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Abstrakt 

Trajtimi i problematikës në këtë punim, si funksioni i auditimit jep kontribut relevant edhe në fushën e 

shkencës krahas kontributit që jep në jetën profesionale. Kontributi në shkencë, ky punim do ta sjellë 

me rastin e  rekomandimeve që do të japim në këtë studim lidhur me metodat më adekuate që duhet të 

përdoren nga bizneset dhe  institucionet shtetëror, dhe gjetjen e principeve më të përshtatshëm që 

ngritin nivelin e shfrytëzimit efikas ,efektiv dhe ekonomik të parasë në ndërmarrje. 

Qëllimi i auditimit në sektorin privat dhe publik ka nje role te vecant ne shpalosjet e shmangive nga 

satandardet dhe shkeljet e parimeve te ligjshmërisë, te Efikasitetit, Efektivitetit dhe Ekonomicitetit te 

menaxhimit financiar, t’i bëjë llogaridhënësit te pranojnë përgjegjësitë, te nderrmrre masa per 

parandalimin e keqeperdorimeve. 

Auditimi, shume shkurt, mund te përshkruhet si metode qëllimi i se cilës është sigurimi i informatave te 

besueshme për shfrytëzues te ndryshëm. 

Marre në  përgjithësi, objektivi i auditimit është sikur edhe te disiplinat tjera mikroekonomike afarizmi 

me përjashtim qe ne auditim me se shpeshti theksi është ne raportet financiare. Për këtë arsye, 

parashtrohet pyetja ne çka ndryshon auditimi te kjo disiplinë ne krahasim me disiplinat tjera çdo 

disiplinë tjetër te njëjtin objekt e vështron ne një mënyrë tjetër, nga një kënd tjetër, nga një pikëpamje 

tjetër. 

 

Fjalët kryesore (kyçe):  Koncepti i auditimit, përgjegjësia e auditimit te brendshem   Sondazhet mbi 

mashtrimin dhe përgjegjësinë e auditimit. etj 
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Abstract 

 

Addressing the issues in this paper as the audit function makes a relevant contribution to the field of 

science in addition to its contribution to professional life. Contribution to science, this work will bring on 

the recommendations we will give in this study regarding the most appropriate methods that should be 

used by businesses and state institutions, and finding the most appropriate principles that raise the level 

of efficient, effective use and economic cash in the enterprise. 

The purpose of auditing in the private and public sector has a particular role in disclosure of deviations 

from the benchmarks and violations of the principles of legality, efficiency, effectiveness and financial 

management of financial management, accountability, accountability, interference with prevention 

measures of misuse. 

The audit, very briefly, can be described as a method whose purpose is to provide reliable information 

to different users. 

In general, the audit objective is as well as in other microeconomic business disciplines except that in 

auditing it is often the emphasis on financial reports. For this reason, the question arises as to what 

changes the audit in this discipline compared to other disciplines, any other discipline in the same object 

looks at it in another way, from another angle, from another point of view. 

 

Key words (key): Audit concept, internal audit responsibility Audit polls and audit responsibility. etc. 
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LISTA E SHKURTESAVE  

 

KB - Kontrolli  i brendshëm 

CIA - audituesi i brendshë i çertifikuar 

CISA - auditori i sistemeve të informacionit i çertifikuar 

KBFP - kontrolli i brendshëm financiar publik 

MFK - menaxhimi financiar & kontrolli 

NJQH / AB - njësia qëndrore e harmonizimit për auditim të brendshëm 

RA     – Raportet e Auditimit 

AB      - Auditimit i Brendshëm 

ZAP   -  Zyra e Auditorit Përgjithshëm 

ZKA – Zyra Kombëtare e Auditimit 

NJAB -  Njësia e Auditimit Brendshëm 

NJQHAB - Njësia Qëndrore Harmonizuese Auditimit Brendshëm. 
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HYRJE 

Auditimi i brendshëm është një profesion dinamik dhe mjaft interesant pasi të jep mundësi të 

panumërta për t‟u zhvilluar profesionalisht dhe për të dhënë një kontribut të dukshëm në të gjitha 

nivelet organizative.Audituesi i brendshëm luan rolin e një partneri të rëndësishëm që ndihmon 

organizatën përkatëse të përmbushë objektivat e saj duke sjellë një përqasje sistematike dhe të 

disiplinuar në vlerësimin dhe përmirësin e menaxhimit të riskut, kontrollit dhe proceseve të 

qeverisjes.  

Pavarësia e auditorëve të brendshëm nënkupton pavarësinë brenda organizatës, por jo edhe 

pavarësinë nga organizata për shkak se auditorët e brendshëm janë punëtorë të organizatës dhe 

rrjedhimisht nuk e kanë pavarësinë e auditorëve të jashtëm. 

Pa marrë parasysh këtë, pavarësia e auditorëve të brendshëm është shumë e rëndësishme dhe ata 

duhet të jenë profesional, të paanshëm dhe të shmangin çdo lloj konflikti potencial të interesit. 

Në shumë kompani, auditorët e brendshëm janë pothuajse tërësisht të varur nga menaxherët 

ekzekutiv të kompanisë. 

Në raste të tilla, auditorët e brendshëm janë vetëm konsultantë biznesi të menaxherëve 

ekzekutivë, dhe siguria objektive që ofrojnë ata, si tek menaxherët ekzekutivë ashtu edhe tek 

bordi i drejtorëve është e kufizuar. 

AUDITIMI është një veprimtari që kryhet nga një palë e tretë e pavarur (me punonjës të 

kontraktuar nga organizatat profesionale të kontabilistëve dhe auditimit për sektorin privat dhe 

me punonjës të strukturave shtetërore për sektorin publik, të cilët “auditojnë” llogaridhënien mbi 

veprimtarinë që drejtohet apo menaxhohet (veprimtarinë për të cilën ata janë përgjegjës për një 

periudhë kohe zakonisht njëvjeçare) nga menaxherët e niveleve të ndryshme në organizata 

private dhe intitucionit publike deri tek drejtuesi ekzekutiv në sektorin privat apo titullari i 

institucionit në sektorin publik. 
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Auditimi lindi si një shërbim që kryhej nga një palë e tretë, e pavarur e cila “dëgjonte-auditonte” 

llogaridhënien mbi veprimtarinë që administronte dhe drejtonte, veprimtarinë për të cilën ishin 

përgjegjës, për një periudhë kohe zakonisht njëvjeçare), kujdestarët e atëhershëm. 

Në këtë kuptim fjala  “auditor”, që në shqip do të thotë “auditues” përdoret për të treguar atë që 

“kontrollon” dhe “verifikon” pra individin apo grupin e punës , ndërsa “auditing”, që në shqip do 

të thotë “auditimi” përdoret për të treguar atë që lidhet me procesin , pra me rolin , misionin , 

qëllimin edhe funksionin e kësaj veprimtarie. Pikërisht kur lindi nevoja e shërbimeve të 

auditimit, pra personat e caktuar si “dëgjues” njihen si “auditues”.Kuptimi i kësaj që nga epokat 

e largëta, kryesisht është lidhur me vlerësimin dhe gjykimin e veprimtarive.Roli i kontrollit apo 

audituesit në atë kohë ndeshej në funksione të tilla si: “analizues”, “avokat”, “provues”, “ 

mbikqyrës”, “vrojtues”, “mbrojtës” etj,të cilët ishin ngarkuar me kompentenca të ndryshme 

kontrolli apo auditimi dhe ishin të detyruar të raportonin tek pronari apo drejtuesi. Sot termi 

auditorium tregon nje vend në të cilin shkohet për të dëgjuar diçka (kryesisht muzikë). 

Auditimi përqendrohet më së shumti në aftësi analitike dhe llogjike të domosdoshme per te 

vleresuar rëndësinë dhe besueshmërine e sistemeve dhe proceseve përgjegjesë për regjistrimin 

dhe përmbledhjen e informacionit financiar por dhe informacionit në përgjithesi. Në këtë 

mënyrë, auditimi është më shumë konceptual dhe studimi i tij ndihmon në mbledhjen dhe 

vleresimin e evidencës në mënyrë që të vleresohen deklarimet e thëna nga të tjerët.  

Auditimi i Brendshëm është një proces që kalon disa etapa duke filluar me planifikimin vjetor të 

auditimit deri në ndjekjen e detyrave të lëna gjatë auditimit. 

 Auditimi i Brendshëm nuk duhet të fokusohet në të gjithë universin e auditimit, por në 

aspektet më të rëndësishme që ndihmojnë kompaninë të arrijë objektivat, duke ofruar 

siguri që sistemet e kontrolleve, qeverisja dhe drejtimi i risqeve janë në nivelin e duhur. 

