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FJALA HYRËSE  
 

Doracaku është përgatitur nga Ministria e 
Financave - Njësia Qendrore për Harmonizimin e 
Auditimit të Brendshëm në bashkëpunim me 
ekspertët e projektit te financuar nga BE-ja 
“Mbështetje e Mëtutjeshme për Kontrollin e 
Brendshëm të Financave Publike dhe Auditimit të 
Brendshëm” dhe më pastaj i rishikuar në kuadër të 
Projektit të BE-së për të ofruar “Mbështetje për 
Përmirësimin e Menaxhimit Publik, Kontrollit dhe 

Llogaridhënies” dhe të projektit të USAID-it “Komunat Transparente, 
Efektive dhe Llogaridhënëse”, për t’u harmonizuar me kërkesat e Ligjit për 
Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike dhe standardet 
ndërkombëtare të auditimit të brendshëm.  
 

Doracaku është në dispozicion në tri gjuhë - në gjuhën shqipe, serbe dhe 
angleze, dhe përbëhet nga dy pjesë, të mbështetura me materiale të 
ndryshme, i cili është në ueb-faqen e Ministrisë së Financave dhe 
Transfereve-NjQH/AB:  

https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,79 
 

Pjesa e parë ka të bëjë me menaxhimin e funksionit të auditimit të 
brendshëm, prezanton rolin e palëve kryesore të interesit, parimet dhe 
politikat kryesore për auditimin e brendshëm, si dhe përshkruan proceset 
e rëndësishme për zhvillimin e planeve strategjike dhe vjetore të auditimit.  
 

Pjesa e dytë detajon aktivitetet e ekipit të auditimit derisa ekipi kalon 
nëpër një auditim të veçantë, dhe do të jetë i dobishëm si një udhëzues 
xhepi  për auditorë, gjatë kryerjes së detyrave të tyre të auditimit.   
 

Profesioni i auditimit të brendshëm ka shënuar një zhvillim të shpejtë gjatë 
viteve të fundit. Si auditorë të brendshëm të sektorit publik është e 
rëndësishme të punoni shumë për të aplikuar teknikat moderne të 
auditimit të brendshëm në Kosovë. Ky doracak do të jetë një mjet i 
vlefshëm për të ndihmuar auditorët e brendshëm në subjektet e sektorit 

 

https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,79


Ministria e Financave dhe Transfereve 4 NjQH për auditimin e brendshëm 

 Doracaku i auditimit të brendshëm - Pjesa I: Menaxhimi i aktiviteteve të AB 

 

Përkrahja e BE-së për Përmirësimin e Menaxhimit, Kontrollit dhe Llogaridhënies Publike në Kosovë 
Projekt i financuar nga BE-ja , i menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë  

 

publik të Kosovës që të ushtrojnë rolin e tyre të rëndësishëm në sigurimin 
e llogaridhënies dhe qeverisjes së mirë. 
 

Një çështje kyçe sa i përket aplikimit të auditimit modern në subjektet e 
sektorit publik të Kosovës është që të hiqet lidhshmëria e auditimit të 
brendshëm me konceptin e vjetër të inspektimit, që ishte një kontroll i 
kryer nga një autoritet i jashtëm. Në vend të kësaj, menaxherët duhet ta 
konsiderojnë auditorin e brendshëm si një partner i cili do t’iu ndihmoj 
atyre në zvogëlimin e rreziqeve me të cilat përballen dhe i cili do të ofrojë 
njohuri se si një organizatë do të mund të funksiononte në mënyrë më 
efikase, efektive dhe ekonomike. Të qenit partner nënkupton 
bashkëpunimin e ngushtë me menaxhmentin në secilën fazë të aktivitetit 
të auditimit duke filluar nga takimet fillestare me menaxhmentin, gjatë 
secilës fazë të planifikimit dhe kryerjes së auditimit, raportimit të 
rezultateve dhe përcjelljes së rekomandimeve.  
 

Për t`u respektuar si profesionist, auditorët duhet të sillen në mënyrë  
profesionale, që nënkupton se ata duhet: 
  

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

 Të vlerësojnë në mënyrë objektive efektivitetin dhe efikasitetin e 
mekanizmave të kontrollit të brendshëm të SSP-së;  
 

 Të koordinojnë punën e tyre me Zyrën Kombëtare të Auditimit të 
Kosovës dhe organet e tjera të kontrollit; 
  

 Të përcaktojnë pajtueshmërinë e proceseve të SSP-së me 
legjislacionin përkatës, rregulloret dhe rregullat e tjera;  
 

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

 Të japin raporte të dobishme të auditimit të cilat i ndihmojnë 
udhëheqësit të SSP-së për të kuptuar rreziqet e tyre, si dhe të 
ofrojnë rekomandime praktike për përmirësimin e procedurave të 
kontrollit, proceseve dhe vendimeve për të adresuar rreziqet me 
të cilat përballet SSP; dhe 
 

 Të kryejnë shërbime këshillëdhënëse profesionale dhe objektive, 
atëherë kur kërkohet.  
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Doracaku paraqet gjendjen aktuale të funksionit të auditimit të brendshëm 
në Kosovë, njëkohësisht përqendrohet në parimet bazë dhe nuk trajton 
disa nga çështjet më të ndërlikuara. Dëshiroj të theksoj se derisa ushtrimi i 
profesionit të auditimit të brendshëm do të vazhdoj të zhvillohet, Njësia 
Qendrore Harmonizuese për Auditim të brendshëm me udhëzimet e saja 
do t’i reflektoj ndryshimet e rrethanave dhe me kënaqësi i mirëpresim  
komentet Tuaja.  
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AKRONIMET 
  

MFT Ministria e Financave dhe Transfereve 

BE Bashkimi Evropian 

UEA Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit  

AB Auditimi i Brendshëm 

NjQH/AB Njësia Qendrore Harmonizuese për AB 

AVP Arsimimi i Vazhdueshëm Profesional 

ZNKE Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian 

DAB Doracaku i Auditimit të Brendshëm 

KEP Koha Efektive e Punës 

KA Komiteti i Auditimit 

KBFP Kontrolli i Brendshëm i Financave Publike 

ZKA Zyra Kombëtare e Auditimit 

NjAB Njësia e Auditimit të Brendshëm 

IAB Instituti i Auditorëve të Brendshëm 

SSP Subjekt  i Sektorit Publik 
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 KAPITULLI 1: QËLLIMI, 
STRUKTURA DHE PËRMBAJTA  

1.1.  Qëllimi  

Pjesa e parë e doracakut të Auditimit të Brendshëm përqendrohet në 
menaxhimin e përgjithshëm të auditimit të brendshëm.  Kjo pjesë ofron 
bazën për kryerjen e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në 
pajtueshmëri me Ligjin për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike 
(Ligji për KBFP), Standardet për Auditimin e Brendshëm dhe Kodin e Etikës, 
ashtu që të prodhojë përfitime për secilin Subjekt të Sektorit Publik dhe 
klientët e tyre - popullin e Kosovës. 
 
Pjesa e  parë e doracakut është caktuar për Drejtorët e NjAB-ve  dhe për 
ata të cilën aspirojnë të zënë pozitat e tilla, në mënyrë që t’iu ndihmojë 
atyre në përmbushjen e përgjegjësisë së tyre për aktivitetin e auditimit të 
brendshëm. 

1.2. Struktura dhe përmbajtja 

Janë mbuluar temat e mëposhtme: 
 

 Qëllimi, struktura dhe përmbajtja 

 Historiku rregullativ  

 Politikat e auditimit të brendshëm 

 Përgjegjësitë 

 Parimet e auditimit të brendshëm 

 Planifikimi strategjik dhe vjetor i auditimit  

 
Teksti kryesor është plotësuar me referenca në materialet të cilat gjenden 
aktualisht në NjQH/AB dhe janë të prezantuara në ueb-faqen e saj, duke 
përfshi: 

 Ligjin për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike 

 Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative 

 Standardet e mirësjelljes për Auditorët e Brendshëm 
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 Kodin e Etikës 

 Shabllonët për aktivitetet e menaxhimit të auditimit. 

 

1.3. Azhurnimi i doracakut   

 
Për të siguruar që metodologjia dhe procedurat mbesin në pajtueshmëri 
me praktikat më të mira dhe që reflektojnë ndryshimet në mjedisin ligjor 
dhe atë të auditimit, Drejtori i Njësisë Qendrore Harmonizuese për 
Auditimin e Brendshëm në Ministrinë e Financave është përgjegjës për 
azhurnimin e qasjes, metodologjisë dhe shabllonëve të auditimit. Doracaku 
duhet të rishikohet në mënyrë periodike. 
 
Drejtorët e Njësive të Auditimit të Brendshëm duhet të përdorin gjykimin e 
tyre profesional që t`ia përshtatin Doracakun e Auditimit të Brendshëm 
rrethanave të tyre lokale.  Është shumë e rëndësishme që në çdo ndryshim 
lokal të vazhdohet me aplikimin e parimeve bazë të auditimit të 
brendshëm, ashtu që për çdo ndryshim duhet të diskutohet me NjQH/AB 
për t’u miratuar para se të adoptohen nga NjAB për përdorim. 
 
NjQH/AB me kënaqësi do të marrë parasysh sugjerimet nga NjAB-të, për 
përmirësimin e proceseve dhe metodologjive të përfshira në Vëllimin I të 
Doracakut të Auditimit të Brendshëm. 
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KAPITULLI 2:  HISTORIKU 

RREGULLATIV  
 
Korniza rregullative, që rregullon aktivitetet e auditorëve të brendshëm në 
Kosovë, përbëhet nga dokumentet në vijim:  

 

1. Ligji 06/L -021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, i 
publikuar më 19.04.2018; 

2. Rregullorja QRK – Nr. 01/2019 për themelimin dhe zbatimin e 
funksionit të auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit 
publik; 

3. Rregullorja MF Nr. 01/2019 për Menaxhimin Financiar dhe 
Kontroll; 

4. Udhëzimi Administrativ MF Nr. 01/2019 për themelimin dhe 
funksionimin e komitetit të auditimit në subjektin e sektorit 
publik; 

5. Strategjia e Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike 2015-
2019; 

6. Kodi i Etikës së Auditorëve të Brendshëm në Sektorin Publik të  
Kosovës; 

7. Standardet e Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik të 
Kosovës; dhe 

8. Statuti Model për Njësitë e Auditimit të Brendshëm.  

 

Auditorët e brendshëm duhet t`i njohin shumë mirë të gjitha këto burime, 
dhe  duhet të veprojnë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e tyre.  
 

Strategjia për funksionin e Auditimit të Brendshëm në Kosovë ofron një 
kontekst të rëndësishëm për zhvillimin e auditimit të brendshëm në 
Kosovë.  Auditorët e brendshëm i gëzojnë  të drejtat e garantuara me Ligjin 
për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike për qasje në të gjitha 
informacionet, dokumentet, punonjësit dhe pasuritë e SSP-ës, me qëllim 
të ushtrimit të funksioneve të tyre. Për kryerjen e aktiviteteve të tyre, 
auditorët e brendshëm duhet të udhëzohen nga Standardet e Auditimit të 
Brendshëm, si dhe nga gjykimi i tyre profesional. 
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KAPITULLI 3: POLITIKAT E 

AUDITIMIT TË BRENDSHËM  

3.1. Roli i auditimit të brendshëm 

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

Ligji për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, prezanton 
përkufizimin  të auditimit të brendshëm siç vijon:  

 
Çdo SSP duhet të ushtrojë kontrolle efektive të auditimit të brendshëm, 
duke  përfshirë një aktivitet të pavarur të auditimit dhe një sistem efektiv 
të kontabilitetit dhe raportimit financiar, që plotëson standardet e 
kontrollit të pranuara në nivel ndërkombëtar. Aktiviteti i auditimit të 
brendshëm përfshinë tërë sferën e verifikimeve pasuese “ex post” nga SSP, 
për të siguruar se sistemet e menaxhimit dhe kontrollit pajtohen me 
specifikimet buxhetore, objektivat, rregullat dhe standardet, si dhe më 
përgjithësisht, me parimet e menaxhimit të mirëfilltë financiarë.  
 
