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ABSTARKTI 
 

Qëllimi i këtij punimi bachelor është  të shtjelloj performancen dhe cilësin e auditimit, ku 

auditimi i performances është auditimi për vleren e paras, me anën e të cilit vlerësohet 

funksionimi i menaxhimit nga pikëpamja ekonomike, lidhur me zbatimin e programeve, dhe 

obvjektiva kryesore e këtij auditimit është të i  japë niveleve të menaxhimit informacion, 

siguri dhe opinion të pavarur rreth ekonomis në fusha kryesore, dhe elementet e auditimit të 

performances grupohen në tre faza kryesore që janë  planifikimi, ekzaminimi, dhe raportimi, 

ndërsa cilësia e auditimit varet nga standardet e mira, personel i motivuar dhe i trajnuar mirë, 

sens i qartë i drejtimit, metodologji e përcaktuar, dokumentim i mirë, mbikëqyrje, shqyrtime 

etj,në përgjithësi cila e auditimt varet nga procedurat e mira. 

Në përgjithësi ky punim ka pikësynim shtjellimin e koncepteve që ndërlidhen me 

performancen dhe cilësin e auditimit. 

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is bachelor to present the performance and quality of the audit, 

where performance audit is the cash value audit, which assesses the functioning of 

management from an economic point of view, regarding the implementation of the programs, 

and the main object of this audit is provide levels of information management, security and 

independent opinion about the economy in key areas, and performance audit elements are 

grouped into three main stages of planning, examination and reporting, while the quality of 

audit depends on good standards, staffing motivated and well-trained, a clear understanding 

of direction, defined methodology, good documentation, oversight, reviews, etc., which audit 

generally depends on good procedures. 

In general this paper aims at elaborating concepts related to performance and quality of audit.
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Hyrja 
 

Auditimi1 (anglisht:Auditing )është term administrativ me të cilin nënkupotohet procesi që 

mund të realizohet pët të kënaqur këkesat e menaxhimit, apo të ndonjë auditori tjetër të 

pavarur, për të plotësuar obligimet statusore. 

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 (veprimtari për të cilën ata janë 

përgjegjës për një periudhë kohore zakonishtë njëvjeҫare) nga menaxherët e niveleve të 

ndryshme në organizatat private dhe instutucionet publike deri tek drejtuesi ekzekutiv në 

sektorin privat apo titullari i instutcionit  në sektorin publik. 

Auditimi është proces i sistematizuar i mbledhjes dhe i krijimit të argumenteve mbi 

veprimtarinë ekonomike dhe rezultatet me qëllim që të konstatohet baraspesha në mes të 

afarizmit të ndërmarrjes dhe kritereve më parë të parashtruara dhe kjo tu dërgohet 

shfrytzuesve të interesuar. 

Auditimi si profesion dhe proces është i zhvilluar në vashdimësi duke përcaktuar mënyra dhe 

rrugë të reja me synim plotësimin e kërkesave të publlikut për të ofruar shërbime gjithnjë e 

më të kualifikuara. 

Auditimi i performances2 është auditimi për vleren e paras, me anën e të cilit vlerësohet 

funksionimi i menaxhimit nga pikëpamja ekonomike, lidhur me zbatimin e programeve. 

Mekanizmi i sigurimit të cilësisë ka të bëjë me vendosjen e procedurave të shëndosha, 

personel të trajnuar mirë dhe një mekanizëm për drejtimin e rrezikut të standardeve të 

dobëta.Shërbimi i auditimit të brendshëm gjykohet mbi bazën e cilësis, rezultateve dhe 

reputacionit të tij. 

Auditimi i cilësis3 varet nga standardet e mira, personel i motivuar dhe i trajnuar mirë, sens i 

qartë i drejtimit, metodologji e përcaktuar, dokumentim i mirë, mbikëqyrje, shqyrtime dhe 

njësi e auditimit të brendshëm përgjithësisht e menaxhuar mirë 

                                                           
1 Shefket Jakupi, Bedri Statovci, Auditimi i Avancuar, Pejë 2017, Faqe 7. 
2 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Tiranë 2011, Faqe 214. 
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KAPITULLI I 
 

1.QЁLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT  
 

1.1. Qëllimi i punimit 
 

Ҫdo studim apo analizë domosdoshmërisht duhet të ketë një qëllim në mënyrë që të 

përcaktohen hapat dhe metodat e realizimit të qëllimit. Prandaj, edhe në kuadër të këtij 

punimi diplome nuk mund të realizohet pa pasur një qellim. Në këtë rast qëllimi i këtij 

punimi të diplomës është që përmes hulumtimit të literatures së autorve të ndryshë t’u ofrojë 

studijuesëve dhe akterëve tjerë mundësi që të kuptojnë qartë dhe drejtë rolin që ka Auditimi i 

performances dhe i cilësis. 

1.2. Objektivat e punimit 
 

Ҫdo veprim që ndërmarrim, pa marrë parasysh a është fjala për jetën personale apo 

prefesionale, ka një qëllim që prentedojmë të arrijm në të ardhmen. Por sado që i vendosim 

vetës një qëllim në qoftë se nuk i ndërrmarrim masat e duhura d.m.th nëse  nuk i përcaktojm 

vetës objektiva të cilat do të arrijmë tek qëllimi, atëherë është e kotë. Normalisht, pas 

përcaktimit të qëllimit për punimin e diplomës është e rëndesishme edhe menyra se si do të 

arrijmë ta realizojm qëllimin. 