Aspekti kryesor i planit të punës së auditimit është analiza e risqeve, që do të thotë jo 

vetëm identifikimi i risqeve që ndesh biznesi, por dhe marrja në konsideratë e kontrolleve 

që janë ngritur për t‟i drejtuar ato. 
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Drejtuesi i Auditimit të Brendshëm është përgjegjës për zhvillimin e një plani bazuar në 

risk, duke marrë parasysh kuadrin e drejtimit të riskut të kompanisë, duke përfshirë 

nivelin e pranueshmërisë së riskut nga Drejtuesit për aktivitete të ndryshme apo pjesë të 

kompanisë. 

Audituesit krijojnë një pamje të qartë dhe kuptojnë sistemet e kompanisë,strukturën dhe 

operacionet e saj: 

 Zbatimi i sistemeve të reja 

 Zhvillimi i produkteve të reja 

 Stafi (numri, lëvizjet) 

 Integriteti i stafit 

 Eksperienca dhe arsimimi i stafit. 

Përgjithësisht për auditimet e planifikuara tek të audituarit dërgohet një program auditimi ku 

prezantohet në mënyrë konçize dhe informuese fokusi i grupit të auditimit. 

Për fushën, procesin apo degën që do auditohet audituesit kanë kryer fazën e përgatitjes e cila i 

shërben për të pasur një njohje të asaj çka do auditohet duke marrë parasysh: 

strukturën organizative, stafin dhe eksperiencën e tij, procedurat operacionale të 

fushës,problematikat që mund të kenë rezultuar, sistemet apo aplikacionet me të cilat punohet, si 

dhe prodhohen raporte specifike për monitorimin e aktivitetit. 

Në fazën në terren (në fushën e auditimit) audituesit kontrollojnë nga afër si funksionon 

dhe a funksionon sistemi i kontrollit, a janë procedurat operacionale të përshtatshme dhe 

zbatohen nga stafi, a kanë proceset ndonjë problematikë. Intervistimet me të audituarit 

janë themelore në të kuptuarit qartë të fushës që auditohet dhe po ashtu dhe dokumentacioni 

respektiv që mbështet çdo transaksion. 

Faza e analizës / investigimit të një auditimi përfundon me ditën e fundit të auditimit në 
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terren. Të gjitha materialet dhe dokumentat të cilat nuk i janë dorëzuar grupit të auditimit deri në 

atë ditë konsiderohen si të padisponueshme. Vendimi për të pranuar ose jo dokumenta dhe 

materiale pas kësaj dite qëndron në gjykimin e grupit të auditimit. Gjithsesi kjo konsiderohet 

mangësi. 

I. QËLLIMI I PUNIMIT 

 
Qëllimi i këtij punimi ka qenë që njohuritë e fituara në fakultet gjatë mësimit të kësaj lënde, 

t‟i thelloj edhe më tutje dhe të paraqes në formë të punimit të diplomës.Besoj që kam arritur 

që, sado pak, në një masë modeste të përfshijë pikat themelore dhe që çdokush që e lexon, të 

arrijë ta kuptojë thelbin e asaj që ka qenë pikë kryesore e punimit dhe të arrij qëllimin e këtij 

punimi. 

Qëllimi, autoriteti dhe përgjegjësia e aktivitetit të auditimit të brendshëm duhet të përcaktohet 

formalisht në Statutin e Auditimit të Brendshëm, në përputhje me Përkufizimin e Auditimit të 

Brendshëm, Kodit të Etikës dhe Standardeve. Drejtuesi i Auditimit të Brendshëm duhet të 

rishikojë periodikisht statusin e auditimit të brendshëm dhe ta paraqesë atë për miratim te 

menaxhimi i lartë dhe bordi. 

Qëllimi i këtij punimi është të ndihmojë lexuesit për të kuptuar më mirë se si metodologjia e 

auditimit të brendshëm duhet të zbatohet në praktikë, analizave në shembujt konkretë të planeve 

strategjike dhe vjetore të auditimit të brendshëm,raporteve të auditimit të brendshëm, të 

gjeturave, rekomandimeve, planet e veprimit të auditimit të brendshëm etj. si është aplikuar 

metodologjia e auditimit të brendshëm, çfarë mungon, etj dhe për të përgatitur më mirë 

pjesëmarrësit për kryerjen e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në praktikë. 

Auditimi i Brendshëm ka të drejtën të inspektojë çdo lloj dokumenti sa i përket operacioneve, 

përfshirë dhe raportime të detyrueshme për qëllime taksimi, raportet e audituesve të jashtëm, 

raportet e autoriteteve mbikëqyrëse, etj. 

Audituesit e brendshëm nxjerrin një raport në përfundim të çdo auditimi ku përmbledhin gjetjet e 

tyre, detyrat dhe përgjigjet apo planet e masave që duhet të ndërmerren. 

 Qëllimin dhe objektivat e auditimit, si dhe disa të dhëna të përgjithshme. 

• Një listë shpërndarjeje (kujt i drejtohen çështjet e auditimit) 
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• Informacione të përgjithshme (periudha e auditimit, grupi i auditimit, etj) 

• Qëllimi dhe objektivat e auditimit 

• Lista e punonjësve të intervistuar 

• Hyrje e përgjithshme / përshkrim i entitetit të audituar 

• Struktura organizative (duke përfshirë pozicionin e njësisë së audituar brenda 

bankës, numrin e punonjësve në çdo departament) 

• Referime për dokumentacionin që mbështet gjetjet gjatë auditimit; 

 

Qëllimi i këtij punimi është të kuptojmë se qfarë roli ka auditimi i brendshëm 

nëndërmarrje. 

Objektivat e punimit kanë të bëjnëme : 

- Parimet e kontrollit te auditimit tëbrendshë,  

- Qëllimet e auditimit të brendshëm, 

- Objketivat e auditimit të brendshëm, 

- Komponentët e auditimit tëbrendshëm . 

 

1.1 Objektivat e punimit 

 

Qellimi i Auditimi i Brendshëm është një veprimtari e pavarur që i jep siguri objektive dhe i 

ofron këshillim për menaxhimin e projektuar për të shtuar vlerën e për të përmirësuar 

veprimtarinë e njësisë publike. Auditimi i brendshëm ndihmon njësinë publike për të arritur 

objektivat, nëpërmjet një veprimtarie të disiplinuar dhe sistematike, për të vlerësuar e 

përmirësuar frytshmerinë e menaxhimit të riskut, si dhe proceset e kontrollit e të qeverisjes. 

Pavarësia dhe objektiviteti i audituesve të brendshëm janë të parat që përmenden në përkufizim 

për të theksuar rëndësinë e tyre. Pavarësi nuk do të thotë thjesht që audituesi i brendshëm të jetë i 

pavarur në strukturën e njësisë publike, por që ai/ajo të ketë imunitet ndaj pushtetit të ushtruar 

nga aktorë të ndryshëm dhe të kryejë aktivitetet për interes të organizatës. Një auditues i 

brendshëm objektiv e bazon gjykimin dhe punën e vet në informacionin faktik dhe të paanshëm. 

Interesi ose këndvështrimi personal për gjëra apo njerëz të ndryshëm nuk duhet të ndikojë punën 

e audituesve të brendshëm në asnjë rrethanë. 
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II. Metoda e hulumtimit 

Për punimin e kësaj teme është përdorur metoda adekuate e cila do të ndihmoj në punimin e 

kësaj teme të diplomës. 

Si rezultat për një punim sa më të mirëfilltë  kam  perdorur këto metoda të hulumtimit:  

 Metoda e trajtimit të literaturës shkencore, 

 Metodën kuantitative dhe kualitative,  

 Metoda historike,  

 

Metoda kunatitative është metodë hulumtuese që për objekt ka studimin mbi numrat dhe 

qfarëdo forme tjetër e cila është lehtë e matshme.  

Metoda e trajtimit te  literaturës shkencore. Kam synuar që nëpër lemi konkrete ta shfrytëzoj 

literature të caktuar profesionale dhe akademike, nga lëmia e bankave dhe financave e cila 

trajton cështjën e kredive. Në bazë të shqyrtimit të literaturës më lehtë i kam shkoqitur tezat e  

hulumtimit dhe më lehte kam ardhur deri tek konkluzionet konkrete, normalisht duke u bazuar në 

të dhënat konkrete, prej analizimit të potencialit kreditor të sistemit bankar në Kosovë.  