Auditimi i brendshëm në sektorin publik, sjell këto dobi: 
 

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

“Auditimi i brendshëm” është një aktivitet i pavarur këshillues dhe 
objektiv në ofrimin e sigurisë së arsyeshme që synon rritjen 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 
efektshmërinë e proceseve të menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe  
qeverisjes”. 
. 
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 Aktiviteti i auditimit u ofron siguri objektive organeve 
mbikëqyrëse, rreth seriozitetit dhe besueshmërisë së raporteve 
financiare dhe raporteve të performancës,  të përgatitura nga 
Udhëheqësi i SSP-së; 

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

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

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

 
Puna e auditimit të brendshëm përfshinë aktivitetet e mëposhtme: 
 

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

 Vlerësimin e efektivitetit të kontrolleve duke promovuar  
përmirësim të vazhdueshëm.  Bazuar në rezultatet e vlerësimit të 
rrezikut, aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësoj 
përshtatshmërinë dhe efikasitetin e kontrollit të përfshirë në 
qeverisjen, veprimet dhe sistemet e informimit të subjektit.  Këtu 
duhet të përfshihet vlerësimi i procesit që siguron: 

 

o Besueshmëri dhe integritet të informatave financiare dhe 
operative. 

o Efektivitet dhe efikasitet të veprimeve. 
o Ruajtje të pasurive. 
o Pajtueshmëri me ligjet, rregulloret dhe kontratat. 

 

 Vlerësimin dhe zhvillimin e rekomandimeve mbi përmirësimin e 
procesit të qeverisjes për përmbushjen e objektivave të 
mëposhtme: 

 
o Promovimin e etikës dhe vlerave të duhura në kuadër të 

subjektit; 
o Sigurimin e menaxhimit të performancës efektive 

organizative dhe llogaridhënien; si dhe 
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o Komunikimin e rrezikut dhe informatave të kontrollit në 
mënyrë efektive për sferat e caktuara të subjektit. 
 

3.1.1. Politika profesionale e auditimit të brendshëm – 

Standardet dhe Kodi i Etikës 

 
Aktivitetet e auditimit të brendshëm duhet të jenë në pajtueshmëri me 
standardet profesionale për kryerjen e auditimit të brendshëm, të 
vendosura nga NjQH-ja, si dhe në pajtim me parimet e sjelljes të Kodit të 
Etikës.   
 
Qëllimi i Standardeve është që të: 
 

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

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

 Vendosin bazat për vlerësimin e performancës së auditimit të 
brendshëm; dhe 

 Ndihmojnë përmirësimin e veprimeve dhe proceseve të subjektit. 
 
Standardet përbëhen nga Standardet e Atributeve, Standardet e 
Performancës, dhe Standardet e Zbatimit. Standardet e Atributeve 
adresojnë karakteristikat e subjektit dhe palëve që kryejnë funksionin e 
auditimit të brendshëm.  Standardet e Performancës përshkruajnë natyrën 
e funksionit të auditimit të brendshëm dhe ofrojnë kriteret e cilësisë 
kundrejt të cilave mund të vlerësohet performanca e këtyre shërbimeve.  
Derisa Standardet e Atributeve dhe Performancës aplikohen për të gjitha 
aktivitetet e auditimit të brendshëm, Standardet e Zbatimit, aplikohen për 
lloje specifike të angazhimeve.  
 
Qëllimi i Kodit të Etikës është që: 
 

 Të kontribuojë në sjelljen etike në Njësitë e Auditimit të 
Brendshëm; dhe 

 Të vendosë themelet për menaxhmentin që ata t`u besojnë 
vlerësimeve të dhëna nga funksioni i auditimit të brendshëm. 

 
Për të arritur këto objektiva Kodi i Etikës përmban: 
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 Parimet që janë relevante për profesionin dhe praktikën e 
auditimit të brendshëm si: ligjshmërinë, paanshmërinë dhe 
integritetin, pavarësinë dhe objektivitetin, profesionalizmin dhe 
kujdesin e duhur profesional dhe kompetencën dhe 
konfidencialitetin; dhe 

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

Standardet dhe Kodi i Etikës janë në dispozicion në ueb-faqen e MF- 
NjQH/AB.  

 

3.1.2 Statuti i Auditimit të Brendshëm 

Secila njësi e auditimit të brendshëm duhet të ketë një Statut i cili 
përcakton statusin organizativ të Njësisë së Auditimit të Brendshëm duke 
përkufizuar qëllimin, autoritetin dhe përgjegjësinë e saj. Natyra obligative 
e Parimeve Themelore për Praktikën Profesionale të Auditimit të 
Brendshëm, Kodit të Etikës, Standardeve dhe Përkufizimit të Auditimit të 
Brendshëm duhet të njihen në Statutin e NjAB-së. 
 
Modeli i Statutit të NjAB-së është në dispozicion në ueb faqen e 
MF/NjQH/AB-së. Posa të miratohet nga Udhëheqësi i SSP, Drejtori i Njësisë 
së Auditimit të Brendshëm dhe nga Kryesuesi i Komitetit të Auditimit, 
Statuti i Auditimit të Brendshëm bëhet dokument zyrtar dhe duhet të 
publikohet në ueb faqen zyrtare të subjektit.   
 

3.2. Fushëveprimi i auditimit të brendshëm  
 

Në pajtueshmëri me Ligjin për Kontrollin e Brendshëm të Financave 
Publike, fushëveprimi i funksionit të auditimit të brendshëm, përkufizohet 
si përfshirje e të gjitha “subjekteve të sektorit publik” (SSP) e që shtrihet 
në: subjektet e qeverisjes qendrore, lokale dhe fondet e veçanta, 
ndërmarrjet publike, institucionet publike financiare dhe organizata të 
tjera jofitimprurëse që janë në pronësi, të kontrolluara, të financuara ose 
me garanci shtetërore nga një subjekt i qeverisjes qendrore ose lokale dhe  
organizatat e tjera që shpenzojnë fondet publike, në bazë të 
marrëveshjeve ndërkombëtare lidhur me këto fonde apo me garancione të 
qeverisë qendrore dhe lokale.  
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Auditimi i brendshëm, fillimisht ekzaminon dhe vlerëson efektivitetin e 
sistemit të menaxhimit dhe kontrollit dhe atyre politikave, procedurave 
dhe planeve të cilat SSP dhe organet e saj vartëse i kanë adoptuar për të 
udhëzuar aktivitetet e tyre. Nga aktiviteti i auditimit të brendshëm, 
gjithashtu mund të kërkohet që të ofroj këshilla dhe shërbime të tjera 
konsultuese sa i përket menaxhimit të rrezikut dhe çështjeve të tjera të 
qeverisjes. 

Drejtori i NjAB-së dhe auditorët e brendshëm kanë qasje të plotë, të lirë 
dhe të pakufizuar në të gjitha veprimet, të dhënat, pronat dhe personelin 
në kuadër të SSP dhe organeve të saja vartëse që janë të nevojshme për 
kryerjen e auditimit. Ata po ashtu janë të autorizuar që të marrin çfarëdo 
informate që është e nevojshme për ushtrimin efikas të detyrave të tyre, 
nga burime të tjera. Të gjithë punonjësit e SSP duhet të bashkëpunojnë 
plotësisht për të vënë në dispozicion çfarëdo materiali apo informate të 
kërkuar nga një auditor, apo që është relevante për auditimin. Kur 
ekzistojnë shqetësime për materialin e kufizuar, Drejtori i Auditimit të 
Brendshëm do të bëjë aranzhime me zyrtarët përkatës në SSP për të 
siguruar që vetëm auditorët e brendshëm veçanërisht të autorizuar 
merren me materialin e kufizuar.  
 

3.3. Sigurimi i pavarësisë dhe objektivitetit  
 

Auditorët e brendshëm duhet të jenë në gjendje që të ta kryejnë punën e 
tyre në mënyrë të pavarur dhe objektive. Pavarësia u lejon auditorëve të 
brendshëm që të paraqesin gjykime të paanshme dhe të drejtpërdrejta që 
janë me rëndësi esenciale për kryerjen e duhur të angazhimeve  të  
auditimit të brendshëm. Kërcënimet ndaj pavarësisë dhe objektivitetit 
duhet të menaxhohen në nivelin e auditorit individual, të angazhimit, në 
nivelet funksionale dhe organizative Kjo arrihet nëpërmjet të statusit 
organizativ dhe objektivitetit të auditorëve të brendshëm profesional.  
 
Njësia e auditimit të brendshëm e ushtron funksionin e vet në mënyrë të 
pavarur dhe i raporton drejtpërdrejt vetëm udhëheqësit të Subjektit të 
Sektorit Publik dhe e njofton Komitetin e Auditimit. Në raport me 
strukturat e tjera organizative në Subjektin e Sektorit Publik, njësia për 
auditimin e brendshëm e ka pavarësinë funksionale në planifikimin e 
punës së auditimit, kryerjen e auditimit dhe në raportim.  
 
Për të mos kompromentuar pavarësinë e tyre, auditorët e brendshëm nuk 
duhet të angazhohen në asnjë lloj aktiviteti të menaxhmentit (p.sh. 
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instalimin e procedurave të kontabilitetit ose kontrollit, përgatitjen e të 
dhënave) të cilat ata më vonë mund t’i rishikojnë dhe vlerësojnë.    
Objektiviteti nuk duhet të ndikohet në mënyrë të kundërt  nga auditorët e 
brendshëm duke rekomanduar standarde ose duke dhënë këshilla për 
kontrollet që do të aplikohen në zhvillimin e sistemeve dhe proceseve që 
do të rishikohen. 
 

Auditorët e brendshëm duhet të shfaqin nivelin më të lartë të objektivitetit 
profesional në grumbullimin, vlerësimin dhe komunikimin e informatave 
rreth aktivitetit ose procesit që ekzaminohet. Auditorët e brendshëm 
mund të bëjnë vlerësim të balancuar të të gjitha rrethanave përkatëse pa 
qenë të ndikuar padrejtësisht nga interesat e veta ose nga të tjerët në 
formulimin e gjykimeve. 
 

Rezultatet e punës së auditimit të brendshëm duhet të rishikohen para 
shpalljes së rezultateve përkatëse për të ofruar siguri të arsyeshme se 
puna është kryer në mënyrë objektive. 
 

Auditorët e brendshëm duhet të përmbahen nga vlerësimi i veprimeve për 
të cilat ata kanë qenë përgjegjës më parë. Objektiviteti konsiderohet i 
dëmtuar nëse një auditor ofron shërbime sigurie në një subjekt ku auditori 
i brendshëm ka punuar gjatë dy (2) viteve të fundit dhe për të cilin ai/ajo 
ka dizajnuar, instaluar, hartuar procedura dhe ka operuar me sisteme ose 
proceset që i nënshtrohen auditimit brenda vitit të mëparshëm. 
  
Në përmbushjen e përgjegjësive të tyre, auditorët e brendshëm:  
 

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

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

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

 
Të gjithë auditorët e brendshëm duhet t`i njohin dhe t`iu përmbahen 
me përpikëri kërkesave të Ligjit për KBFP që kanë të bëjnë me 
konfliktin e interesave. 
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Njëra prej metodave praktike për t`u siguruar se të gjithë auditorët e 
brendshëm janë në pajtueshmëri me standardet e objektivitetit dhe 
pavarësisë, është që të kërkohet nga secili anëtar i ekipit të caktuar për 
secilin auditim, që të nënshkruaj “Deklaratën e Pavarësisë”.  
 

3.4.  Menaxhimi i zotësisë, kujdesi i duhur profesional dhe 

vazhdimi i arsimimit profesional 
 

Të gjithë auditorët e brendshëm në subjektet  e sektorit publik në Kosovë, 
duhet të përmbushin të gjitha kërkesat e Ligjit për Kontrollin e Brendshëm 
të Financave Publike. Veçanërisht, auditorët e brendshëm duhet t`i 
përmbushin me sukses kërkesat për edukim dhe certifikim, të përcaktuara 
me ligj. 
 

Të gjitha auditimet e brendshme duhet të kryhen me zotësi dhe kujdes të 
duhur profesional. Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm duhet të 
sigurojë që personat që janë caktuar në secilin auditim posedojnë 
njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat e tjera të nevojshme për të kryer 
auditimin në mënyrë kolektive. Gjatë ushtrimit të kujdesit të duhur 
profesional, auditorët e brendshëm duhet të marrin në konsideratë 
përdorimin e teknikave të auditimit të bazuar në teknologji dhe të 
analizave të tjera të të dhënave.  
 

NjAB duhet të ketë punonjës ose të shfrytëzojë ofruesit e jashtëm të 
shërbimeve, të cilët janë të kualifikuar në disiplinat siç janë kontabiliteti, 
auditimi, ekonomia, financat, statistika, teknologjia informative, 
inxhinieria, taksat, ligjet, çështje mjedisore, dhe fusha të tjera të 
nevojshme për të përmbushur përgjegjësitë e aktiviteteve të auditimit të 
brendshëm. Megjithatë, secili anëtarë i NjAB-së nuk ka nevojë të jetë i 
kualifikuar në të gjitha disiplinat.  
 

