjaftueshme, relevante dhe të besueshme? 

    

1.16. 
A janë gjetjet e pritura të auditimit në përputhje 

me realitetin? 
    

1.17. 
A i plotëson draft programi i auditimit kërkesat 

e specifikuara në DAP? 
    

 

Përfundimet: ……………………………………………………………………………… 

 

Shkurtesat:  P – Po;   J – Jo;    Pj. - Pjesërisht 
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4.2. SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR  DOKUMENTIMIN E KONTROLLIT TË 

CILËSISË SË PYETJEVE TË AUDITIMIT (DP-KC-02)  

 
Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 

Periudha e audituar: 

 

Rishikuar nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 

 
 

Nr. Pyetja P Pj J Komente/rekomandime 

1. Pyetja kryesore e auditimit:     

1.1. A është i bazuar në vlerësimin e rrezikut?     

1.2. 

A është i duhur për t’i plotësuar objektivat e 

subjektit të auditimit dhe arsyet për përfshirje në 

planin vjetor të auditimit? 

    

2. Pyetje specifike dhe nën-pyetje:     

2.1. 
A janë të bazuara në një analizë të pyetjes 

kryesore? 
    

2.2. A mundësojnë ato përgjigje “po” / “jo”?     

2.3. A janë të lidhura logjikisht?     

2.4. A janë reciprokisht të përjashtueshme?     

2.5. 
A janë gjithëpërfshirëse në çdo nivel dhe në 

përgjithësi? 
    

2.6. A mundësojnë ato që të nxirren përfundimet?     

2.7. 
A është numri i pyetjeve në secilin nivel 

ndërmjet 2 dhe 5? 
    

2.8. 
A është e mundur të përkufizohen procedurat e 

auditimit për çështjet e nivelit më të ulët? 
    

2.9. A janë pyetjet të qarta dhe koncize?     

2.10. 

A është e mundur që pyetjet të përcaktohen 

sipas: kritereve; burimeve të dëshmive; 

metodave të mbledhjes së informatave; 

metodave për analizën e të dhënave dhe gjetjeve 

të pritura? 

    

 

Përfundimet: ……………………………………………………………………………… 

 

Shkurtesat:  P – Po; J – Jo; Pj. – Pjesërisht 
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4.3. SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR DOKUMENTIMIN E KONTROLLIT TË 

CILËSISË SË PROGRAMIT TË PUNËS SË ANGAZHIMIT (DP-KC-03)  

 
Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 

Periudha e audituar: 

 

Rishikuar nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 

 
 

Nr. Pyetja P Pj J Komente/rekomandime 

1.1 A është auditimi i realizueshëm?      

1.2 

A do t’i shtojë vlerë auditimi dhe ta 

përmirësojë funksionimin e subjektit të 

sektorit publik në fushën e audituar?  

    

1.3 

A janë pyetjet e auditimit relevante për arritjen 

e objektivave të auditimit? A ka marrëdhënie 

logjike dhe shkakore ndërmjet pyetjeve në 

nivelet e ndryshme? 

    

1.4 

A është përcaktuar metodologjia e qartë për 

marrjen e përgjigjeve të besueshme ndaj 

pyetjeve të auditimit? A janë të duhura 

metodat e propozuara për t’u dhënë përgjigje 

pyetjeve të auditimit dhe a do të japin ato 

dëshmi të mjaftueshme, relevante dhe të 

besueshme? A është arritur një kombinim i 

mirë i teknikave sasiore dhe cilësore? 

    

1.5 

A kanë anëtarët e ekipit të auditimit përvojë të 

mjaftueshme dhe njohuri të subjektit të 

auditimit? A është e këshillueshme të 

përdoren ekspertët e jashtëm nëse është e 

nevojshme? 

    

1.6 
A janë vendosur afate realiste për detyrat e 

caktuara për anëtarët e ekipit të auditimit?  
    

1.7 

A kanë diskutuar ekipi i auditimit me 

menaxhmentin e lartë të subjektit për pyetjet e 

auditimit, kriteret dhe metodologjinë për 

kryerjen e auditimit? 

    

1.8 

Është e nevojshme që ekipi i auditimit, bashkë 

me udhëheqësin e NjAB-së bazuar në 

përgjigjet e mësipërme, ta arrijnë një vlerësim 

objektiv të arsyeve për vazhdimin e auditimit 

në përputhje me draft programin e propozuar 

për kryerjen e detyrës së auditimit. 

    

 

 

Përfundimet: ……………………………………………………………………………… 

 

Shkurtesat:  P – Po;    J – Jo;     Pj. – Pjesërisht 
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4.4. SHABLLON I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR DOKUMENTIMIN E KONTROLLIT TË 

CILËSISË SË GJETJEVE PRELIMINARE, PËRFUNDIMEVE DHE DRAFT 

REKOMANDIMEVE TË PARAQITURA NË MATRICËN E GJETJEVE (DP-KC-04)  

 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 

Periudha e audituar: 

 

Rishikuar nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 
 

 

Nr. Pyetja P Pj J Komentet/rekomandimet 

1.1 

A ka mbledhur ekipi i auditimit të brendshëm 

dëshmi të mjaftueshme, relevante dhe të 

besueshme të auditimit për të dhënë përgjigje të 

arsyeshme në pyetjet e auditimit? 

    

1.2 
A është analizuar hollësisht dhe interpretuar 

saktësisht dëshmia e auditimit? 
    

1.3 
A janë identifikuar gjetjet kryesore dhe a janë 

mbështetur me dëshmi? 
    