 

Metoda kuantitative është baza për të kuptuar shumë nga teorit formale të ekonomis dhe 

administrimit të biznesit. Në këtë metodë jam bazuar nga matja kuantitative e indikatorëve të 

cilat kanë ndodhur në fushën e sektorit financiar sidomos në modalitetet e zhvillimit evolutiv të 

indikatorëve numerik të institucioneve financiare, ku përmes kësaj metode kemi përcjellur në 

vazhdimësi të gjithë  evolimin pozitiv të zhvillimit të sektorit financiar me fokus të veqantë në 

kredidhënie dhe në atë se për qka i përdorin familjet paratë e marrura kredia.  

 

Ndërsa, metoda kualitative  na ka shërbyer në trajtimin e punimit duke u bazuar në intervistat e 

pastrukturuara me menaxher të bankave të nderyshme, posaqerisht me menaxher të kredive, 

ekspertiza financiare me të cilet për mua ka qenë shumë e dobishme.  

Metoda historike, na ka shërbyer në trajtimin serik të të dhënave, kur kemi trajtuar dukurite e 

caktuara fiananciare nëpër vite, posaqersiht lëvizjen  e potencialit kreditor në vite të nderyshme, 

si për sistemin bankar në Kosovë ashtu edhe për portfolion kreditore të ketij sistemi. 
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1.2 Delimitimet:  

Audituesit e brendshëm japin rekomandime për përmirësimin e proceseve të punës, përmirësimin 

e aktiviteteve të lidhura me kontrollin dhe planifikimin me qëllim arritjen e objektivave të 

vendosura, si dhe kontribuojnë në përdorimin me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë të burimeve 

të njësisë publike . 

Puna e Auditimit të Brendshëm përfshin:  

a) Identifikimin dhe vlerësimin e riskut, duke kontribuar në përmirësimin e sistemeve të 

menaxhimit të riskut;  

b) Vlerësimin e kontrolleve të cilat adresojnë riskun;  

c) Inkurajimin e kontrolleve efektive, efiçente dhe nxitjen për përmirësim të vazhdueshëm;  

d)Vlerësimin dhe pasqyrimin e procesit që siguron besueshmëri dhe integritet të informacionit 

financiar dhe operacional;  

e) Rekomandimin e përmirësimit të kontrolleve në ndihmë të procesit të qeverisjes për:  

1. Promovimin e etikës dhe vlerave të duhura për njësinë;  

2. Sigurimin e menaxhimit efektiv të performancës dhe përgjegjshmërisë së njësisë; 

dhe  

3. Në mënyrë efektive të komunikojnë rrezikun dhe kontrollet në zonat e duhura të 

njësisë. 

4. Auditimi  është segment shumë i rëndësishëm i auditimit si profesion në 

përgjithësi. 

5. Shërbimi i Auditimit të brendshëm, me rolin dhe misionin e tij, i mundëson nivelit 

të lartë të menaxhimit siguri objektive në mënyrë të pavarur dhe përmirëson 

veprimtarinë dhe performancën e organizatës, duke ia shtuar asaj vlerën.  

6. Auditimet financiare kryhet për të vlerësuar saktësinë dhe plotësinë e 

regjistrimeve dhe gjendjeve të llogarive. Auditimet financiare përdorin teste 

thelbësore, rishikime analitike dhe procedura të tjera vlerësimi të cilat mund të 

përfshijnë ose të mos përfshijnë testet funksionale apo rishikime të transaksioneve 

. 
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KAPITULLI I 

KONTROLLI DHE AUDITIMI I BRENDSHËM 

1.1.Kontrolli i brendshëm (intern) – koncepti, karakteri dhe llojet 

Kontrollet e brendshem janë procese që themelohen dhe vihen në funksion nga bordi i 

drejtorëve, menaxhmentit, dhe pjesa tjetër e personelit të një entiteti në mënyrë që japin një 

siguri të arsyeshme për sa i takon arritjes së objektivave të kategorive të mëposhtme: 

• Efektiviteti dhe efikasiteti i veprimtarive (operacioneve) 

• Besueshmëria e raportimit financiar dhe 

• Të vepruarit në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi 

Fjala kontroll është shumë e përhapur. Ajo përdore në fusha të ndryshme të veprimtarisë 

njerëzore. 

Ne kuptimin gjuhësor fjala „‟kontroll‟‟, ka dy përdorime apo kuptime, të cilat janë: 

• Kuptimit të parë: në të shumtën e rasteve, fjala kontroll ka kupimet, „‟kontrolloj 

situatën‟‟, mbaj nën kontroll situatën‟‟, „‟zotëroj auditorin‟‟, „‟vendos rregull dhe 

disiplinë‟‟etj. Në menyr që veprimet të rrjedhin sipas parashikimeve. 

• Kuptimit të dytë: në një kuptim tjetër, kjo fjalë përdoret si process që lidhet me 

kontrollin dhe verifikimin e veprimtarisë financiare, që nënkupton „‟ekzaminim‟‟,  

„‟cheking‟‟,  „‟kontrollim‟‟, „‟verifikim‟‟, „‟konstatim‟‟ etj… 

Fjala „‟kontroll‟‟ është krejt e ndryshme edhe me fjalën „‟auditim i brendshëm‟‟ i cili është një 

proces që vlerëson mjaftueshmërinë e kontrolleve të brendshëm‟‟ i cili është një process që 

vlerëson mjaftueshmërinë e kontrolleve të brendshëm për subjekte të caktuara, si dhe jep 

rekomandime për përmirësimin e veprimeve të një subjekti. 

Pra me kontroll kuptojmë: 

• Mbikëqyrjen e punës të punësuarve, 

• Ndjekjen e rregullsisë së process teknologjik si edhe të rregullsisë së funksionimit të 

mjeteve të punës, 

• Verifikimin e rrjedhës së ndonjë procesi, 
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• Verifiimin dhe ndjekjen e rregullsisë së zbatimit të dispozitave ligjore dhe të dispozitave 

tjera të mbështetura në ligje, etj. 

Llojet e kontollit intern 

Kontrolli intern 

 

Kontrolli administrativ  Kontrolli kontabël  Kontrolli qeverisës 

 

Kontrolli i brendshëm është procesi që lidhë mënyrën e menaxhimit të organizatës në njërën anë 

dhe arritjen e objektivave të asaj organizate, në aën tjetër. Brenda tij është përfshirë edhe 

auditimi i brendshëm, i cili ka për mission vlerësimin e kontrollit të brendshëm dhe dhënien e 

rekomandimeve dhe këshillave menaxhmentit lidhur me përmirsimet  tij dhe përdorimin e 

burimeve apo fondeve me efikasitet dhe efektivitet. 

Në mënyrë të përgjithsuar, themi se kontrollet e brendshme janë procese të dizajnuara nga 

menaxhmenti për ofrimin e sigurisë së arsyeshme për : 

• Informacion operacional dhe financiar të besueshëm: 

• Përputhshmëri me rregullat, ligjet dhe procedurat tjera: 

• Ruajtjen e pasurisë: 

• Efikasitetin operativ: 

• Arritjen e misionit, objektivave dhe qëllimeve: 

• Vlerat etike dhe integriteti. 

 
1.1.1. Parimet e kontrollit të brendshëm  

Kontrolli i brendshëm duhet të mbështetet në parimet përkatëse të organizimit të tij si dhe në 

standardet ndërkombëtare . 

Parimet e kontrollit te brendshëm janë : 

 Parimi i ligjshemëris, 

 Ruajtja dhe mbrojtja e pasurive dhe sistmeve te informacionit,  

 Standardet,  
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 Autorizimi,  

 Plotësia,  

 Vlefshmëria,  

 Saktësia,  

 Trajtimi i  gabimit,  

 Ndarja e detyrave. 

Parimi i ligjshmërisë , fillimisht, duhet të jetë bazë në të cilën mbështetet dhe organizohet 

sistmei i  kortrollit te brendshëm. Rrjedhimisht , Zyrtaret Kryesorë Administrativë (ZKA) janë 

përgjegjës për sistemin e kontrollit të brendshëm. Ata janë përgjegjës për vendosjen e plotikave 

të duhura, duke sigurarua se: Proceset e duhura funksonojnë në mënyrë efikase , për te 

monitoruar rreziqet ndaj të cilave ëshët ekspozuar organizata buxhetore .                                                                                                              

Parimi i ruajtjes dhe mbrojtjes se pasurive dhe sistemeve te informacionit është parimi i 

kontrollit te brendshëm në kuptimin që ato të jenë të mbrojtura, të kontrolluara dhe të kufizuara 

në përdorim vetëm nga ana e personave të autorizuar .  

Standardet nënkuiptojnë aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e kontrollit te 

brendshëem, respektojnë standardet ndërkombëtare dhe marrëveshjetvendore . 

Autorizimi transaksionet miratohen nga autoritetet përgjegjëse në pajtim me autoritetin e 

përgjithshëm përpara se ato të regjistrohen . 