Ofruesit e shërbimeve nga jashtë mund të përdoren nga NjAB-ja kur: 
 

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

 Kërkohen shkathtësi ose njohuri të specializuara siç janë 
teknologjia informative, statistikat, taksat, ose përkthimet 
gjuhësore; 

 Nevojitet vlerësimi i aseteve siç janë tokat dhe ndërtesat, punët e 
artit, gurët e çmuar, investimet, dhe instrumentet komplekse 
financiare; 
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 Duhet të përcaktohen sasitë ose gjendja fizike e aseteve të 
caktuara siç janë mineralet dhe rezervat e  naftës; 

 Matet puna e kryer dhe ajo që duhet të kryhet në kontratat në 
zhvillim e sipër; 

 Hetohen mashtrimet ose cenimet e sigurisë; 

 Përcaktohen shumat e llogarive duke përdorur metodat e 
specializuara siç është vlerësimi i saktë i obligimeve përfituese te 
punonjësit;  

 Interpretohen kërkesat  ligjore, teknike dhe rregullative;  

 Vlerësohet siguria e cilësisë së aktivitetit të auditimit të 
brendshëm dhe programi i përmirësimit në pajtueshmëri me 
Standardin 1300 të Standardeve të Auditimit të Brendshëm; dhe 

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

 

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

 

 Çfarëdo interesi financiar apo interes tjetër që ofruesi mund ta 
ketë në subjektin e sektorit publik; 

 Lidhjet personale ose profesionale që ofruesi mund t’i ketë me 
bordin, udhëheqësin e SSP-së, ose me të tjerët brenda subjektit 
sektorit publik; 

 Marrëdhëniet që ofruesi mund t’i ketë pasur me SSP ose me 
aktivitetet që rishikohen; 

 Shkallën e shërbimeve të tjera në vazhdim e sipër, të cilat ofruesi 
mund të jetë duke i kryer për SSP; dhe 

 Kompensimin ose stimulimet e tjera që ofruesi mund t’i ketë 
marrë nga SSP. 

 

Vazhdimi i arsimimit profesional 

Në mënyrë që të përmbushin Standardet,  auditorët e brendshëm duhet të 
ngritin njohuritë e tyre, shkathtësitë dhe kompetencat e tjera nëpërmjet të 
vazhdimit të arsimimit profesional.  Ata janë përgjegjës për vazhdimin e  
arsimimit të tyre me qëllim që të mirëmbajnë aftësitë e tyre dhe të jenë të 
informuar për përmirësimet dhe zhvillimet e tanishme në standardet, 
procedurat dhe teknikat e auditimit të brendshëm. 
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KAPITULLI 4: PËRGJEGJËSITË  
 
Kontrolli i brendshëm fillimisht zbatohet nga udhëheqësi i subjektit të 
sektorit publik. IAB përkufizon kontrollin si vijon: 
 

 
I gjithë personeli në subjekt luan role në funksionalizimin e kontrollit të 
brendshëm. Megjithatë, udhëheqësi i subjektit të sektorit  ka përgjegjësi të 
përgjithshme për mjedisin e kontrollit të brendshëm. 
 

 Auditimi i brendshëm është pjesë e sistemit të kontrollit të 
brendshëm. 

 
Udhëheqësi  i SSP është përgjegjës për zbatimin dhe funksionimin efektiv 
të auditimit të brendshëm në pajtim me kërkesat e Ligjit për KBFP. 
Funksioni i auditimit të brendshëm zbatohet  në përputhje me kriteret e 
miratuara nga Qeveria e Kosovës me akt nënligjor, pas propozimit të 
Ministrit të Financave, NjAB vendoset  sipas njërës nga mënyrat si në vijim: 
 

1. njësi e pavarur e auditimit të brendshëm në vartësi të 
drejtpërdrejtë të udhëheqësit të subjektit të sektorit publik; 

2. njësi e përbashkët e auditimit të brendshëm sipas kritereve të 
përcaktuara nga Ministria e Financave; 

3. nëpërmjet një marrëveshjeje për sigurimin e shërbimit të 
auditimit të brendshëm nga një subjekt i sektorit publik tek një 
tjetër, me miratimin paraprak të Ministrit të Financave; apo 

4. nëpërmjet kontraktimit të një kompanie profesionale  
 
Ky kapitull përfshinë përgjegjësitë e personelit kryesor të aktivitetit të 
auditimit të brendshëm (drejtorit të NjAB-së, udhëheqësit të ekipit të 

“Çdo veprim i ndërmarr nga menaxhmenti, bordi dhe palët e tjera për të 
menaxhuar rrezikun dhe për të rritur mundësitë për arritjen e qëllimeve 
dhe objektivave të përcaktuara. Menaxhmenti planifikon, organizon 
dhe drejton performancën e veprimeve të mjaftueshme për të ofruar 
siguri të arsyeshme për arritjen e qëllimeve dhe objektivave.” 
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auditimit, auditorëve të brendshëm) dhe akterëve  tjerë të rëndësishëm si 
NjQH/AB-së, Komitetit të Auditimit dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit.  
 

4.1. Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NjAB) 

 
Drejtori i NjAB-së është përgjegjës për administrimin e NjAB-së dhe për 
menaxhimin e veprimeve të saj ashtu që:  
 

 Puna e auditimit të brendshëm të përmbushë qëllimet dhe 
përgjegjësitë e veçanta dhe të përgjithshme të miratuara nga 
udhëheqësi i SSP-së dhe të përkufizuara me ligj; 

 Burimet e NjAB-së të shfrytëzohen në mënyrë efikase dhe 
efektive; dhe 

 Auditimi i brendshëm të funksionojë në përputhje me Standardet 
e Auditimit të Brendshëm, Statutin e Auditimit dhe Kodin e Etikës. 

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

Drejtori i NjAB-së është në veçanti përgjegjës për: 
 

 Aktivitetet e përgjithshme të Njësisë së Auditimit të 
Brendshëm; 

 Vepron në përputhje me standardet e Auditimit të 

Brendshëm dhe metodologjinë e rregulloreve të auditimit të 

brendshëm të miratuar nga Ministri i Financave;  

 Hartimin dhe dorëzimin e një plani strategjik dhe planeve 

vjetore për rishikim dhe miratimin te udhëheqësi i Subjektit 

të Sektorit Publik dhe Komiteti i Auditimit, për ato subjekte 

ku është themeluar Komiteti;   

 Koordinimi i ndërveprimit me Njësinë Qendrore 

Harmonizuese dhe institucionet e auditimit të jashtëm, me 

miratimin nga udhëheqësi i SSP-së kudo që është e 

aplikueshme;  
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 Dorëzimin e raporteve gjashtë (6) mujore dhe vjetore në 

Njësinë Qendrore Harmonizuese deri më 15 korrik dhe deri 

më 15 janar të vitit vijues;    
 

Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet përgjegjësisë së Drejtorit të NjAB-
së për Sigurinë e Cilësisë. 
 

Qëllimi i një programi të cilësisë është të ofrojë siguri të arsyeshme se 
puna e auditimit të brendshëm është në përputhje me Standardet e 
Auditimit të Brendshëm, Kodin e Etikës, Ligjin për KBFP, Statutin e 
Auditimit të Brendshëm dhe standardet e tjera të aplikueshme.  
 

Përputhja me Standardet e aplikueshme është më shumë se thjesht 
pajtueshmëria me politikat dhe procedurat. Ajo përfshin kryerjen e 
auditimeve të brendshme me një nivel të lartë të efikasitetit dhe 
efektivitetit. Cilësia është thelbësore për arritjen e rezultateve të larta, si 
dhe në ruajtjen e kredibilitetit të aktivitetit të auditimit të brendshëm ndaj 
atyre që iu shërben. 

 

Më poshtë janë dhënë shembujt e kritereve të matjes të cilat duhet të 
merren parasysh gjatë vlerësimit të performancës së NjAB-së: 
  

 pajtueshmëria me Kodin e Etikës;  

 përshtatshmëria e objektivave, politikave dhe procedurave të 

NjAB-ve,;  

Standardi 1300 –  Programi për Përmirësimin dhe Sigurimin e Cilësisë  
Kryeshefi i auditimit duhet të krijojë dhe të mirëmbajë një program për 
përmirësimin dhe sigurimin e cilësisë, i cili do të mbulonte të gjitha 
aspektet e aktivitetit të auditimit të brendshëm. Programi për 
përmirësimin dhe sigurimin e cilësisë është dizajnuar për të mundësuar 
vlerësimin e përputhshmërisë së aktivitetit të auditimit të brendshëm 
me përkufizimin e auditimit të brendshëm dhe me Standardet, si dhe 
për të vlerësuar nëse auditorët e brendshëm e zbatojnë Kodin e etikës.  
Programi gjithashtu vlerëson efikasitetin dhe efektivitetin e aktivitetit 
të auditimit të brendshëm dhe identifikon mundësitë për përmirësim. 
Kryeshefi i auditimit duhet të inkurajojë bordin mbikëqyrës në sigurimin 
e cilësisë dhe programit të përmirësimit. 
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 pajtueshmëria me legjislacionin, rregulloret dhe standardet e 

NjQH/AB, të cilat specifikojnë kërkesat e auditimit dhe të 

raportimit; 

 metodat për identifikimin e aktiviteteve që mund të auditohen,  

vlerësimin e rrezikut, si dhe përcaktimin e shpeshtësisë dhe 

fushëveprimit të angazhimeve; 

 përshtatshmëria e dokumenteve të planifikimit të auditimit, 

veçanërisht e atyre që  dorëzohen tek udhëheqësi i SSP-së; dhe  

 skemën organizative, deklaratat e kërkesave të punës, 

përshkrimet e pozitave, dhe planet e zhvillimit profesional të 

NjAB-së. 
 

Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm duhet të vlerësojë cilësinë e 
punës së auditimit nëpërmjet: 
 

 mbikëqyrje së punës së kryer në çdo auditim;  

 verifikimit të listave të dosjeve të dokumenteve për t’u siguruar 

se procesi i auditimit është ndjekur siç duhet;  

 marrjes së komenteve nga të audituarit, ndoshta duke përdorur 

pyetësorë për menaxhimin e procesit/ aktivitetit të audituar; dhe  

 analizës së treguesve të performancës (për shembull: kohëzgjatja 

e detyrës së auditimit, numri i rekomandimeve të pranuara dhe të 

përmbushura). 
 

Mbikëqyrja e duhur është kyçe për ruajtjen e cilësisë së mirë. Mbikëqyrja 
fillon me planifikimin dhe vazhdon gjatë ekzaminimit, vlerësimit, 
komunikimit, dhe ndjek hapat e çdo detyre të auditimit.  
 

Mbikëqyrja përfshin:  
 

 sigurimin që auditorët kanë njohuritë e nevojshme, aftësitë, dhe 

kompetencat e tjera për të kryer angazhimin. Kjo mund të bëhet 

gjatë planifikimit, kur mobilizohet ekipi dhe nëpërmjet 

mentorimit dhe rishikimit gjatë fazës së ekzekutimit;  

 ofrimin e udhëzimeve të përshtatshme gjatë planifikimit të 

detyrës dhe miratimin e programit të auditimit; dhe 
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 sigurimin që programi i  miratuar i auditimit është kryer sipas 

planit. 
 

Drejtori duhet të verifikojë dosjet e auditimit për të përcaktuar nëse 
dokumentet e punës mbështesin në mënyrë adekuate vërejtjet,  
konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit dhe se të gjitha procedurat e 
nevojshme të auditimit janë kryer. Dëshmia e rishikimit mbikëqyrës duhet 
të përbëhet nga inicialet e rishikuesit dhe nga shënimi i datës së çdo 
dokumenti të punës pasi që është rishikuar.  
 
Rishikuesit duhet të marrin shënime të pyetjeve që dalin nga procesi i 
rishikimit. Gjatë verifikimit të shënimeve të rishikimit  duhet të kujdeseni 
që dokumentet e punës ofrojnë evidencë të mjaftueshme që çështjet e 
ngritura gjatë rishikimit janë zgjidhur. 
 

Mbikëqyrja barazon përgjegjësinë për të gjitha gjykimet e bëra 
profesionale  

Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm është përgjegjës për të gjitha 
gjykimet e rëndësishme profesionale të bëra në fazat e planifikimit, 
ekzaminimit, vlerësimit, raportit, dhe fazat pasuese angazhimit. Drejtori i 
Njësisë së Auditimit të Brendshëm për këtë arsye duhet të miratojë një 
metodë të përshtatshëm për të siguruar që kjo përgjegjësi është 
përmbushur.  