1.4 A janë identifikuar saktë shkaqet?     

1.5 

A janë efektet të lidhura me shkaqet e 

identifikuara dhe të pasqyruara në mënyrë të 

vazhdueshme te gjetjet? 

    

1.6 

A mundësojnë përfundimet e formuluara që të 

përcaktohet se çka duhet të përmirësohet në 

subjektin e sektorit publik? 

    

1.7 A janë draft rekomandimet të formuluara saktë?     

1.8 

A do të ndihmojë zbatimi i rekomandimeve të 

propozuara që të arrihen përfitimet e pritura siç 

është treguar? 

    

1.9 
A janë diskutuar me menaxhmentin e lartë të 

subjektit faktet, gjetjet dhe draft rekomandimet? 
    

 

Përfundimet: ……………………………………………………………………………… 

 

Shkurtesat: P – Po;   J – Jo;   Pj. – Pjesërisht 
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4.5. SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR DOKUMENTIMIN E RISHIKIMIT TË 

CILËSISË SË DRAFT RAPORTIT TË AUDITIMIT (DP-KC-05)  

 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 

Periudha e audituar: 

 

Rishikuar nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

 

 
 

Nr. Pyetja P Pj J Komente/rekomandime 

1.1 

A është draft raporti i auditimit i përgatitur në 

mënyrë të tillë që është mjaft i qartë, i plotë dhe i 

kuptueshëm? 

    

1.2 

A është draft raporti i auditimit i strukturuar në 

mënyrë logjike për ta pasqyruar lidhjen ndërmjet 

pyetjeve të auditimit, gjetjeve, përfundimeve dhe 

rekomandimeve? 

    

1.3 A janë plotësuar kërkesat për strukturën e raportit?     

1.4 

A është përmbledhja ekzekutive e draft raportit e 

saktë dhe gjithëpërfshirëse sa i përket rezultateve 

kryesore të auditimit? 

    

1.5 

A jep hyrja mjaft informata për subjektin e 

auditimit për t’i mundësuar lexuesit ta kuptojë 

kontekstin e auditimit? 

    

1.6 

A janë paraqitur qartë fushëveprimi dhe qasja e 

auditimit duke përfshirë kufizimet e imponuara 

(nëse ka)? 

    

1.7 

A janë gjetjet dhe përfundimet të përkrahura me 

dëshmi të mjaftueshme, relevante dhe të 

besueshme?  

A janë ato të lidhura si duhet? 

    

1.8 

A e paraqet raporti qartë lidhjen ndërmjet 

objektivave të auditimit, pyetjeve të auditimit, 

kritereve, gjetjeve, përfundimeve dhe 

rekomandimeve? 

    

1.9 
A janë rekomandimet e propozuara të lidhura me 

përfundimet? A janë ato të qarta dhe të arsyetuara? 
    

1.10 
A janë rekomandimet të realizueshme dhe a do t’i 

shtojnë vlerë subjektit? 
    

1.11 

A janë diskutuar gjetjet, përfundimet dhe 

rekomandimet e draft raportit me menaxhmentin e 

lartë? 

    

1.12 

A është bindës opinioni i ekipit të auditimit të 

brendshëm për opinionin e shprehur nga 

menaxhmenti i lartë? 

    

1.13 
A janë përdorur grafika, diagrame, ilustrime, dhe 

shembuj për ta ilustruar informacionin e raportuar? 
    

 

 

Përfundimet: ……………………………………………………………………………… 

Shkurtesat: P- Po;   J – Jo;   Pj- Pjesërisht 
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5. PËRCJELLJA 

5.1. SHABLLONI I DOKUMENTIT TË PUNËS PËR DOKUMENTIMIN E PËRCJELLJES SË ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE DHE 

VEPRIMET E TJERA TË NEVOJSHME (DP-PR-01)  

 

Nr. Rekomandimet Veprimet e zbatuara Efekti Vlerësimi i zbatimit 
Veprimet e tjera të 

nevojshme 

1 2 3 4 5 6 

1.1      

1.2      

1.3      

1.4      

1.5      

 
Përfundim: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                           (Jep një opinion të përgjithshëm të ekipit të auditimit të brendshëm për zbatimin e rekomandimeve.) 

 

Udhëheqësi i ekipit të auditimit: ....................……………………... 
             (emri, pozita, nënshkrimi) 

Shënime:  

Në kolonën 2 “Rekomandimet”, vendosen të gjitha rekomandimeve e dhëna në raportin e auditimit në mënyrë konsistente. 

Në kolonën 3 “Veprimet e zbatuara”, vendosen masat/veprimet e ndërmarra nga subjekti i sektorit publik për zbatimin e rekomandimeve përkatëse. 

Në kolonën 4 “Efekti”, vendosen rezultatet e arritura në zbatimin e rekomandimeve përkatëse. 

Në kolonën 5 “Vlerësimi i zbatimit”, vendoset vlerësimi i ekipit të auditimit për zbatimin e rekomandimeve përkatëse. 

Në kolonën 6 “Veprimet e tjera të nevojshme”, vendoset zotimi i subjektit të sektorit publik për ta përcjellë zbatimin e rekomandimeve. Nëse menaxhmenti i 

lartë ka propozuar një plan të veprimit, duhet të ceket në këtë kolonë dhe t’i bashkëngjitet dokumentit të punës. 

Angazhimi i auditimit: Përgatitur nga: 

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

Data: 

Periudha e auditimit: Aprovuar nga:  

/emri, pozita, nënshkrimi/ 

Data:  