Plotësia transkasionet duhet të regjistrohen në mënyrë  të plotë në regjistrat përkatëse . 

Vlefshmeria transaksionet e regjistruara duhet t‟i  paraqesin me besnikëri ngjarjet e ndodhura 

ekonomike .                                                                                                           

Sakteësia transkasionet e regjistruara duhet të jenë të sakta, në përputhje me informacionet e 

regjistruara në mënyrë kronologjike . 

Trajtimi i gabimit gabimet e identifikuara në çdo hap të procedimit duhet te shoqërohen me 

veprime korrigjuese dhe te raportohen tek niveli përkatës . 
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1.1.2. Qëllimet e kontrollit te brendsheëm  

Kontrolli i brendshem ka kater qëllimet tëtij : 

1. Realizimin e shërbimeve kualtitative dhe kreyerjen e  veprimative të  rregullta, 

2. Rauajtja e fondeve apo burimeve nga menaxhimi jo i mirë, keqpërdorimet apo edhe nga 

gabimet,  

3. Zbatimin e ligjeve, rregullave dhe udhëzimeve tjera,  

4. Besueshmëri në ruajtjen e të dhënave financiare dhe paraqitja e tyre me saktësi gjithnjë 

kur kërkohen . 

Në përgjithësi, qëllimi i kontrolleve të brendshme eshte që menaxherët të sigurohen se sistemet, 

për të cilat ata janë përgjegjës, do të ju japin atyre mundësi që : 

a. T‟i kontrollojnë aktivitetet, që menaxhimi i  rutinës së funksionimit te organizatës , 

departamentit apo njësisë . Regjistrimet ditore të transaksioneve, do të thotë të faturave dhe 

pagesave, janë jashtëzakonisht tëdomosdoshme . Menaxherët në sektorin publik mund të 

shpenzojnë shuma të konsiderushme të parasëpublike . 

b. Prandaj , ata kanë përgjegjësi profesionale dhe etike që të sigurojneë transparencë të plotë në 

përdorimin e këtyre fondeve . Po ashtu , ata duhet të veprojnë me kohë dhe në mënyrë 

efektive nëse zbultohen parregullsitë, të cilat tregojnë se kontrolli nuk ka qenë plotësisht 

efektiv .  

c. Të bëjnë administrim të hapur dhe ëe meënyrë të përshtatshme dhe të ofrojnë përgjegjshmëri 

publike lidhur me pasuritë e organizates të vëna në dispoziocion për arritjen e objektivave të 

organizatës . 

d. Të përgatisin pasqyra financiare te plota, të sakta dhe të vlefshme në pajtim me kërkesat  

raportuese ligjore .  

e. Këto raporte financaire i duhen jo vetëm menaxhmentit,  duke u mundësuar atyre të dinë se 

sa të efektshëm janë në kryerjen e detyrave të tyre, por edhe ministrave dhe departamenteve 

të Qeverisë, politikanëve dhe palëve tjera të interesuara, si qytetarët,  mediet , bizneset që 

kanë lidhje me Qeverinë si dhe analistëve në sektorin financiar .  

f. Të jenë nëpajtushmëri me ligjet dhe rregulloret vendore si dhe legjislacionin ndërkombëtar 

në aktivitete te caktuara, p.sh, duke i  shfrytëzuar fondet e dhëna nga BE-ja.  
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g. Të ndihmojnë në zvogëlimin e rreziqeve ndaj objektivave të organizatës: o Promovojnë të 

arritura në ekonomicitet, efektshëeri dhe efkisasitet . 

h. Kështu, theksojmë se kontrolli i brendshuëm në bazë të shëndoshëështë jashtëzakonisht i  

rëndësishëm për menaxherët. Pa kontrolle të tilla, asnjë menaxher brenda një organizate nuk 

do te mund t‟i arrinin objektivat e menaxhment 

i.  

1.1.3. Objektivat e kontrollit të brendshëm 

Si objektiva të kontrollit të brendshëm përcaktohen: 

• Parandalimi dhe zbulimi i gabimeve, parregullsive dhe përcaktimi i masave për 

korrigjimin e tyre: 

• Ruajtja dhe përdorimi i burimeve financiare, material dhe njerëzore: 

• Pajtueshmëria e veprimeve me rregullat si dhe të rezultateve me programet e 

parashikuara: 

• Saktësia dhe plotësia e informacionit financiar dhe përdorimi i tij në procesin e 

vendimmarrjes. 

Natyrisht se arritja e këtyre objektivave mundësohet me ndarjen e drejtë të funksioneve dhe 

përgjegjësive, verifikimin e detyrave përkatëse në mënyrë reciproke, mjedisi i duhur i punës, 

duke kufizuar fuqitë individuale në vendimmarrje si dhe informacionet të jenë të sakta, besnike 

dhe koherente.  Sistemi i kontrollit të brendshëm ngërthen në vetvete politikat, proceset, detyrat 

dhe sjelljet e organizatë.                        

 Të gjitha këto, të marra së bashku, do të: 

• Lehtësojnë funksionimin efikas, efektiv dhe ekonomik të organizatës, duke i dhënë 

mundësi t‟i përgjigjet, rreziqeve të mëdha operacionale, funksionale, të pajtueshmërisë 

dhe rreziqeve tjera për arritjen e objektivave të saj. 

• Kjo përfshin edhe ruajtjen e pasurisë nga përdorimi i papërshtatshëm ose nga humbja apo 

mashtrimi: 

• Ndihmojnë në sigurimin e cilësisë së raportimit të brendshëm dhe të jashtëm. Kjo kërkon 

mbajtjen e të dhënave të duhura dhe proceseve që gjenerojnë një rrjedhë informacionesh 

relevante dhe të besueshme në kohën e duhur brenda dhe jashtë organizatës: 
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• Ndihmojnë në sigurimin e pajtushmërisë me ligje dhe rregulloret në fuqi dhe gjithashtu 

me politikat e brendshme në aspektin e sjelljes në organizatë 

• Parandalimi dhe zbulimi i gabimeve, parregullsive, shkeljeve të ndryshme si dhe 

përcaktimi i masave për korrigjimin e tyre: 

• Saktësia dhe plotësia e informacionit financiar, i cili do të përdoret në procesin e 

vendimmarrjes: 

• Të krijojë një infrastrukturë të bazës së veprimeve të përbërë nga politikat, standardet 

vepruese dhe ato të performancës, buxhetet, planet, procedurat, etj., që adreson 

identifikimin e rreziqeve dhe zvogëlimin e tyre në nivelin e pranueshëm:o Të vendosin 

procese praktike të kontrollit, duke pasur parasysh koston, duke motivuar dhe udhëzuar 

punonjësit në kryerjen e punëve të tyre me rezultate positive: 

• Të përpilojnë një program për monitorimin e vazhdueshëm të kontrollit dhe raportimin e 

vazhdueshëm në lidhje me efikasitetin e procesit të kontrollit. 

Krahas menaxhmentit, edhe auditorët e brendshëm kanë përgjegjësi për kontrollin e brendshëm 

dhe, kjo përgjegjësi, qëndron në atë se ata duhet të vlerësojnë se kontrolli i brendshëm jep siguri 

për arritjen e objektivave, po ashtu ata duhet të japing rekomandime për përmirësimin e tij. Po 

kështu, edhe të punësuarit janë përgjegjës për kontrollin e brendshëm. 

1.1.4. Tipet e kontrollit të brendshëm 

Kontrolli i brendshëm është përkufizuar si proces i implementuar nga menaxhmenti, i dizajnuar 

për të dhënë siguri të arsyeshme sa i përket: 

• Aktivitetit të rregullt dhe efektiv të organizatës: 

• Besueshmërisë së raportimit financiar: 

• Përshtatshmërisë me rregullat dhe ligje në fuqi. 

Pëe t‟i realizuar këto, tipat e kontrollit mund të kategorizohen si më poshtë: 

• Parandaluese – Këto kontrolle sigurojnë se sistemet punojnë në drejtim të parandalimit 

dhe pengesës së veprimeve të padëshirueshme dhe jot ë rregullta. Këtu përfshihen stafi 

kompetent i punësuar, standardet e larta etike, ndarja e detyrave dhe themelimi i 

përgjithshëm i një mjedisi të mirë të kontrollit, hyrje e kufizuar tek të dhënat (vetëm për 



27 
 

përdoruesit e autorizuar), etj. Nga kjo rezulton se ky tip i kontrollit është një komponentë 

shumë e rëndësishme e kontrollit të brendshëm, në radhë të parë sepse parandalon 

veprimet jo  të rregullta,të cilat do të çonin në mosarritjen e objektivave të synuara. Pra, 

këto kontrolle projektohen për të kufizuar mundësitë e ndodhjes së ndonjë rezultati të 

padëshiruar. Shumica e kontrolleve që synojnë të projektohen dhe zbatohen në një 

organizatë, tentojnë t‟i përkasin kësaj kategorie. Shembuj të kontrolleve parandaluuese 

janë: ndarja e detyrave dhe kufizimi i veprimeve, kufijtë e qartë të delegimeve të 

autorizuar, etj. 