 
Vetëvlerësimet  
 

Së fundi, si pjesë e planit vjetor është e këshillueshme që të kryhet një 
vetë-vlerësim i NjAB dhe performancës së saj në bazë të Standardeve të 
Auditimit të Brendshëm si më poshtë:  
 

 të vlerësojë funksionin kundrejt Standardeve të Atributit; dhe  

 të vlerësojë performancën kundrejt Standardeve të 

Performancës.  

 
Nuk është rreptësishtë e domosdoshme që të mbulohen plotësisht të 
gjitha standardet nëpërmjet vetë-vlerësimit në të njëjtin vit, por të gjitha 
standardet duhet të mbulohen mundësisht në bazë rotacioni brenda një 
cikli 3-vjeçar. 
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4.2. Udhëheqësi i ekipit të auditimit  

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

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

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

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

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

 

4.3.  Auditori i brendshëm 
 

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

 Duke vlerësuar nëse dizajni i procesit të kontrollit, siç është bërë 
dhe paraqitur nga udhëheqësi i SSP-së, është adekuat; 

 Duke përcaktuar nëpërmjet të testimit dhe procedurave të tjera, 
nëse procesi në fakt është duke funksionuar në mënyrë efektive 
dhe efikase, ashtu siç është synuar; dhe 
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 Duke raportuar rezultatet e punës së kryer të auditimit dhe duke 
ofruar rekomandime aty ku ka nevojë për përmirësimin e procesit 
të kontrollit.  

 

4.4.  Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditimin e 

Brendshëm  
 
Ligji për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, themelon 
përgjegjësitë e lidhura me auditimin e brendshëm për Njësinë Qendrore 
Harmonizuese për Auditimin e Brendshëm në kuadër të Ministrisë së 
Financave.  Aktivitetet e saj përfshijnë: 
 

 zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe dokumenteve strategjike 
për zhvillimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit, dhe 
auditimin e brendshëm në përputhje me standardet e pranuara 
ndërkombëtarisht dhe praktikat e mira të BE-së; 

 hartimin e legjislacionit primar dhe akteve nënligjore, 
doracakëve, udhëzuesve dhe metodologjisë për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin, dhe auditimin e brendshëm; 

 hartimin e programeve të trajnimit në fushën e menaxhimit 
financiar dhe kontrollit dhe organizimin e trajnimeve; 

 hartimin dhe administrimin e politikave kombëtare për trajnimin, 
certifikimin dhe për zhvillim të vazhdueshëm profesional të 
auditorëve të brendshëm, sipas praktikave ndërkombëtare në 
fushën e auditimit të brendshëm dhe organizimin e trajnimeve; 

 ofrimin e konsultimeve për menaxherët dhe auditorët e 
brendshëm të subjekteve të sektorit publik në fushën e 
menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe auditimit të brendshëm; 

 monitorimin dhe vlerësimin e sistemeve të Menaxhimit Financiar 
dhe Kontrollit me qëllim të mbledhjes së informatave për ta 
përmirësuar kornizën ligjore dhe metodologjinë; 

 hartimin dhe zbatimin e metodologjisë së sigurisë së cilësisë për 
auditimin e brendshëm; 

 monitorimin dhe kontrollin e cilësisë, ku Njësisë Qendrore 
Harmonizuese duhet t’i sigurohet qasja e plotë në të gjitha 
dokumentet e nevojshme të subjekteve publike; 

 themelimin dhe mbajtjen e regjistrit për auditorët e brendshëm 
të certifikuar, njësitë e auditimit të brendshëm, planet e auditimit 
të brendshëm dhe të dhënat e tjera relevante; 
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 Përgatitjen e Raportit të Konsoliduar Vjetor për Funksionimin e 
Sistemit të Kontrollit të Brendshëm financiar publik në Subjektet 
e Sektorit Publik në bazë të raporteve vjetore të pranuara nga 
Subjekti i Sektorit Publik si dhe në bazë të rezultateve të 
monitorimit; dhe 

 Bashkëpunimin me institucionet brenda dhe jashtë Republikës së 
Kosovës lidhur me sistemet e menaxhimit financiar dhe kontrollit, 
auditimin e brendshëm dhe të jashtëm dhe për ndarjen e 
informatave lidhur me zhvillimin e këtyre fushave në sektorin 
publik të Kosovës. 

 

4.5.  Komitetet e auditimit 

 
Roli i një Komiteti të pavarur të Auditimit (KA) i krijuar në SSP  është ofrimi 
i udhëzimeve objektive për Njësinë e Auditimit të Brendshëm dhe të 
mbrojë pavarësinë e saj nga ndërhyrja e menaxherëve, operacionet e të 
cilëve auditohen. Secili KA duhet të ketë një Statut për të përkufizuar rolin 
dhe përgjegjësinë e tij.  
 
Komitetet e Auditimit duhet të themelohen dhe funksionojnë në Subjektin 
e Sektorit Publik sipas kritereve të përcaktuara nga Ministri i Financave. 
Komiteti i Auditimit përbëhet nga tre (3) ose pesë (5) anëtarë, ku dy të 
tretat (2/3) janë të jashtëm për fushën përkatëse të auditimit, ndërsa pjesa 
tjetër është staf i brendshëm i subjektit të sektorit publik. 
 
Për detajet të plota referojuni dokumentit  “Praktikat e Mira për Komitetet 
e  Auditimit” dhe Udhëzimit Administrativ nr. 01/2019 për Themelimin dhe 
Funksionimin e Komiteteve të Auditimit, ku të dyja këto janë në 
dispozicion  në ueb-faqen e MF-NjQH/AB-së. 
 

4.6.  Udhëheqësi  i Subjektit Sektorit Publik dhe Zyrtari 

Kryesor Administrativ  

 
Sipas Ligjit për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, Udhëheqësi i 
SSP është përgjegjës që të: 
  

 Sigurojë burime të mjaftueshme njerëzore, financiare dhe të tjera 
për të mundësuar funksionimin e auditimit të brendshëm në 
mënyrë efektive; 
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 Të miratojë planet strategjike dhe vjetore të auditimit të 
brendshëm dhe t'i dorëzojë ato në Njësinë Qendrore 
Harmonizuese, më së largu deri më 31 dhjetor të vitit fiskal; 

 Të sigurojë zbatimin e rekomandimeve të auditimit të 
brendshëm; 

 Të dorëzojë një raport vjetor mbi aktivitetet e auditimit të 
brendshëm në Njësinë Qendrore Harmonizuese sipas Ligjit për 
KBFP; 

 

Zyrtari Kryesor Administrativ i subjektit të sektorit publik është përgjegjës 
për zbatimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në të 
gjitha nivelet e strukturave, programeve, aktiviteteve dhe proceseve të 
subjektit të sektorit publik, në përputhje me parimet menaxhimit të 
qëndrueshëm financiar dhe të transparencës dhe duhet të raportojë tek 
udhëheqësi i subjektit së sektorit publik në përputhje me legjislacionin në 
fuqi.  
 

Për zbatimin e përgjegjësisë së përcaktuar me Ligjin për KBFP, Zyrtari 
kryesor  administrativ: 

 siguron që vendimet dhe masat tjera të subjektit të sektorit 
publik të zbatohen në  mënyrë efikase dhe efektive; 

 identifikon fushat me rrezik për realizimin e objektivave të 
subjektit publik dhe  ndërmerr veprime për minimizimin e 
rreziqeve; 

 i propozon udhëheqësit të subjektit miratimin e akteve të 
brendshme administrative; 

 monitoron sistemin e menaxhimit financiar dhe kontrollit të 
subjektit publik; dhe  

 ndërmerr veprime për përmirësimin e sistemeve në pajtim me 
rekomandimet e auditimit të brendshëm, auditimit të jashtëm 
dhe me analizat tjera 

 

4.7. Marrëdhëniet 
Njësitë e Auditimit të Brendshëm në SSP dhe Komitetet e Auditimit kanë 
marrëdhënie me organet e tjera si vijon:  
 
Zyra Kombëtare e Auditimit  

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

 Se dyfishimi apo boshllëku në mes të auditimeve është minimal; 

 Shkëmbimin e informatave, raporteve, planeve; dhe 

 Se dyfishimi i përpjekjeve dhe shpenzimeve në fazat e zakonshme 
të punës së auditimit është minimal. 

 
Auditori i Përgjithshëm ose auditori tjetër i jashtëm, mund të rishikoj dhe 
të vlerësoj aktivitetet e auditimit të Njësisë së auditimit të brendshëm si 
pjesë e sistemit të kontrollit të brendshëm.   
 
Menaxhimi Operativ 

Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Udhëheqësit e Ekipeve të 
Auditimit, duhet të sigurojnë kontakte të rregullta me udhëheqësin e SSP-
së.  Kjo është e rëndësishme për të qenë në dijeni në lidhje me çdo çështje 
madhore që mund të dalë apo çdo ndryshim të kushteve të tjera 
ekzistuese. Kjo do t’iu ndihmojë auditorëve që të vlerësojnë më shumë 
kufizimet operative nën të cilat punon udhëheqësi i SSP-së dhe gjithashtu 
do të ndihmojë në identifikimin e fushave me interes potencial për 
auditim. Gjithashtu, ekziston nevojë e madhe për të punuar me 
menaxherët që të largojnë idenë se auditimi i brendshëm është funksion 
inspektimi dhe të promovojnë një kuptim më të mirë për përfitimet të cilat 
mund t`ua sjellë atyre Njësia moderne e auditimit të brendshëm.  Drejtori i 
Njësisë së Auditimit të Brendshëm, në veçanti duhet në mënyrë pro-aktive 
të ndihmojë menaxherët në lidhje me të kuptuarit e rolit të auditimit të 
brendshëm dhe mënyrat në të cilat ai do të mund t’ju ndihmojë atyre.  
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KAPITULLI  5: PARIMET E 

AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

Të gjitha Njësitë e Auditimit të Brendshëm dhe Auditorët e Brendshëm do 
të kryejnë auditime të brendshme në pajtueshmëri me parimet e 
mëposhtme:  

(a) Ligjshmëria. Çdo Njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i 
brendshëm do të kryejë auditime të brendshme në pajtueshmëri të 
përpiktë me ligjet, rregullat, standardet dhe praktikat e aplikueshme, 
duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në Ligjin për KBFP.  

 
(b) Paanshmëria dhe Integriteti.  Çdo Njësi e auditimit të brendshëm dhe 

çdo auditor i brendshëm do të kryejë auditime të brendshme në 
mënyrë të përpiktë profesionale në pajtueshmëri me të gjitha 
kërkesat e aplikueshme ligjore, dhe auditorët e brendshëm në fjalë do 
t’ju shmangen pikërisht të gjitha konflikteve të interesave dhe nuk do 
të lejojnë që konsideratat personale të çfarëdo përshkrimi të ndikojnë 
apo influencojnë mënyrën se si ata e kryejnë auditimin e brendshëm. 
Auditorët duhet të jenë të besueshëm, të hapur dhe të ndershëm 
gjatë ofrimit të shërbimeve profesionale. 

 
(c) Pavarësia dhe Objektiviteti.  Çdo Njësi e Auditimit të Brendshëm dhe 

çdo auditor i brendshëm duhet të jenë plotësisht të pavarur nga 
aktivitetet që auditohen dhe personat përgjegjës për ose të përfshirë 
në ato aktivitete, drejtpërdrejt ose tërthorazi. Auditorët e brendshëm 
duhet t’i raportojnë një niveli brenda subjektit që i mundëson 
aktivitetit të auditimit të brendshëm që t’i përmbushë përgjegjësitë e 
tij.  Auditorët e brendshëm do të aplikojnë nivelin më të lartë të 
objektivitetit profesional në grumbullimin, vlerësimin dhe 
komunikimin e informatave rreth aktivitetit apo procesit që 
ekzaminohet. Ato do të bëjnë një vlerësim të balancuar të të gjitha 
rrethanave përkatëse dhe nuk do të lejojnë që aktiviteti, gjykimet, 
mendimet ose konkluzionet e tyre në asnjë mënyrë të ndikohen nga 
interesat e tyre personale apo interesat e ndonjë personi tjetër. 
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(d) Profesionalizmi dhe kujdes i duhur profesional. Secila Njësi e 
Auditimit të Brendshëm dhe çdo Auditor i Brendshëm do të posedojnë 
dhe zbatojnë njohuritë, aftësitë dhe përvojën profesionale të 
nevojshme për kryerjen profesionale të auditimit dhe të kërkojnë që 
në mënyrë të vazhdueshme të përmirësojnë njohuritë dhe 
shkathtësitë e tyre.  