• Zbuluese – Këto kontrolle janë të dizajnuara të zbulojnë fenomenet jot ë rregullta si 

pasojë e transaksioneve të gabuara, e të cilat nuk janë arritë të parandalohen. Me këto 

kontrolle arrihet krahasimi i veprimtarive të kryera përballë objektivave të planifikuara. 

Pra, ai duhet të jetëi projektuar në mënyrë të tillë që një gabim apo parregullsi të mund të 

zbulohet pasi të ketë ndodhur. Si shembuj mund të merren regjistrimet e pavlefshme në 

sistemin e kontabilitetit, hyrjet jo korrekte të stoqeve, verifikimi i thirrjeve telefonike dhe 

rishikimi i pagesave të bëra për to, inspektimet e ndryshme, zbulimi i rasteve të vjedhjeve 

dhe mashtrimeve financiare nëpërmjet angazhimit të auditorëve në auditime të 

rregullsisë,etj. 

• Direktive – Këto kontrolle sigurojnë se ekzistojnë drejtime të qarta në funksion të arritjes 

së objektivave. Kjo nënkupton ndërtimin e sistemeve dhe rregullave të projektuara që të 

ndihmojnë përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave të caktuara. Ato janë rregulla apo 

përgatitje pozitive që të motivojnë njerëzit dhe t‟i japing atyre aftësi apo zotësi që të 

arrijnëprogres të mirë. Si shembuj mund të merren procedurat dhe politikat si dhe 

programet për arritjen e objektivave, direktivat dhe urdhrat e të gjitha niveleve 

menaxheriale, përshkrimet e mira dhe të drejta të vendeve të punës përfshirë 

përgjegjshmëritë, trajnimet dhe seminaret e ndryshme ,etj. 

• Korrigjuese –Tipi i fundit i kontrolleve të brendshme siguron që problemet dhe 

parregullsitë tashmë të identifikuara, të jenë trajtuar ashtu siç duhet. Këtu përfshihen 

veprimet e menaxhmentit duke ndjekur procedurat përkatëse të korrigjimeve. Pra deri sa 

kontrolli zbulues tregon ngjarjet e padëshirueshme dhe orienton kujdesin në problem, 

kontrolli korrigjues e zgjedhë problemin. 
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Llojet e kontrollit  

Kontrolli mund të vështrohet edhe nga aspekti i llojeve. Po të shikohet nga ky aspekt, atëherë 

kontrolli mund të klasifikohet në kontroll sipas: 

• Lëmenjve, 

• Funksioneve afariste, 

• Objektit, 

• Subjektit, 

• Kohës kur zbatohet etj. 

 

 

•  
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KAPITULLI II 

ROLI (PUNA) E AUDITORIT INTERN NË NDËRMARRJE 

2.1. Qëllimi i auditimit të brendshëm 

Auditimet e brendshme kryhen me qëllim që, në mënyrë të pavarur, t‟i raportojnë menaxhmentit 

mbi përshtatshmërinë dhe funksionimin e kontrolleve të brendshme, si një kontribut për 

përdorim të duhur ekonomike, efikas dhe efektive të burimeve.Pra, përgjegjësia primare është që 

të sigurohet se burimet publike janë duke u menaxhuar me integritet të plotë dhe me maturi. 

Organizatat e sektorit publik janë të mëdha, komplekse dhe shpenzojmë shuma të mëdha fondesh 

publike për të mundësuar ofrimin e shërbimeve thelbësore për publikun.Secili subjekt i sektorit 

publik, duhet të sigurojë që veprimtaritë, të dhënat si dhe sistemet e saj të menaxhimit, dhe 

kontrollit, t‟i nënshtrohen sistematikisht auditimit të brendshëm gjithëpërfshirës, në 

përputhshmëri me dispoziatat e ligjit në fuqi në shtet. Auditimi i brendshëm ndihmon subjketin e 

sektorit publik në arritjen e qëllimeve të tij përmes: kryerjes së detyrave të auditimit në 

pajtushmëri me planet strategjike të bazuara në planifikimin vjetor.  

Vlerësimit të përshtatshmërisë dhe efektivitetit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe 

sistemeve të kontrollit në relacion me: 

• Kryerjen e detyrave dhe arritjjen e qellimeve, 

• Identifikimin, vlerësimin dhe manaxhimin e rreziqeve, 

• Pajtushmërinë me ligjet, rregulloret,rregullat e brendshme dhe kontratat, 

• Besueshmërinë dhe gjithë përfshirjen e informacionieve financiare dhe informacioneve të 

tjera, 

• Efikasitetin,efektivitetin dhe ekonomicitetin (tri E-të) e operacioneve, 

• Ruajtjen e pasurive dhe informacioneve, 

• Dhënies së rekomandimeve për përmirësimin e veprimeve. 

Auditimi i bredshëm duhet të zbatohet përmes ofrimit të sigurisë dhe shërbimeve 

këshillëdhënëse: shërbimet e sigurisë duhet të orfojë një ekzaminim objektiv të evidencës për të 

dhënë një vlerësim të pavarur mbi menaxhimin e rrezikut, proceset e kontrollit, sistemet ose të 

ndonjë objektivi tjetër të veçantë të auditimit: 
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• Objektivi dhe fushëveprimi i secilës detyrë të auditimit për siguri, duhet të përcaktohet 

nga auditorët e brendshëm, 

• Detyra e auditimit për siguri duhet të zbatohet përmes: auditimeve të bazuara në sisteme, 

auditimeve të rregullsisë, auditimeve të performancës, auditimeve financaire dhe 

auditimeve te Tl-së, 

• Detyra e caktuar e auditimit për shërbime këshillëdhënëse duhet të iniciohet nga 

menaxhmenti i subjektit të sektorit publik, 

• Duhet të arrihet pajtueshmëria me menaxhmentin e lartë të subjektit të sektorit publik 

mbi objektivin dhe fushëveprimin e secilës detyrë të caktuar të auditimit për shërbime 

këshillëdhënëse, 

• Përgjegjësia menaxheriale për zbatimin e përmirësimeve në menaxhimin e rrezikut dhe 

proceset e kontrollit, do të mbetet te menaxhmenti i lartëi subjektit të sektorit publik, e jot 

e funksioni i auditimit të brendshëm apo të auditorit të brendshëm i përfshirë në të. 

Auditimet duhet të bëhet në pajtim me ligjin, rregullat, politikat, doracakët, udhëzimet, statutet i 

auditimit të brendshëm, kodin e etikës si dhe standardet profesionale përkatëse . 

Qëllimi dhe roli i auditimit të brendshëm, në aspektin e fushëveprimit, është për të ndihmuar 

menaxhmentin për arritjen e objektivave, përmes funksionimit të duhur të sistmeve të kontrollit, 

duke pasur parasysh edhe përballjen me nryshimet e vazhdueshme dhe me evoluimet e këtyre 

sistemeve në hap me kohën, mbase „‟asgjë nuk qëndron por ndryshon‟‟. 

2.2. Veprimet e auditorëve të brendshëm 

Bazuar në fushëveprimin e auditimit të brendshëm,  aktiviteti kryesor i auditimit të brendshëm 

është të vlerësojë ekspozimin e rreziqeve të cilat lidhen me operacionet e organizatës dhe 

sistemet e informacionit . Peëgjegjësia e auditorit të brendshëm i dedikohet menaxhmentit të 

organizatës, të cilës ata i raportojnë. Lidhur me këtë  katër elementet kryesore të auditimit të 

brendshëm (përrmes të cilave pasqyrohet puna e auditorit te brendshëm) janë :  

 Besueshmëria dhe integriteti i inforimacionit financiar dhe operacional, 

 Efikasiteti dhe efektiviteti i operacioneve, 

 Sigurimi (ruajtja) i pasurive (aseteve), 
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 Pajtueshmëria (përputhshmëria) me ligjet dhe rregulloret përkatëse . 

Besueshmëria dhe integriteti i informacionit financiar dhe operacional – auditori i 

brendshëm rishikon apo shqyrton besueshmërinë dhe integritetin e informacionit financiar dhe 

operacional . Këtë veprim ai e përdor si mjet per te identifikuar , matur , klasifikuar dhe për të 

raportuar informacionin evident . 