 
(e) Kompetenca dhe Besueshmëria.  Çdo njësi e auditimit të brendshëm 

dhe çdo auditor i brendshëm duhet të  jetë kompetent për kryerjen e 
shërbimeve të tyre profesionale, dhe të respektoj vlerën dhe 
pronësinë  e  informatave  të cilat ata i marrin dhe nuk do t’ia zbulojnë 
ato asnjë personi, përveç nëse kjo veçanërisht lejohet apo kërkohet 
nga ligji ekzistues. 
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KAPITULLI 6: PLANIFIKIMI 
STRATEGJIK DHE VJETOR 

 

6.1. Qëllimi 

Qëllimi i ekzistimit të të gjitha SSP-ve është që ato të kryejnë një mision të  
caktuar. Subjektet e sektorit publik në përgjithësi merren qoftë me 
dhënien e shërbimeve për qytetarët apo me transferimin e pasurisë në 
mes të qytetarëve për të arritur rezultate përfituese në interes të publikut.  
Njësitë e mëdha strukturore në secilën organizatë kanë qëllimet dhe 
planet e tyre të veçanta strategjike dhe funksionale,  që  kontribuojnë në 
arritjen e qëllimeve të subjektit. 
 
Objektivat për funksionin e auditimit të brendshëm janë dokumentuar në 
Ligjin për KBFP, Statutin për njësinë e auditimit të brendshëm, Standardet 
e auditimit të brendshëm, dhe të gjitha këto së bashku ofrojnë kërkesa 
speciale për planifikimin e veprimeve të auditimit të brendshëm që të 
reflektojnë këto objektiva. 
 

Aplikohen standardet e mëposhtme ndërkombëtare (IAB). 

Standardi 2010 – Planifikimi: Kryeshefi i auditimit duhet të hartoj një plan të 
bazuar në rrezik për të përcaktuar prioritetet e aktivitetit të auditimit të 
brendshëm, në pajtueshmëri me qëllimet e organizatës. 
 

Standardi 2020 – Komunikimi dhe miratimi: Kryeshefi duhet t’ia komunikojë 
stafit të lartë menaxhues dhe bordit për rishikim dhe miratim planet dhe 
kërkesat burimore të aktivitetit të auditimit të brendshëm, duke përfshirë 
ndryshimet e përkohshme të rëndësishme. Kryeshefi i auditimit duhet 
gjithashtu duhet të komunikojë edhe ndikimin e kufizimeve në burim. 
 

Standardi 2030 – Menaxhimi i burimeve: Kryeshefi i auditimit duhet të 
sigurojë se burimet e auditimit të brendshëm janë të duhura, të 
mjaftueshme, dhe se shfrytëzohen në mënyrë efektive për të realizuar planin 
e aprovuar. 
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Procesi i planifikimit përfshinë: 
  

 Përpilimin e orarit të punës së auditimit; 

 Përpilimin e planeve të burimeve (buxhetet për personelin dhe 
ato financiare);  

 Përpilimin e raporteve të aktiviteteve.  
 

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

 Përcaktojnë objektivat dhe prioritetet e tyre, dhe 

 Shfrytëzojnë burimet e tyre në mënyrë efikase dhe efektive për të 
arritur objektivat. 

 
Përveç kësaj, planifikimi ofron:  
 

 Bazën për vlerësimin e kërkesave për burime; 

 Planin e veprimit që do të udhëzojë punën e auditorit; 

 Kriteret për të matur punën e kryer nga NjAB; 

 Mënyrën për të përfshirë udhëheqësin e SSP-së në punën e 
funksionit të auditimit të brendshëm; dhe 

 Mjetet për të synuar punën e auditimit të brendshëm në 
aktivitetet dhe njësitë organizative më me rrezik. 

 

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

Planifikimi është element kyç në ciklin e auditimit. Ekzistojnë tri lloje të 
planeve të cilat shërbejnë për qëllime të ndryshme dhe zhvillohen në faza 
të ndryshme të aktivitetit të auditimit të brendshëm, si vijon:  
 

1. Plani strategjik: Ky plan përgatitet së pari dhe i vendos qëllimet dhe 
fushëveprimin e AB për tri – pesë vitet e ardhshme. Plani strategjik i 
auditimit të brendshëm reflekton synimet, qëllimet dhe prioritetet 
strategjike të SSP-së në tërësi në kontekstin e analizimit të rreziqeve 
me të cilat ajo përballet. Plani strategjik ofron bazat për përgatitjen e 
planit vjetor;  

 

2. Plani vjetor: Duke u bazuar në planin strategjik, plani vjetor 
specifikon angazhimet e veçanta të auditimit që duhet të kryhen nga 
NjAB gjatë 12 muajve të ardhshëm.  

 

3. Plani i auditimit:  Përgatitet në fillim të secilës detyrë të auditimit 
që është paraparë në planin vjetor. Ai përmban objektivat, 
fushëveprimin, kohëzgjatjen dhe ndarjen e burimeve për kryerjen e 
detyrave të  auditimit.  

 

6.1.2. Përgjegjësitë 

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

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

. 
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6.1.3. Kërkesat kryesore 

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

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

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

 

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

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

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

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

 
Ky doracak prezanton një qasje për planifikimin afatgjatë i cili është një 
komponent esencial  i auditimit modern të bazuar në rrezik. Kjo qasje që 
përbëhet nga planet strategjike dhe vjetore për aktivitetet e auditimit të 
brendshëm, kërkon që Drejtori i NjAB-së dhe ekipi i auditimit të 
brendshëm të dedikojnë kohë dhe përpjekje të konsiderueshme, në rastet 
kur aplikojnë metodologjinë për herë të parë.   
 
Rekomandohet që drejtori i NjAB-së të filloj këtë proces në kohën e duhur 
ashtu që planet strategjike dhe vjetore të miratohen nga Udhëheqësi i 
SSP-së dhe Komiteti i auditimit dhe të dorëzohen në Njësinë Qendrore 
Harmonizuese jo më vonë se 31 dhjetori i vitit fiskal.  
 
Planifikimi afatgjatë cilësor, është proces intensiv i punës që prodhon 
rezultate të rëndësishme si këto në vijim:  
 

 Ekipi i auditimit i kupton objektivat, aktivitetet, rreziqet dhe 
kontrollet e SSP-së; 

 Dihet sasia e rreziqeve me të cilat ballafaqohet SSP-ja në  ndjekjen 
e objektivave të saj; 

 Identifikohen burimet e nevojshme të auditimit; 

 Auditimi i Brendshëm i planifikuar përqendrohet në fushat që 
janë me të vërtetë të rëndësishme dhe paraqesin rreziqet më të 
mëdha për SSP-ën; 

 Grumbullohen dhe dokumentohen informata të rëndësishme 
rreth SSP-së, të cilat duhet vetëm të azhurnohen për planet e 
ardhshme; 

 Koha për kryerjen e auditimit mund të shkurtohet për të siguruar 
shfrytëzim efikas të burimeve të auditimit (koha dhe paratë); 
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 Udhëheqësit të SSP-së i demonstrohet kompetenca e funksionit 
të auditimit të brendshëm; dhe 

 Shkohet kah puna e auditimit me cilësi të lartë në dobi të SSP-së.  
 

 

6.2. Plani strategjik 

Plani strategjik i auditimit të brendshëm reflekton, qëllimet, synimet dhe 
prioritetet e SSP-së dhe rezultatet e vlerësimit të rrezikut. Plani vjetor 
prezanton objektivat afat-shkurtër të auditimit të brendshëm që dalin nga 
Plani Strategjik dhe që e specifikojnë temën, fushëveprimin, objektivat, 
kohën dhe burimet njerëzore për detyrën e veçantë të auditimit. Shih:  
SHABLLONI Nr. 1 – Plani strategjik  
   
Objektivat kryesor të planit strategjik janë:  
 

 Reflektimi i objektivave strategjik të SSP-së në aktivitetet 
përkatëse të AB; 

 Përkufizimi i “universit të auditimit” që përfshin të gjitha fushat 
/aktivitetet në SSP të cilat mund t’i nënshtrohen auditimit të 
brendshëm; 

 Ofrimi i qasjes objektive të bazuar në rrezik për përkufizimin e 
punës së AB; 

 Asistimi i NjAB-së në dhënien e sigurisë së arsyeshme mbi 
funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në SSP; 

 Lejimi i NjAB-së që të optimizojë përdorimin e burimeve të saja 
dhe të përmirësoj efektivitetin e saj si shërbim për Udhëheqësin e 
SSP-së; 

 Prezantimi i standardeve dhe treguesve të cilët mund t`u 
ndihmojnë auditorëve të brendshëm në matjen e përparimit në 
punën e tyre dhe në arritjen e qëllimeve të veçanta strategjike; 
dhe 

 Demonstrimi tek Udhëheqësi i SSP-së se auditimi i brendshëm po 
kryhet në një mënyrë kompetente.  
  

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

 Të kuptuarit e SSP-së, siç është përcaktimi i mjedisit të auditimit; 

 Identifikimi i të gjitha sistemeve të auditueshme (universi i 
auditimit); 

 Kryerja e vlerësimit të rrezikut për secilin sistem; 

 Vendosja në lidhje me qasjen e auditimit që reflekton rreziqet 
përkatëse për elementet e ndryshme të mjedisit të auditimit; dhe 

 Përcaktimi i kërkesave të përgjithshme për personelin e auditimit 
dhe burimet financiare.  

 

6.2.1. Të kuptuarit e subjektit, siç është përcaktimi i mjedisit të 

auditimit 
 

Pika fillestare për planifikimin strategjik është që të kuptohen mirë 
objektivat e organizatës dhe konteksti në të cilin ajo vepron. Në këtë fazë 
AB duhet të hetojë në hollësi:  
 

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

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

 Strukturën e subjektit, funksionet dhe ndërlidhjet në mes të 
njësive strukturale; 

 Metodat për raportim dhe vendim-marrje; dhe 

 Rezultatet dhe dosjet nga auditimet e mëparshme. 
 
Me qëllim të marrjes së informatave të nevojshme mbi objektivat dhe 
aktivitetet e organizatës, Drejtori i NjAB-së dhe auditorët e brendshëm 
duhet të mbajnë takime, intervista dhe diskutime me udhëheqësin e SSP-
së dhe personelin operativ.  Auditorët e brendshëm duhet që paraprakisht 
të përcaktojnë dhe të diskutojnë me Drejtorin e NjAB-ës çështjet, të cilat 
do të diskutohen në ato takime. Çështjet kryesore që diskutohen, kryesisht 
trajtojnë: 
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 Qëndrimin e udhëheqësit të SSP-së ndaj kontrollit; 

 Nivelin e përgjithshëm të kontrollit në SSP; 

 Qëndrimin e SSP-së ndaj rrezikut – a e kundërshton ajo rrezikun, 
apo është e  përgatitur për të pranuar nivele të larta të rrezikut; 
dhe 

 Gatishmërinë e udhëheqësit të SSP-së për të përqafuar 
ndryshimet, idetë e reja, etj.  

 
Rezultatet nga takimet, intervistat dhe bisedimet duhet të dokumentohen. 
 

 

 

 

Shihni:  SHABLLONIN Nr. 1 – Plani Strategjik  

 
 

Në fazën e planifikimit strategjik, Drejtori i NjAB-së përcakton në kushte 
të përgjithshme lidhur me atë se çfarë ai/ajo dëshiron që të arrij auditimi 
në tri vitet e ardhme, si atë se cilat duhet të jenë objektivat. 

Objektivat e mundshëm mund të përfshijnë: 

- Përmirësimin e kontrollit të brendshëm të organizatës duke 

ofruar vlerësim objektiv dhe duke rekomanduar përmirësime 

-  Përmirësimin e të kuptuarit të funksionit të kontrollit të 

brendshëm  

- Ndihmën  organizatës në vendosjen e  procesit  për menaxhimin 

e rrezikut 

- Ngritjen e vetëdijes për menaxhimin e rrezikut në organizatë; dhe 

- Ndihmën në zhvillimin e monitorimit në organizatë, etj 

Objektivat e auditimit të brendshëm duhet të jenë të arritshme dhe të 
matshme. 