Efektasiteti dhe efektiviteti i operaiconeve – auditoret e brendshëm duhet të vlersojnë 

ekonomicitetin dhe efektivitetin e përdorimit të burimeve (fondeve).                                             

Po ashtu ata duhet t‟i rishikojnë apo shqyrrtojnë porgramet dhe operacionet në menyrë që të 

konstatojnë nëse rezutatet janë në përputhje me objektivat e vendosura dhe synimet e 

planifikuara . 

Sigurimi (ruajtja) i pasurive – auditori i brendshëm duhet t‟i rishikojë mjetet e duhura per 

ruajtjen ,vlerësimin dhe verifikimin e pasurive të organizatës . 

Pajtushmëria (përputhshmëria) me ligjet dhe rregulloret përkatëse – audiotiri i brendshëm 

duhet t‟i rishikojë apo shqyrtojë sistemet e themelurar me qëllim të sigurimit se ato janë në 

pajtushmëri dhe në përputhshmëri me ligjet ,rregulloret dhe procedurat e rëndësishme ,të cilat 

ndikojnë në raportet operacionale dhe të cilat tregojnë nëse organizata është në vijë të 

përputhshmërisë me to . 

Pra ,marrë në përgjithësi bazuar në misionin e auditimit të brendshëm i cili ka për qëllim të 

kontrubojë në menaxhimin e mirë të financave publike, audiorët e brendshëm duhet te kryejnë 

auditimie të kualitetit të lartë bazuar në standard të auditimit të njohura ndërkombëtareisht dhe në 

praktikat më të mira ndërkombëtare .Ata duhet të krijojnë besueshmëri në shpenzimin e fondeve 

publike .  

2.3.Përgjegjësitë dhe raportimi i auditorëve të brendshëm 

Auditori i brendshëm duhet t‟i raportojë menaxhemntit mbi përshtatshmërinë e kontrolleve të 

brendsheme, si një kontribut për përdorimin e duhur të fondeve apo burimeve. Auditori i 

brendshëm ka përgjegjësi : 
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 Të kryejë auditime të brenshme në pajtim me rregullat, politikat, doracakët, udhezimet, 

kodin e etikës dhe standardet e miratuara :o Të marrë, shqyrtojë, shfrytëzojë pa kufizim të 

dhënat teknike, ekonomike, financaire dhe informata tjera të nevojshne të subjektit i cili 

auditohet : 

 Të kopjojë të dhënat, informatat apo dokumenet për qëllime të auditimi të brendshëm si 

dhe të siguroje që kopjet në fjalë të jenë ose origjinale ose të certifikuara. Dokumentet 

origjinale duhet t‟i kthehen subjektit të sektorit publik nga i cili janë marrë për 

shfrytëzim: o Të kërkojë nga cilido zyrtarë, punonjës, këshilltar ose kontraktues i 

subjektit të sektorit publik nën auditim që të ofrojë dëshmi fizike, shënime dhe dëshmi 

gojore ose informata të tjera mbi çështjet që kanë të bëjnë me auditimin ose mbi 

aktivitetet që janë nën auditimi : 

 Të ketë qasje pe pagesë në pasurinë e subjektit të sektorit publik nën auditim, dhe të 

verifikojë dhe vlersëojëvlerat material dhe menetare të subjektit të sektorit publik në 

pajtim me rregullat dhe legjislacionin : 

 Të raportojë tek menaxhmenti i lartë i organizatës për të gjitha çështjet material të lidhura 

me kryerjen e auditimit të brendshëm dhe me rezultatet e tij : 

 Të marrë informata te çertifikuara nga Thesari, Banka Qendrore e Kosoves dhe cilado 

organizatë publike apo private në lidhje me xhirollogarirë dhe/ose transaksionet aktuale 

ose të mbyllura që përfshijnë subjketet nën auditim: 

 T‟i propozojë menaxhmentit të lartë të subjketit të sektorit publik kontraktimin e 

personelit  te eksperteve ateher kur kerkohen njohuri dhe aftesi te veçanta ne lidhje me 

aktivitetet të planifikuara të auditimit të brendshëm: 

 Të ketë qasje ne Komitetin e Auditimit dhe të marrë pjesë në seancat e tij: 

 Të përcaktojë objketivat, fushëveprimin, shpeshtësinë, metodat dhe burimet e nevojshme 

për kryerjen e auditimit te brendshëm: 

 Të gjithë auditorët e brendshëm janë të obliguara të mbajnë në fshehtësi të gjitha 

informacionet që atyre u janë bërë e njohura gjatë kryerjes së auditimit të brendshëm, 

përveç nëse ligji kërkon ndryshe. 
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Përfundimisht, bazuar në përgjegjësit e lartpërmendura dhe në llogaridhënien e tyre  ndaj 

menaxhementit, auditorët e brendshëm me paanshmëri, ekzaminojnë dhe e vlerësojnë sistemin e 

kontrollit të brendshëm sinjë shërbim ndaj organizatës . 

Kjo përgjegjësi ushtrohet në tre hapa tëndryshëm : 

 Duke vlerësuar nëse dizajni i procesit te kontrollit, ashtu siç është bërë dhe paraqitur nga 

manaxhmenti, është adekuat: 

 Duke përcakutar nëpërmjet testimit dhe procedurave tjera, nëse procesi është duke 

funksionuar ashtu siç është synuar: 

 Duke raportuar rezultatet e punës se kryer të audimit dhe duke ofruar rekomandime aty 

ku ka pasur nevojë për përmirësimin e procesit të kontrollit. 

2.4. Parimet e auditimit të brendshëm  

Auditimet e brendhsme duhet të kryhen në pajtushmëri me parime e mëposhtme : 

Ligjshmëria – Çdo njësi e auditimit dhe çdo auditor i brendshëm do të kryej auditime të 

brendshme në pajtushemëri të përpiktë me ligjet, rregullat, standardet dhe praktikat e 

aplikueshme ,përfshirë, po jo kufizuara në këtë, edhe ato që specifikohen sipas ligjit në fuqi: 

Integriteti– Çdo njësi e auditimit dhe çdo auditor i brendshëm do të kryejë auditime të 

brendshme në mënyrë të përpiktë profesionale në pajtushmëri me të gjitha kërkesat e 

aplikueshme ligjore, dhe auditoret e brendshëm në fjalë do t‟ju shmangen pikërisht të gjitha 

konflikteve të interesave dhe nuk do të lejojnë që konsiderata personale të çfarë do përshkrimi të 

ndikojnë apo influencojnë mënyrën se si ata e kryejnë auditimin e brendshëm: 

Objektiviteti – Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të aplikojë 

nivelin më të lartë të objektivitetit profesional në grumbullimin, vlerësimin dhe komunikimin e 

informatave rreth aktivitetit apo procesit qe ekzaminohet.  

Ata do tq bëjnë një vlerësim të balancuar të të gjitha rethanave përkatëse dhe nuk do të lejojnë që 

aktiviteti, gjykimet, mendimet ose konkluzionet e tyre në asnjë mënyrë të ndikohen nga interest e 

tyre personale apo interesat e ndonjë personi tjetër: 
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Besueshmëria – Çdo njësi e auditimit te brendshëm dhe çdo auditor  brendshëm do të respektoj 

vlerën dhe pronësinë e informatave, të cilat ata i marrin dhe nuk do t‟ia zbulojne ato asnjë 

personi, përveç nëse kjo veçanërisht lejohet apo kërkohet nga ligji ekzistues : 

Kompetenca – Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të posedojë 

dhe aplikojë njohuritë, shkathësitë dhe përvojën e kërkuar profesionale për kryerjen profesionale 

të audtimit të caktuar: 

Pavarësia – Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendsheëm do të jenë 

plotësisht të pavarur nga aktivitetet që auditohen dhe personat përgjegjës apo të përfshirë në 

mënyrë direkte apo indirekte në ato aktivitete. Auditorët e brendshëm duhet të raportojnë tek nje 

nivel në organizatën e tyre që e lejon aktivitetin e auditimit te brendshëm të ushtrojë 

përgjegjësitë e veta. 

2.5. Pavarësia e auditorit të brendshëm 

Kur përmendëm parimet e audtimit të brenshëm, përkatësisht parimet e punës së auditorit të 

brendshëm, theksuam parimin e pavarësisë. Pavarësia duhet t‟i jepet gjithë auditorëve (të 

brendshëm dhe të jashtëm) nga ana e menaxhmentit, në mënyrë që këta te krijojnë dhe të 

raportojnë opinionet e tyre pa pasur ndikim ose ndërhyrje nga askush. 

Nëse nje auditor nuk mund te funksionojë në mënyrë të pavarur nga personat të cilët ai është 

duke i audituar, ose nuk mund të veprojë në mënyrë të pavarur nga sistmet të cilat është duke i 

audituar, atëherë mund të parashtohet një kritikë që auditori mund të mos jetë i gatshëm për të 

qenë objektiv në dhënien e një opinion përkatëse. 