The objectives of internal audit should be achievable and measurable 
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6.2.2. Identifikimi i sistemeve të auditueshme (universi i 

auditimit) 
 

Kjo fazë po ashtu referohet edhe si “përcaktimi i universit të auditimit” 
dhe përfshinë: identifikimin dhe rishikimin e sistemeve të përdorura nga 
SSP-ë për të siguruar që të gjitha objektivat dhe aktivitetet e saj janë 
përfshirë në mënyrë gjithëpërfshirëse. Drejtori i NjAB-së duhet të ketë në 
mendje që disa sisteme mund të adresojnë tërësisht një ose më shumë 
objektiva të veçantë të udhëheqësit të SSP-së, derisa të tjerat mund ta 
bëjnë këtë vetëm pjesërisht. Drejtori i NjAB-së duhet të konsiderojë me 
kujdes se çfarë janë sistemet dhe nëse ato mund të klasifikohen në grupe 
të krahasueshme ashtu që numri i grupeve të sistemeve që do të 
rishikohen të mbahet në nivel të menaxhueshëm. 
 

Në identifikimin e sistemeve që e përbëjnë universin e auditimit, është e 
rëndësishme të përcaktohen dhe kontrollohen:  
 

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

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

 Mendimin e udhëheqësit të SSP-së në lidhje me atë se cilat fusha 
apo faktorë të veçantë konsiderohen si rrezik më i lartë.  
 

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

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

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

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

 

Drejtori i NjAB-së duhet të përgatis një listë të  e njësive të identifikuara të 
synuara të auditimit të universit të auditimit që duhet të vlerësohen. Lista 
duhet të azhurnohet vazhdimisht kur ka ndryshime në strukturë, 
aktivitete, sisteme dhe procese në SSP-ë. 
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6.2.3. Kryerja e vlerësimit të rrezikut për secilin sistem  
 

Vlerësimi i rrezikut, përfshinë shfrytëzimin e gjykimit profesional për të 
përcaktuar fushat kritike që kërkojnë vëmendjen e auditimit, bazuar në 
potencialin për efekte të kundërta në SSP-ë. Prandaj, vlerësimi i rrezikut 
fillon me shqyrtimin e faktorëve që mund të shkaktojnë rrezik, duke u 
dhënë prioritetin më të lartë fushave të auditimit që kanë potencialin më 
të lartë për pasoja të kundërta. 
 
Rreziku është probabiliteti që një ngjarje ose veprim mund të ndikoj në 
mënyrë të kundërt në subjektin ose aktivitetin që rishikohet. Me fjalë të 
tjera, rrezik është çdo që gjë mund të parandalojë SSP-në nga arritja e një 
objektivi. Ekzistojnë tri komponentë kryesorë të rrezikut: 
 

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

 Probabiliteti ose gjasa që ajo ngjarje të ndodhë; dhe 

 Pasojat negative të mosarritjes së objektivit. 
 

6.2.4. Vendimi për qasjen e auditimit 
 

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

    Shpeshtësia 

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

 Kohëzgjatja 

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

Për shembull: 
 

1. Sistemet me rrezik të lartë – 30 ditë për vit për tërë ekipin e 

auditimit (pra 90 ditë për një sistem gjatë ciklit tre-vjeçar);  

2. Sistemet me rrezik të mesëm – 20 ditë për vitin e radhës (pra 

40 ditë për një sistem  gjatë periudhës tri-vjeçare të ciklit); 

3. Sistemet me rrezik të ulët – 25 ditë për një cikël të auditimit.  

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

6.2.5. Përcaktimi i kërkesave për personel në auditim 

 
Kjo fazë përcakton numrin e personelit të auditimit të nevojshëm për 
dhënien e ditëve të auditorit (ditë për person) të kalkuluar në hapin 
paraprak. Kjo bëhet pa marr parasysh kufizimet siç është numri i  
auditorëve që në atë kohë mund të jenë në dispozicion. 
 
Sipas këtij kalkulimi, duke krahasuar numrin e nevojshëm të auditorëve me 
numrin e auditorëve që aktualisht janë në personel, do të jepet kontribut 
në planet e rekrutimit të NjAB-ës, ashtu që të sigurohet se NjAB ka 
personel të mjaftueshëm për të arritur nivelin e përfshirjes së auditimit të 



Ministria e Financave dhe Transfereve 41 NjQH për auditimin e brendshëm  

 Doracaku i auditimit të brendshëm - Pjesa I: Menaxhimi i aktiviteteve të AB 

 

Përkrahja e BE-së për Përmirësimin e Menaxhimit, Kontrollit dhe Llogaridhënies Publike në Kosovë 
Projekt i financuar nga BE-ja, i menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë  

 

përcaktuar në strategjinë e auditimit. Vëni re se drejtori i NjAB-ës duhet të 
marrë parasysh shkathtësitë në dispozicion, dhe të shqyrtojë nëse është e 
nevojshme të sillen ekspert të jashtëm për kryerjen e aktiviteteve specifike 
të auditimit.  
 
Nëse kërkohen burime shtesë, drejtori i NjAB-së do ta diskutoj këtë me 
udhëheqësin e SSP-së dhe Komitetin e Auditimit për të vendosur se si do 
të akomodohet një gjë e tillë. Nëse nuk është e mundur (ose vetëm 
pjesërisht e mundur) për të rekrutuar apo kontraktuar burimet e 
nevojshme, drejtori i NjAB-së duhet të diskutoj dhe të pajtohet për nivelin 
e sigurisë që mund të ofrohet nga NjAB me numrin aktual të personelit, 
dhe ku duhet të përqendrohen burimet e auditimit të dispozicion.  
Përgjatë procesit të planifikimit, drejtori i NjAB-së duhet të mbaj mend që 
sipas përkufizimit asnjëherë nuk do të jetë e mundur të ofrohet siguri e 
plotë. 
 
Si rregull e përgjithshme, për sistemet me prioritet më të lartë duhet të 
planifikohet koha në orar sa më herët që të jetë e mundur. Çështjet e 
ndryshme logjistike mund të ndikojnë gjithashtu në planifikimin e orarit të  
auditimeve, përfshirë edhe nevojën e koordinimit me ZKA. Auditimet e 
caktuara mund të kërkojnë personel të specializuar, e që nuk do të jetë 
gjithherë në dispozicion.  
 
Plani Strategjik duhet të rishikohet dhe azhurnohet në intervale të 
përsëritshme  vjetore. Kjo do të thotë që viti i dytë i planit aktual strategjik 
do të bëhet viti i parë i planit të vitit të ardhshëm dhe bëhet bazë e planit 
vjetor për vitin e ardhshëm. Një rivlerësim i plotë duhet të bëhet çdo tri 
deri katër vite, siç është vlerësimi vjetor i rrezikut, planifikimi strategjik dhe 
vjetor duhet të kryhet ashtu sikur që do të kryhej për herë të parë 
(nganjëherë kjo quhet edhe qasja e “pllakës së zbrazët”). Me maturinë e 
Drejtorit të NjAB-ës kjo qasje mund të aplikohet së shpejti, në veçanti kur 
në organizatë kanë ndodhur ndryshime më të mëdha.  
 
Procesi i zhvillimit të personelit për auditimin e brendshëm nuk dallon nga 
zhvillimi i ngjashëm i personelit në funksionet e tjera. Përveç mundësive 
për trajnim dhe testimit të pavarur të shkathtësive, procesi i gradimit 
duhet të mbështetet nga procesi i vazhdueshëm i vlerësimit vjetor të 
personelit. 
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6.3. Plani vjetor 
 

Plani Vjetor përpilohet për çdo vit dhe bazohet në planin strategjik dhe 
vlerësimin e rrezikut që azhurnohet çdo vit. Ai bazohet në vitin aktual të 
planit strategjik dhe përcakton detyrat e auditimit që do të kryhen në 
sistemet e identifikuara nga plani strategjik. Plani vjetor identifikon fushat 
kritike për ato sisteme dhe në bazë të kësaj përcaktohen detyrat e 
auditimit, caktohen datat ose periudhat kohore të synuara për auditimet e 
planifikuara dhe ndahen burimet për vitin e ardhshëm. 
 
Gjatë përgatitjes së planit vjetor, duhet të merren parasysh:  
 

 Datat dhe rezultatet e detyrave të mëparshme; 

 Vlerësimet e azhurnuara të rrezikut dhe efektiviteti i menaxhimit 
të rrezikut dhe proceseve të kontrollit; 

 Kërkesat nga udhëheqësit e SSP-së; 

 Çështjet aktuale që kanë të bëjnë me qeverisjen organizative; 

 Ndryshimet kryesore në veprime, programe, sisteme dhe 
kontrolle; 

 Mundësitë për të arritur përfitime operative; dhe 

 Aftësitë e personelit të auditimit. 
 
Procesi për përgatitjen e Planit Vjetor është si vijon: 
 

Faza  1 – Grumbullimi i informatave 

Të dhënat e mëposhtme hyrëse duhet të grumbullohen për planin vjetor:  

 Lista e proceseve/sistemeve; 

 Lista e rreziqeve kritike me të cilat përballet organizata/ proceset/ 
sistemet; 

 Numri i ditëve të punës në dispozicion në vitin kalendarik; dhe 

 Numri mesatar i auditorëve të brendshëm që janë në dispozicion 
në ato ditë pune gjatë një viti. 

 

Faza  2 – Përkufizimi i auditimeve 

Duke shfrytëzuar të hyrat nga faza e mëparshme, detyrat e auditimit duhet 
të përkufizohen përmes:  

 Formulimit të detyrave të auditimit për 5 - 7 rreziqet kritike të 
ranguara më së larti dhe proceset/sistemet e ndërlidhura; 
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 Ekzaminimit të tërësishëm të rreziqeve të tjera më të larta për të 
parë nëse ato lidhen me proceset e identifikuara nën a), dhe nëse 
është ashtu, të zgjerohet fushëveprimi i 5 - 7 detyrave të para për 
të adresuar këto rreziqe. Nëse jo, të shqyrtohet shtimi i detyrave 
të reja; 

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

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

 Vlerësimit të ditëve të auditorit që nevojiten për secilën detyrë; 

 Shqyrtimit të veprimeve të mundshme që nevojiten për të 
adresuar parregullsitë; 

 Caktimit të ekipit të auditorëve për secilën detyrë në bazë të 
përvojës dhe shkathtësisë;  

 Kalkulimit të ditëve për person të nevojshme për kryerjen e të 
gjitha auditimeve dhe sasisë së punës së ndarë për secilin auditor;  

 Vendosjes në lidhje me kapacitetin shtesë të nevojshëm për muaj 
dhe për shkathtësi;  

 Diskutimit me udhëheqësin e SSP-së në lidhje me mundësinë e 
shfrytëzimit të burimeve nga jashtë (nëse është e nevojshme) dhe 
për rezervimin e kohës dhe buxhetit të ndërlidhur për detyrat e 
papritura; dhe 

 Marrjes së miratimit nga udhëheqësi i SSP-së dhe Komitetit të 
auditimit për planin përfundimtar vjetor dhe buxhetin e 
ndërlidhur për auditimin e brendshëm.  

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

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

 

 Në disa raste, këto mund të jenë arsye praktike (p.sh. konvertimi i 
sistemeve kompjuterike, çështjet e integrimit, etj.) për shtyrjen 
ose përshpejtimin e kohës së auditimeve të brendshme nga orari i 
planifikuar në fillim;  

 Përveç kësaj, udhëheqësi i SSP-së mund të kërkojë që në plane të 
inkorporojë auditime shtesë apo një fushëveprim të zgjeruar. Kjo 
pastaj do të kërkojë që nga plani fillestar të fshihen auditime të 
caktuara; dhe 

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

 
Çfarëdo ndryshimi i rëndësishëm pas planifikimit duhet të aprovohet nga 
drejtori i NjAB-ës, para së të bëhen ndryshimet.  
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6. 4. Vlerësimi i rrezikut për planifikimin e auditimit  

6. 4.1. Lidhja e planit të auditimit me rrezikun dhe ekspozimet  

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

a) Në planifikimin strategjik/vjetor; dhe 

b) Në nivelet e planifikimit të auditimit 

 
Dallimi në mes të këtyre dy niveleve është prezantuar në tabelën e 
mëposhtme: 
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Vlerësimi i rrezikut gjatë planifikimit 
Strategjik dhe Vjetor 

Vlerësimi i rrezikut në planifikimin 
e auditimit 

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

Shfrytëzon informata më të 
përgjithshme për rreziqet 

Shfrytëzon informata më të 
hollësishme në dispozicion për 
rreziqet 
 

Informatat për rreziqet mund të 
mos jenë më të rejat 

Informatat e azhurnuara për 
rreziqet grumbullohen nga auditori 
 

Rreziqet mund të vlerësohen vetëm 
nga auditori, apo së bashku me 
udhëheqësin e SSP-së 
 

Rreziqet vlerësohen vetëm nga 
auditori 

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

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

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

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

 
  

6.4.2. Vlerësimi i rrezikut për sistemet  

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

 faktorët e rrezikut; 

 rëndësinë e tyre relative; dhe 

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

 cilësia e kontrolleve të brendshme; 

 ndërlikueshmëria dhe madhësia e veprimeve; 

 ndikimi financiar; 

 koha e angazhimit të fundit të auditimit; 

 rregullat ligjore/ kontraktuale; 

 ndryshimet e fundit në aktivitet ose proces; 

 kompetenca e udhëheqësit të SSP-së; dhe 

 marrëdhëniet e punonjësit dhe qeverisë. 
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Identifikimi i faktorëve të rrezikut.  
 
Burime të ndryshme ofrojnë informata mbi faktorët e rrezikut, duke i 
klasifikuar ata në disa kategori bazë të parimeve të ndryshme. Drejtori i 
NjAB-ës duhet të marrë vendime të informuara në lidhje me atë se cilët 
faktor të rrezikut do të jenë të aplikueshëm për secilën fushë. Kjo 
nënkupton që faktorët e rrezikut duhet të jenë relevant me natyrën e 
aktiviteteve dhe ndikimin e tyre në organizatë. Burimet të cilat mund të 
ndihmojnë në identifikimin e faktorëve potencial të rrezikut përfshijnë 
literaturën profesionale dhe kolegët auditorë në SSP-të e tjera. 
 
Faktorët që merren nga këto burime duhet të adaptohen ashtu që të 
përmbushin objektivat e auditimeve tuaja, kur kërkohet.  
 
Faktorët janë kushtet të cilat i gjenerojnë ose i shtojnë rreziqet.  
Rekomandohet që ju të përdorni rreth 5 deri 7 faktor që përkufizohen 
qartë, që janë të matshëm dhe që ndërlidhen me sistemet që i 
nënshtrohen ekzaminimit.  
 
Shembulli i mëposhtëm, tregon se si identifikohet faktori i rrezikut nga 
kategoritë specifike të rrezikut. Kjo listë e kategorive dhe faktorëve të 
rrezikut nuk është e plotë  dhe drejtori i NjAB-ës mund të përdorë kategori 
dhe faktorë të tjerë të rrezikut që janë relevante për aktivitetin e SSP-ës 
përkatëse.  
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Nr. Kategoria e rrezikut Faktori i Rrezikut 

1. Rreziku për 
reputacionin 

 

  Skandal medial i shoqëruar me një apo disa njësi të synuara të auditimit ku 
janë të implikuar menaxherët ose punonjësit e SSP-ës  

  Dështimi i projekteve me rëndësi të madhe publike 

  Vonesa ose dështimi në implementimin e masave nga programi i qeverisë ose 
masave të tjera që janë të rëndësishme për SSP-ën 

  Diskreditimi politik ose i procesit të punës i udhëheqësit të SSP-së. 

2. Rreziku i operimit  

  Ndërprerja ose ndalja e një aktiviteti të SSP-ës që përfshinë ofrimin e një 
shërbimi të rëndësishëm për publikun – për shembull, dështimi në pagesën e 
beneficioneve të të papunësuarve (për SSP-ët në sektorin e sigurimit social), 
suspendimi i subvencioneve për prodhuesit bujqësor, etj.  

  Prezantimi i një aktiviteti apo funksioni të ri që nuk është tipik për SSP-ën  

  Organizimi i ndërlikuar i funksioneve  

  Ndikimi i njësisë së synuar të auditimit në njësitë e SSP-ës  

  Ndikimi i njësisë së synuar të auditimit në entitetet e tjera jashtë SSP-ës  
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  Qarkullimi i personelit  

3. Rreziku strategjik  

  Objektivat e funksionimit dhe programimit nuk janë në përputhje me 
objektivat e SSP-ës  

  Rezultatet nuk përmbushin objektivat e para-përcaktuar  

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

  Menaxhimi jo efikas.  

4. Rreziku legjislativ  

  Amendamentet e akteve ligjore 

  Ndërlikueshmëria e rregullimeve ligjore 

  Amendamentet e rregullave të brendshme 

  Ndërlikueshmëria e rregullave të brendshme 

5. Rreziku kontraktual   

  Ekzistenca e klauzolave që ofrojnë garanci 

  Vlera e kontratës 

  Ndërlikueshmëria e kontratës 

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

6. Rreziku financiar  

  Vëllimi i transaksioneve mujore  

  Shuma e buxhetit 

  Shuma e shpenzimeve kapitale për një vit 

  Financimi nga burimet e jashtme 

  Detyrimet financiare  

7. Rreziku menaxherial   

  Kompetenca e udhëheqësit të SSP-së dhe personelit  

  Të kuptuarit e udhëheqësit të SSP-së në lidhje me funksionin e kontrollit të 
brendshëm 

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

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

Qarkullimi i personelit   

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

1 

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

2 

 Ndryshim në personelin menaxherial dhe qarkullim më shumë 

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

3 

Ndryshime në aktivitete dhe 
strukturën e organizatës 

  

 Nuk ka pasur ndryshime strukturore ose ndryshime në 

aktivitete apo funksione gjatë 3 viteve të fundit 

1 

 Nuk ka pasur ndryshime në aktivitete ose funksione, por një 

numër i vogël ndryshimeve (të parëndësishme) strukturale 

2 
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janë bërë gjatë vitit të fundit 

 Ka pasur ndryshime në aktivitete, caktim të funksioneve të 

reja ose ndryshime të rëndësishme strukturale gjatë vitit të 

kaluar  

3 

Amendamentet e rregullimeve  
ligjore 

  

 Nuk ka pasur amendamente në rregullimet ligjore gjatë vitit të 

fundit 

1 

 Aktet ligjore janë ndryshuar gjatë dy viteve të fundit,  por nuk 

janë adoptuar kërkesa ose akte të reja specifike.  

2 

 Ka amendamente të rëndësishme të rregullimeve ligjore dhe 

janë prezantuar kërkesa të reja që ndikojnë në njësinë e 

synuar të auditimit 

 

3 
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Ndërlikueshmëria e rregullimeve 
ligjore 

  

 Rregullimet ligjore përmbajnë kërkesa të përpikta dhe të qarta 

dhe janë të aplikueshme për një numër të madh të subjekteve 

në sektorin publik 

1 

 Rregullimet ligjore përmbajnë dispozita që kanë të bëjnë 

veçanërisht me njësinë e synuar të auditimit 

2 

 Aktet ligjore përmbajnë rregullore të ndërlikuara që 

ndryshohen shpesh 

3 

Buxheti    

  Deri në EURO 1,000,000 1 

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

 Më shumë se 3,000,000 EURO 3 

Kontrolli i brendshëm   
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 Të gjithë komponentët e kontrollit të brendshëm ekzistojnë 

në SSP dhe udhëheqësi i SSP-së është i vetëdijshëm për 

çështjet e kontrollit të brendshëm dhe e kupton esencën dhe 

rëndësinë e kontrolleve të brendshme 

1 

 Nuk ekzistojnë të gjithë komponentët e kontrollit të 

brendshëm në SSP, por udhëheqësi i SSP-së e kupton mirë 

esencën e kontrollit të brendshëm dhe ka dëshirë ta 

përmirësojë dhe forcojë atë. 

2 

 Kontrolli i brendshëm është i dobët dhe udhëheqësi i SSP-së 

nuk e kupton esencën, rëndësinë ose nevojën për të vendosur 

mekanizmat e kontrollit të brendshëm.  

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

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

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

3. Sistemet me indeksin e rrezikut prej 1.00 deri në 1.70 janë 
rreziqe të ulëta.  
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Drejtori i NjAB-së duhet të diskutoj me udhëheqësin e SSP-së 
rezultatet nga vlerësimi i rrezikut. Pasi që drejtori i NjAB-së dhe 
udhëheqësi i SSP-së që auditohet të kenë arritur një marrëveshje në 
lidhje me vlerësimin e fundit të rrezikut, drejtori i NjAB-së mund të 
planifikoj aktivitetet strategjike ose vjetore të auditimit.  
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SHABLLONI NR. 1  PLANI 

STRATEGJIK 

 

 
 
 

PLANI STRATEGJIK 

 
 

Për njësinë e Auditimit të Brendshëm 
 
 
 

në (këtu shënoni emrin e SSP-së - Ministrisë, Komunës apo 
Agjencionit)................................................................për periudhën 

20xx - 20xx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data e përgatitjes: .......................... 20…. (viti) 
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I. Hyrje 
 
1.1 Pasqyra 

 
Ky Plan Strategjik prezanton objektivat kryesorë, prioritetet dhe 
fushëveprimin e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në 
………………… (emri i SSP-ës) për periudhën ………… Ato janë në 
pajtueshmëri me qëllimet dhe planet e SSP-ës të përcaktuara në 
……….. (ju lutemi specifikoni dokumentin në të cilin SSP ka përcaktuar 
qëllimet strategjike dhe operative – buxhetet e programit, strategjitë 
dhe dokumentet e tjera). 
 
Plani strategjik është zhvilluar në bazë të vlerësimit të rrezikut dhe në 
pajtim me Ligjin e Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike, 
Standardet e Auditimit të Brendshëm, Kodin e Etikës së auditorëve të 
brendshëm, Statutin e njësisë së auditimit të brendshëm dhe 
Metodologjinë për auditimin e brendshëm në sektorin publik të 
përgatitur nga Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditimin e 
Brendshëm. 
 
Ky plan strategjik ofron bazat për zhvillimin e Planeve Vjetore të 
aktiviteteve të auditimit të brendshëm të cilat do të përkufizojnë 
temën, fushëveprimin, objektivat dhe kërkesat e burimeve për 
implementimin e secilës detyrë të auditimit 
 
Ky plan e zëvendëson planin strategjik paraprak për periudhën 
………….. e aprovuar nga  ……………….. (udhëheqësit të SSP-së). 

 
1.2 Struktura, funksionet dhe fushëveprimi i auditimit të brendshëm 
në organizatë 
 
Funksioni i auditimit të brendshëm në SSP realizohet nga Njësia e 
auditimit të brendshëm, e cila është themeluar në saje të Ligjit për 
KBFP dhe  rregulloreve përkatëse.. 
 
Njësia e auditimit të brendshëm është përgjegjëse për kryerjen e 
auditimeve të brendshme të të gjitha njësive strukturale, 
programeve, aktiviteteve dhe proceseve në SSP.   
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1.3. Azhurnimi i planit strategjik 
 

Ky plan strategjik duhet të rishikohet dhe azhurnohet çdo vit për të 
reflektuar çdo ndryshim që ndodhë në objektivat, prioritetet dhe 
aktivitetet e SSP-ës  (ministrisë, agjencisë, dhe komunës) dhe në bazë 
të vlerësimit të rrezikut.  

 
Pas skadimit të periudhës prej x-vitesh të mbuluar nga ky plan 
strategjik, duhet të kryhet një ri-vlerësim gjithëpërfshirës i rrezikut. 
 
Drejtori/ja e njësisë së auditimit të brendshëm mund ta azhurnojë më 
shpesh planin strategjik sipas gjykimit të tij/saj, sipas nevojës. Çdo 
ndryshim i planit strategjik duhet të miratohet nga udhëheqësi i SSP-
së dhe Komiteti i auditimit. 
 
 
II. TË KUPTUARIT E AKTIVITETEVE TË ORGANIZATËS 

 
NjAB ka filluar procesin e planifikimit strategjik duke bërë një rishikim 
të qëllimeve, njësive strukturore dhe aktiviteteve të SSP-ës. Rishikimi 
është bazuar në informacionet e grumbulluara nëpërmjet …………. 
(shkurtimisht tregoni metodat si: përgjigja në pyetësorë, takimet dhe 
intervistat, analizat e rezultateve nga auditimet e mëparshme, 
informacionet që ofrojnë qasje publike dhe burimet e tjera).  

 
2.1. Qëllimet e organizatës 
 
(Ju lutemi specifikojini qëllimet kryesore strategjike dhe operacionale 
të SSP-ës të përkufizuara në dokumentet strategjike, programuese, 
apo dokumentet e tjera). 

 
2.2. Ndryshimet e pritura në subjektin e sektorit publik 
 
(Ju lutemi specifikojini ngjarjet e ardhshme, aktivitetet, sistemet e 
reja, ndryshimet strukturore dhe ndryshimet e tjera që janë me 
rëndësi vendimtare për SSP-ën). 
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2.3. Niveli i kontrollit në organizatë 
 
(Ju lutemi përfshini informacionet themelore në lidhje me kushtet e 
kontrollit të brendshëm në SSP-ë – a ka SSP objektiva të përkufizuar 
në mënyrë specifike, politika dhe plane për arritjen e tyre, një 
strategji për menaxhimin e rrezikut, politika dhe procedura të 
shkruara, etj.?). 
 