Auditorët e brendshëm duhet të marrin hapa që të sigurohen se pavarësia e tyre të mos rrezikohet 

në asnjë mënyrë. Aty ku vërehet se ajo ndodh, patjetër duhet të ceket në raportin ndaj 

menaxhmentit. Ështe jetike që ata të jenë të pavarur jo vetëm funksonalisht, por edhe nga palët 

tjera me interes brenda dhe jashtë organizates. 

Prandaj, një provë e pavarësisë se auditimit është se liria e të vepruarit nuk duhet të kufizohet në 

asnjë mënyrë, qoftë nga menaxhmenti apo nga diçka tjetër. 
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Kjo nënkupton:  

• Qasje në shënime, pasuri, personel ashtu sikurse auditori i jashtëm: 

• Të drejtën për të raportuar në të gjitha nivelet e organizatës: 

• Përcaktimin e prioriteteve të veta në pajtim me manxhmentin: 

• Posedimi me një personel që nuk ka konflikt interesash: 

Lidhur me atë qëështë paraqitur më lart, kategoritë e pavarësisë që duhet të komsiderohen nga 

auditori i brendshëm janë: 

• Pavarësia individuale – aktiviteti i auditimit duhet të kryhet në mënyrë objektive, 

auditorët e brendshëm të paraqesin opinionin e tyre pa kufizime: 

• Pavarësia organizative – kryesuesi i auditimit të brendshëm duhet të raportojë tek niveli 

i hierarkisë së organiziatës, që mundëson kryerjen e detyrave pa ndërhyje lidhur me atë se 

si i raporton të gjeturat dhe rekomandimet e veta: 

• Dëmtimi i pavarësisë – nëse pavarësia është e ndikuar dhe jo e plotë, atëher auditori 

duhet të japë hollësi tek menaxhmenti lidhur me këtë. 

Në disa raste ekzistojnë kërcenime ndaj pavarësisë shkaku i konfliktit të interesaave .P.sh. i 

kërkohet një auditori që të audtiojë në fushën e organizatës në të cilën i punësuar një anëtar i 

familjes . 

Në këtë rast duhet që auditori t‟i raportojë menaxhmentit në lidhje me marrëdhënien 

dhe,varësisht nga rrethanat, menxhemnti duhet të vendosë nëse duhet të vazhdohet me auditimin 

apo jo .Është maturi dhe etikë për auditorin që, në këto raste, ta njoftojë manaxhmentin para se të 

fillohet me procesin e auditimit. Lidhur me këtë, të gjithë auditorët e brendshëm duhet t‟i njohin 

kërkesat ligjore dhe t‟u përmbahen atyre me përpikëri. 

Thelbi i pavarsisë qëndron në faktin se planifikimi, ekzaminimi dhe raportimi i auditimit të 

brendshëm është jashtë çdo ndikimi të jashtëm dhe të brendshëm. 
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KAPITULLI I III 

AUDITIMI I BRENDSHËM NË SEKTORIN PUBLIK 

3.1. Fuaha e zbatimit të Auditimin e brendshëm 

Auditimin e brendshëm zbatohet në të gjitha institucionet e sektorit publik, veprimtaria e të 

cilave mbështetet në pronën publike(shtetërore) e që, gjatë funksionimit, përdorin fonde nga 

buxheti i shtetit a nga organizimat ndërkombëtare, apo fonde të përfituara në formë 

bashkëfinancimi.                                                                                                                                                 

Fusha e zbatimit të Auditimin e brendshëm përfshin të gjitha institucionet e qeverisjes qendrore, 

organet e pushtetit vendor, institucionet e tjera, qendrore dhe vendore, që kryejnë funksione 

publike, institucionet e pavarura e shoqëritë tregtare, apo të çdo forme tjetër, përfshirë ato 

financiare, ku kapital shtetëror është mbi 50% . 

3.2. Përkufizime të auditimit brendshëm në sektorin publik 

Auditimi i brendshëm është veprimtaria e pavarur që siguron menaxhmimin dhe këshillon për 

veprimtarinë drejtuese, për përdorimin efektiv të fondeve dhe përmirësimin e veprimtarisë së 

subjekteve të audituara duke i ndihmuar ato në mënyrë sistematike dhe të programuar, për 

përmirësimin e përdorimin efektiv të fondeve dhe për të vlerësuar riskun, performancën, sistemet 

e kontrollit dhe ato të drejtimit. Auditues i brendshëm, që në vijim do të quhet „‟auditues‟‟, është 

profesionisti, i kualifikuar sipas kërkesave të përcaktuara me ligj. Kontrolli i brendshëm është 

procesi i përcaktimit të politikave, i funksionimit, procedurave dhe organizimit të punës, për të 

ndihmuar dhe siguruar drejtimin, që programet të arrijnë rezultatet e synuara, duke përdorur 

burimet dhe asetet, pronë publike, në përputhje me qëllimet dhe objektivat, që ato të jenë të 

mbrojtura nga shpenzimet e pajustifikuara, nga keq administrimet e abuzimet, që, për 

vendimmarrjen, përfitohen, raportohen, përdoren, e administrohen të dhëna të besueshme dhe 

bashkëkohore. 

3.3. Parimet e përgjithshme të funksionimit të auditimit 

Auditimi i brendshëm në sektorin publik mbështetet në parimet e ligjshmërisë, pavarësisë, 

paanësisë, dhe fshehtësisë. Zbatimi i parimit të ligjshmërisë, është respeltimi i Kushtetutës, i 

legjislacionit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, ku Shteti është palë.    
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Zbatimi i parimit të pavarësisë, është ushtrimi i veprimtarisë për përcaktimin, planifikimin, 

realizimin dhe raportimin e veprimtarisë së auditimit, jashtë çdo ndikimi, që ka lidhje me 

veprimtarinë e audituar apo rrethanat, që cenojnë apo mund të cenojnë objektivitetin, Vlerësimi 

pëe objektivitetin administrohet, në radhë të parë, nga vetë individi, në rolin e audituesit, dhe më 

pas nga strukturat eprore. Zbatimi i parimit të paanësisë, është pasqyrimi objketiv dhe 

transparent në dokumentet përkatëse i të gjitha fakteve dhe rrethanave, që lidhen me 

veprimtarinë e subjekteve të audituara, pa u ndikuar nga interesi personal ose pikëpamjet e të 

tretëve. Zbatimi i parimit të fshehtësisë, është trajtimi si konfidencial të dhënave të tjera, të 

administruara gjatë auditimit. 

3.4.Standardet e auditimit të brendshëm në sektorin publik  

Veprimtaria e auditimit të brendshëm në sektorin publik bazohet në këtë ligj, standardet 

ndërkombëtare të auditimit të brendshëm, të pranuara për t‟u zbatuar në Republikën e Shqipërisë. 

Ministri i Financave, me propozim të komitetit të auditimit të brendshëm, shpall standard e 

auditimit te brendshëm.  

 

3.5. Objekti i audtimit të brendshëm  

Objekt i auditimit të brendshëm janë të gjitha vendimet financaire për të ardhurat, shpenzimet, 

administrimin e pasurive (aseteve) dhe borxheve. Auditimi i brendshëm, si një process dhe 

veprimtari e pavarur nga pikëpamja funksionale, vlerëson funksionimin e drejtimit financiar dhe 

sistemin e kontrollit të brendshëm.Në perfundim të procesit të auditimit jepen rekomandime dhe 

propozon masa, për të përmirësuar funksionimin dhe drejtimin e subjketeve të audituara. 

 

3.6. Auditimi i brendshëm në sektorin publik  

Auditimi i brendshëm në sektorin publik përbëhet nga: 

• Ministri i Financave: 

• Komiteti i auditimit të brendshëm: 

• Drejtoria e Përgjithsme e Auditimit: 

• Njësitë e auditimit të brendshëm pranë subjekteve të audituara, sipas përcaktimit të 

paraparë me ligj. 
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3.7.Komieti i Auditimit të Brendshëm 

Komiteti i auditimit të brendshëm është organ këshillimor pranë ministrit të Financave. Komiteti 

propozon dhe këshillon për përcaktimin e strategjive dhe përmirësimin e veprimtarisë së 

auditimit të brendshëm, në sektorin publik. Komiteti i Auditimit është organ i pavarur 

këshillëdhënës për menaxhmentin e lartë të subjektit publik dhe është mbështetës për auditorët e 

brendshëm, duke: 

• Siguruar një mbikëqyrje të plameve dhe rezultateve të auditimit: 

• Siguruar pavarësinë e auditorit të brendshëm: 

• Vlerësuar përshtatshmërinë e burimeve të auditimit: 

• Siguruar se rekomandimet e auditimit janë pranuar dhe zbatuar: 

• Këshilluar mbi çështjet lidhur me rreziqet, sistemet e kontrollit të brendshëm dhe 

auditimit. 