 
III. OBJEKTIVAT STRATEGJIK TË NJËSISË SË AUDITIMIT TË 
BRENDSHËM 

 
Në bazë të të kuptuarit tonë të objektivave, prioriteteve, aktiviteteve 
dhe nivelit të kontrollit në organizatë gjatë periudhës  20.. - 20.., NjAB 
ka identifikuar objektivat strategjik në vijim:  

 
3.1 ………………………………………………………………………….……...; 
 
3.2 …………………….……………………………………………………………; 
 
3.3 ……………………………….…………………………………………………; 

 
 ………………etj. 

 
Detyrat dhe aktivitetet specifike të NjAB (për secilin vit të mbuluar 
nga ky plan) të cilat reflektojnë këto objektiva strategjike do të 
prezantohen në planet vjetore të aktiviteteve të auditimit të 
brendshëm. 
 
IV. UNIVERSI I AUDITIMIT 
 
(Ju lutemi përshkruani qasjen e adoptuar nga Drejtori, Njësia e 
auditimit të brendshëm, për të përcaktuar universin e auditimit – 
funksional, strukturor, të kombinuar – dhe specifikoni informacionet 
kryesore në lidhje me njësitë e synuara nga të cilat përbëhet universi i 
auditimit – Referojuni pikës 7.2.2. të Kapitullit VII të Vëllimit I të 
Doracakut). 
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V. VLERËSIMI I RREZIKUT 
 
Referojuni  pikës 6.4. të Kapitullit  VI të Vëllimit I të Doracakut. 

 

5.1 Faktorët e rrezikut dhe rëndësia e tyre  
 
(Specifikojini faktorët e rrezikut dhe rëndësinë për secilin prej tyre siç 
është përcaktuar nga NjAB. Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm 
duhet të përshkruaj bazat për zgjedhjen e tyre.) 
 
5.2 Shkalla e gradimit 
  
(Specifikojeni shkallën e gradimit (prej 1 deri 5 apo prej 1 deri 3) dhe 
kriterin për dhënien e secilës gradë të veçantë për secilin faktorë të 
rrezikut siç është përcaktuar nga Drejtori, Njësia e auditimit të 
brendshëm) 
 
5.3 Kufijtë e prioritizimit  
 
(Specifikojini kufijtë për prioritizimin e njësive të synuara të auditimit 
si rrezik i lartë, rrezik i mesëm dhe rrezik i ulët siç është përcaktuar 
nga Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm) 
 
5.4 Rezultatet nga vlerësimi i rrezikut 
 
(Drejtori, Njësia e auditimit të brendshëm duhet të bashkëngjis 
dokumentin e vlerësimit të rrezikut apo të sigurojë një referencë për 
shtojcën përkatëse të planit strategjik) 
 
 
VI. QASJA E AUDITIMIT 

 
Strategjia e auditimit përkufizon qasjen e NjAB për mbulimin e 
universit të auditimit për periudhën …………….. (Referohuni në Pikën 
6.2.4 të Kapitullit  VI të Vëllimit I të Doracakut) 
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6.1. Shpeshtësia  
 
(Specifikojeni qasjen për përcaktimin e shpeshtësisë së detyrave të 
auditimit për rrezikun e lartë, rrezikun e mesëm dhe rrezikun e ulët, 
për njësitë e synuara (ndaras për secilin grup)  

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

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

RREZIKU I ULËT:  ........................................................................ 

 

VLERËSIMI I RREZIKUT 
 

 

- ditët për detyrën e auditimit 

 
Rreziku i lartë 
 

 

 
Rreziku i mesëm 
 

 

 
Rreziku i ulët 
 

 

 

 

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

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

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

 
 Nga ….% to ….% të KEP – implementimi i detyrave të 

auditimit për shërbimet e sigurisë dhe shërbimet e 
konsulencës, planifikimi strategjik dhe vjetor; 

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

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

 
 

VII. NEVOJAT E PERSONELIT TË AUDITIMIT  
 

7.1. Koha efektive e punës (KEP) 
 

Koha efektive e punës llogaritet për secilin auditorë të NjAB. 
(Referojuni pikës 6.2.5 të Kapitullit VI të Vëllimit I të Doracakut) 

  
7.2. Ndarja e detyrave të auditimit për X vite dhe ditët për person, 
të nevojshme për implementimin e tyre 
 
Detyrat e auditimit dhe ditët e nevojshme janë ndarë për x vite në 
pajtim me strategjinë e auditimit dhe janë si vijon: - /Referojuni  
Shtojcës  ..të Vëllimit I të Doracakut. 
 
Duke krahasuar nevojat për personel me personelin ekzistues në 
Njësinë e Auditimit të Brendshëm, sugjerojmë se ne kemi personel të 
mjaftueshëm për përmbushjen e objektivave të këtij Plani Strategjik, 
ose ne kemi mungesë burimesh të cilat mund të adresohen si vijon …… 
 

 
 
 
 

 Data:.......................                                                                 
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SHABLLONI NR. 2 – PLANI VJETOR 
 

 
 
 

PLANI VJETOR 

 
 

Për Njësinë e Auditimit të Brendshëm  
 

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

për periudhën kohore …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................... 20…. (viti) 
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I. HYRJE 
 
Ky Plan Vjetor është përpiluar në bazë të Planit Strategjik të 
aktiviteteve të auditimit të brendshëm për periudhën ................ i 
miratuar nga..................... (udhëheqësi i SSP-ës dhe Komiteti i 
auditimit). Ai përkufizon fushëveprimin, objektivat, kohëzgjatjen dhe 
burimet e nevojshme për kryerjen e secilës detyrë të auditimit.  
 
Detyrat e auditimit për ………… (viti) ndahen në bazë të burimeve 
njerëzore që ekzistojnë në NjAB.  
 
Plani Vjetor duhet të rishikohet rregullisht gjatë vitit dhe të 
azhurnohet sipas nevojës, në mënyrë që t’i pasqyrojë ndryshimet e 
rëndësishme që ndodhin në subjektin e sektorit publik apo në mesin 
e anëtarëve të NjAB, dhe çdo detyrë shtesë që propozohet nga 
udhëheqësi i SSP-ës. 
 
Çdo ndryshim i Planit Vjetor do të miratohet nga …………. (udhëheqësi 
i SSP-ës dhe Komiteti i auditimit). 
 
 
II. AKTIVITETET E NjAB PËR ARRITJEN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKE 
 
Në ……. (viti) NjAB planifikon realizimin e detyrave dhe aktiviteteve në 
vijim, për arritjen e objektivave të përshkruar në Planin Strategjik: 
 
(Specifikojini detyrat dhe veprimet e posaçme që NjAB planifikon t’i 
zbatojë gjatë vitit përkatës dhe lidhjen që kanë ato me objektivin e 
caktuar strategjik. Është ide e mirë që këto informata të specifikohen 
në formë tabelore. Tabela në vijim është vetëm një shembull; Drejtori, 
Njësia e Auditimit të Brendshëm mund të shfrytëzojë edhe forma të 
tjera.). 
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III. DETYRAT E AUDITIMIT 
 
3.1. Detyrat e pazbatuara nga viti i kaluar 
 
……… (numri) detyra të planifikuara nga plani vjetor për ........ 
(specifiko vitin e kaluar) nuk janë zbatuar.  Rreziqet që lidhen me këto 
detyra janë rivlerësuar në vitin e tanishëm me rezultatet në vijim: 
 
Detyrat e mëposhtme janë përfshirë në planin e tanishëm: 
 
………….. (tregoni cilat prej këtyre detyrave do të përfshihen në plan). 
 
Detyrat e mëposhtme nuk përfshihen në planin aktual: 
 
(Duhet të ceket edhe arsyeja për detyrat të cilat nuk do të barten në 
Planin Vjetor aktual. Për shembull: Në procesin e vlerësimit vjetor të 
rreziqeve aktiviteti/njësia strukturore, është rivlerësuar nga një 
aktivitet/strukturë me rrezik të lartë, në atë me rrezik të mesëm dhe 
do të auditohet gjatë dy viteve të ardhshme të Planit Strategjik. 
Informatat në lidhje me këtë çështje mund të prezantohen në formë 
tabelore). 
 
 
 
 

Nr. 
Objektivi 
strategjik 

Aktivitetet për arritjen e 
objektivit 

Detyrat 

    

1   

   

2    
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3.2. Auditimet e njësive/sistemeve strukturore që janë duke u 
zhvilluar 
 
(Shënoni auditimet e brendshme të njësive apo sistemeve strukturore 
që janë duke u përgatitur për ekzekutim gjatë periudhës së mbuluar 
nga ky Plan Vjetor). 
 
3.3. Llojet e detyrave të auditimit 
 
(Ofroni informata në lidhje me llojet e detyrave (detyra për shërbime 
sigurie – (DSHS), detyra për shërbime këshilluese (DSHK)), njësinë 
strukturore në të cilën do të zbatohen, objektivin e detyrës, 
fushëveprimin dhe afatin kohor për zbatimin e detyrës. Drejtori, Njësia 
e auditimit të brendshëm mund ta paraqes një sistem indeksi për 
detyrat e auditimit – për shembull DSHS 0901 do të thotë se këto lloje 
detyrash janë “detyra për shërbime sigurie” të cilat do të zbatohen 
gjatë vitit 2009 dhe është detyra e parë gjatë atij viti. Informatat 
mund të prezantohen në formë tabelore).  
 

Indeksi i 
rrezikut 

Lloji i 
detyrës 

Njësia 
strukturore 

Objektivi i 
detyrës 

Fushëveprimi 
i detyrës 

Periudha 

 AAS 0901    Mars - prill 

      

      

 

 

IV. Radhitja e detyrave të planifikuara të auditimit me strategjinë e 
auditimit 
 
Detyrat e auditimit të planifikuara në Planin Strategjik dhe Planin 
Vjetor për NjAB-në janë si vijon:  
(Informatat në vijim duhet të plotësohen në kolonat e tabelës) 
 
Kolona B –  emrat e njësive të synuara të auditimit me rrezik të lartë, 
rrezik të mesëm dhe rrezik të ulët që duhet të auditohen gjatë vitit 
përkatës sipas strategjisë së auditimit. 

Kolona C –  indeksi i rrezikut sipas vlerësimit të rrezikut.  

Kolona D –  rreziku, i lartë, i mesëm, ose i ulët. 
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Kolona E –  njësitë e synuara të auditimit për të cilat janë planifikuar 
detyrat e auditimit për vit duhet të tregohen me “X”. 

Kolona F – numrin e detyrës së  auditimit (për shembull: DSHS0901) 

Nr. 
Njësia e 
synuar e 
auditimit 

Indeksi i 
rrezikut 

Prioriteti 
E 

planifikuar 
për vitin 

Nr. i detyrës së 
auditimit 

A B C D E F 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Detyrat e auditimit të planifikuara për vitin 20... përputhen/nuk 
përputhen me strategjinë e aprovuar të auditimit. Raporti në mes të 
detyrave të planifikuara në Planin Strategjik dhe në Planin Vjetor 
tregohet në tabelë dhe është si vijon:  
 
Llojet e detyrave të 

auditimit 
Numri i 

detyrave 
për vit 

Numri i 
përgjithshë
m i ditëve 
për person 

Detyrat e 
auditimit 

sipas Planit 
Strategjik 

Zbatimi i 
planit i 

shprehur në 
përqindje 

Detyrat për 
shërbimet e sigurisë 

    

Rrezik i lartë 15  10 150% 

Rrezik i mesëm 11  16 69% 

Rrezik i ulët 1  8 13% 

Përcjellja e 
rekomandimeve 

    

Detyrat për 
shërbimet 
këshilluese  

    

 

Arsyet e devijimeve nga Plani Strategjik janë ............. (analizoni arsyet 
për këto devijime – për shembull: kapacitet i pamjaftueshëm) 
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V. PROKURIMI I BURIMEVE DHE NDARJA E DETYRAVE TË AUDITIMIT 
 

5.1. Koha efektive e punës 
 

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

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

 

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

 
 
 

I 

1 AAS0912 Rrezik i lartë 45 Emri Emri Emri Emri 

2 ………… Rrezik i mesëm      

3 ………… Rrezik i ulët      

4        

5        

         

 
 
 

II 

6        

7        

8        

9        

10        

11        

         

 
 

III 

12        

13        

14        

15        

         

 
 

IV 

16        

17        

18        

19        

Planifikimi strategjik dhe vjetor      

Numri i përgjithshëm i ditëve për aktivitetet e 
auditimit për NjAB 

     

 

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

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