Komiteti i Auditimit duhet të takohet në periudha të rregullta kohore, së paku katër herë në vit. 

Komiteti i Auditimit duhet ta përgatisë reportin vjetor, përfshirë pikëpamjet sa i përket: 

• Përshtatshmërisë së sistemit të menaxhimit të rrezikut: 

• Përshtatshmërisë së mjedisit të kontrollit të brendshëm për të sigururar veprime efikase, 

efektive dhe të ligjshme: 

• Efikasitet të njësisë së auditimit të brendshëm në rishikimin e sistemeve të menaxhimit të 

rrezikut dhe kontrollit të brendshëm dhe bërjes së rekomandimeve me qëllim të 

përmirësimi të tyre: 

• Ndonjë mangësi e sistemit e cila e vë në rrezik organizatën: 

• Pozitës financaire dhe sistemeve të menaxhimit financiar dhe raporimit të njësisë publike.  

3.7.1.Shqyrtimi i komenteve nga i audituari  

Formulari i analizës së reagimeve kthyese nga i audituari, shpërndahet nga drejtuesi i auditimit të 

brendshëm tek të audituarit.    

 Më pas, bëhet përzgjedhja e marrësve të analizës, ku drejtuesi i auditimit duhet t‟i ketë parasysh 

disa udhëzime: 

• Marrësit duhet të kenë pozita menaxheriale të nivelit të lartë: 
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• Marrësit duhet të përfshijnë personat me të cilët ekipi i auditimit ka ndërvepruar: 

• Duhet të përfshihet se paku nga një person nga secili departamenti përfshirë në auditim. 

Formilarët e plotësuar kthehen në njësinë e auditimit të brendshëm, përmbledhjen dhe rezultatet 

dërgohen më tej tek drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm. Një përmbledhje e këtyre 

rezultateve duhet të përfshihet në raportin vjetor të auditimit të brendshëm . 

3.7.2. Detyra e Komiteit 

Detyrat e komitetit të auditimit të brendshëm janë: 

• Përgatitja dhe dhënia e vlerësimeve e të mendimeve për metodat e auditimit të 

brendshëm, të propozuar nga drejtori i Përgjithshëm i Auditimit: 

• Vlerësimi dhe dhënia e mendimeve për kuadrin, ligjor dhe rregullator, të hartuar nga 

Drejtoria e Përgjithsme e Auditimit në fushën e auditimit të brendshëm, në sektorin 

publik: 

• Vlerësimi dhe dhënia e mendimeve për raportet, tremujore dhe vjetore,të veprimtarisë së 

auditimit të brendshëm në subjektiet e audituara, të paraqitura nga Drejtoria e 

Përgjithsme e Auditimit: 

• Auditimit në të gjitha aspektet e planeve dhe të punës së auditimit të brendshëm, në 

përshtatjen e praktikave ndërkombëtare të auditimit, në cilësinë dhe funksionimin e 

auditimit të brendshëm në subjektet e audituara: 

• Këshillimi dhe dhënia e rekomadimeve për rishikimin e metodave, të procedurave dhe 

përshtatjen e standardeve të auditimit të brendshëm, të propozuara nga Drejtoria  e 

Përgjithshme e Auditimit, përpara miratimit nga ministri i financave. 
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2 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

2.1 KONKLUZIONET 

Në përfundim të këtij punimi, do të rendisim disa konkluzione që rezultuan, si dhe disa 

rekomandime që mund të merren parasysh në rritjen e efikasitetit të Auditimit të Brendshëm dhe 

vlerës reale që ai i shton bizneseve.. 

1. Auditimi i Brendshëm është një funksion i domosdoshëm për çdo bankë për t‟i dhënë një 

siguri të arsyeshme Komitetit të Auditimit dhe Bordit Drejtues mbi mirëfunksionimin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm, mjaftueshmërisë në punën e kryer për biznesin, 

drejtimit të riskut brenda biznesit dhe udhëheqjes së biznesit. 

 

2. Auditimi i Brendshëm vlerëson mjaftueshmërinë e kapitalit të biznesit dhe mbulimin e 

risqeve kryesore të saj (të kredisë, tregut dhe operacional), duke ndikuar në shëndetin 

financiar të biznesit dhe stabilitetit të sistemit financiar në tërësi. 

 

3. Funksioni i Auditimit të Brendshëm luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin e 

përputhshmërisë së aktiviteteve të bankës me ligjet dhe rregulloret e vendosura nga 

autoritetet shtetërore duke siguruar që mos të ketë shmangie nga kuadri ligjor dhe duke 

eleminuar penalizime që do dëmtonin reputacionin e biznesit. 

 

4. Ekziston një diferencë e qartë mes Auditimit të Brendshëm dhe Kontrollit të Brendshëm, 

pavarësisht se të dy konceptet shpesh nga palë të tjera brenda bankës apo jashtë saj, 

përzihen ose shkrihen në një të vetëm duke i atribuar Auditimit të Brendshëm dhe 

përgjegjësi që nuk i takojnë. Kontrolli i brendshëm përfshin politikat, procedurat, 

praktikat dhe strukturat të cilat sigurojnë që objektivat e biznesit do të arrihen dhe 

ngjarjet e padëshiruara të riskut do të parandalohen ose identifikohen dhe korrigjohen, 

ndërsa funksioni i Auditimit të Brendshëm duhet të vlerësojë në mënyrë të pavarur 

efikasitetin dhe mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm dhe proceseve të krijuara nga 

njësitë e biznesit, si dhe të funksioneve mbështetëse duke garantuar këto sisteme dhe 

procese. Në mënyrë që një bankë të ketë një sistem kontrolli të brendshëm efikas duhet 

që secila nga tre linjat e mbrojtjes të funksionojë duke mos deleguar të gjitha 

përgjegjësitë tek Auditimi i Brendshëm si linja fundore. 
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5. Auditimi i Brendshëm dhe ai i Jashtëm janë dy aktivitete të ndryshme, nuk dublojnë njëri 

– tjetrin. Auditimi i Jashtëm është ndërtuar për t‟u dhënë siguri Aksionerëve dhe Publikut 

të gjerë. Ai është kryesisht i fokusuar në pasqyrat financiare, në vërtetësinë e 

informacionit dhe situatën reale financiare, ndërsa Auditimi i Brendshëm ka një fokus 

gjithëpërfshirës brenda biznesit. 

 

6. Të gjitha standartet ndërkombëtare mbi Auditimin e Jashtëm dhe të Brendshëm theksojnë 

se audituesit duhet të kenë njohuri të mjaftueshme që të vlerësojnë riskun e mashtrimit 

dhe mënyrën se si ai drejtohet, por nuk pritet qe të kenë ekspertizën e dikujt përgjegjësia 

parësore e të cilit është identifikimi dhe investigimi i mashtrimit. 

 

2.2 REKOMANDIME 

1. Procesi i auditimit shoqërohet nga një risk i pashmangshëm që njihet si risku i auditimit, 

çka mund të bëjë që procesi i Auditimit të Brendshëm dhe të dështojë në ndonjë rast. 

 

2. Auditimi i Brendshëm është gjerësisht i pranuar nga të audituarit (në këtë rasttë 

anketuarit), duke dakorduar se ai ndikon në përmirësimin e efikasitetit të sistemit të 

brendshëm të kontrollit, përmirësimit të procedurave, proceseve apo qoftë dhe në 

parandalimin / identifikimin e mashtrimit çka konsiderohet si vlerë e shtuar për biznesin. 

 

3. Pavarësisht vlerës së shtuar të Auditimit të Brendshëm, ajo është e kushtëzuar nga disa 

kritere të cilat nga sondazhi rezultojnë jo në nivelet e dëshiruara. Mungesa e një stafi 

plotësisht të mirëkualifikuar dhe eksperienca e mangët në fusha të ndryshme auditimi, 

cilësia e gjetjeve dhe rekomandimeve, në ndonjë rast analiza sipërfaqësore e problemeve, 

periodiciteti mes dy auditimeve janë problematika kërcënuese, të cilat mund të 

shfrytëzohen dhe keqpërdoren nga punonjësit apo dhe nga klientët. 

 

4. Audituesit nuk marrin gjithmonë trajnimet e duhura në fushat që auditojnë çka ndikon në 

profesionalizmin e tyre, koherencën dhe cilësinë e raporteve të auditimit, për rrjedhojë 

dhe të vlerës së Auditimit. 
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