 

• Objektiva e parë:- është hulumtimi i literaturës që ka të bëjë me auditimin e 

performances dhe auditimit. 

• Objektiva e dytë:- analizimi dhe shqyrtimi i performances dhe cilësis së auditimit. 

• Objektiva e tretë:- dhe e fundit është që  punimi të jetë në nivel akademik dhe i 

dobishëm për performancen dhe cilësin e auditimit. 

  

                                                                                                                                                                                     
3 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Tiranë 2011, Faqe 359. 
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1.3.  Arsyet pse është zgjedhur kjo temë 
 

Arsyeja për nxitjen e këtij studimi. Është trajtimi i pamjaftueshem ose jo i plotë nga autorët e 

ndryshëm. Duke përfunduar këtë punim diplome, inkurajojmë studiuesit e ardhshëm të 

hulumtojnë, dhe të analizojnë më shumë për Auditim e performances dhe cilësis. Për të 

realizuar këtë studim, kemi aplikuar tri fazat si në vijim:  

• Faza e parë: zgjedhja e literaturës: - Qëllimi i përzgjedhjes së literaturës ishte 

përcaktimi i mirë i fushës së studimit, gjenerimi i pytjeve kërkimore, evidentimi i asaj 

ҫka është arritur dhe ҫka mbetet për t’u arritur nëpermjet thellimit të njohjes. Zgjedhja 

e literaturës është shtrirë mbi një numër të konsiderushëm autorësh të ndryshëm. Në 

këtë punim u përfitua mjaft nga burimet e infomacionit të përdorur. 

 

• Faza e dytë: mbledhja e të dhënave: - Mbledhja e të dhënave përfshin grumbullimin 

e të dhënave nga libra të autorve të ndryshëm, si dhe materiale nga interneti. 

Bibliografia nuk shërben vetëm si tregues i hulumtimit në fjalë, por është shumë e 

rëndësishme edhe për lexuesin, sepse i jep të dhënat e nevojshme, në mënyrë që 

sutudiuesit e tjerë të gjejnë më leht burimin. 

 

• Faza e tretë: analiza e të dhënave:- Në realizimin me sukses të objektivave të 

caktuara në këtë studim jemi munduar që të dhënat e grumbulluara të jenë strukturuar 

sipas kërkesës së studimit dhe më pastaj janë përpunuar dhe kemi arritur deri te 

konkluzionet e punimit. 

 

1.3. Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit 
 

Tema e hulumtimit është trajtuar nga aspekti teorik dhe empirik dhe nuk kërkon ndonjë 

metodologji empirike të avancuar. Metodologjia e përdorur i përmbanë këto elemente: 

• Grumbullimin dhe përzgjedhjen e materialit (literaturës); 

• Analizimin dhe strukturimin e materialit të grumbulluar dhe 

• Përpunimi i materialit me të dhëna reale. 
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KAPITULLI II 

 

2. AUDITIMI I PERFORMANCES 
 

2.1. Përkufizime  
 

Auditimi i vleres së paras është përkufizuar si në vijim4 : 

“Metodologji auditimi, sipas së cilës audituesve ose i kërkohet, ose ushtrojn autoritetin e 

tyr0e, për të realizuar në mënyrë të kënaqshme ekzaminimin e llogarive,ose më ndryshe që 

ekipet që auditohen apo autoritet përkatëse kanë bërë marrëveshjet e duhura për të siguruar 

përdorimin e burimeve në mënyrë ekonomike, me efiqencë dhe efektivitet. 

Auditimi i performances është auditimi për vleren e paras, me anën e të cilit vlerësohet 

funksionimi i menaxhimit nga pikëpamja ekonomike, lidhur me zbatimin e programeve. 

Auditimi i performances5 është një auditim sistematik për sigurimin e një vlerësimi të drejt 

dhe të pavarur të aktiviteteve, procedurave dhe funksioneve të enteve në sektorin publik. Ky 

auditim përfshinë një vlerësim të pavarur nëse ekonomiciteti, efiҫenca, dhe efektiviteti i 

veprimtarive janë arritur nga enti në fjalë. Qëllimi i këtij lloji auditimi është përmirësimii 

metodave të punës. Auditimi i performances bazohet në mmarrjet e vendimeve ose mbi 

objektivat që janë përcaktuar nga legjislatura. 

Auditimi i performances është auditimi i ekonomis, efikasitetit dhe efktivitetit në përdorimin 

e resurseve nga subjekti i audituar për arritjen e synimit të tij. Ka për synim rritjen e 

efektivitetit  të subjektve dhe programeve shtetërore duke përdorur standarde dhe praktika të 

vendosura dhe të shpjeguara qartë në kuadër të mandatit  të një instutcioni të pavarur të 

auditimit, autoriteti i të cilit është i definuar me aktet relevante. 

 

 

                                                           
4 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011, faqe 214. 
5 https://www.docsity.com/it/manuali-i-auditimit-te-performances-klsh/361608/ 
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Sipas INTOSAI , auditimi i performances6 përfshinë: 

• auditimin e ekonomis së aktiviteteve administrative sipas parimeve dhe praktikave të 

mira administrative dhe politikave të menaxhimit, auditimi i efikasitetit në 

shfrytzimin e burimeve njerëzore, financiare dhe tjera 

• përfshirë ekzaminimin e sistemeve informative, matjeve të performances dhe 

aranzhimeve tjera për monitorim dhe procedurat e ndjekura nga subjektet e audituara 

për rregullimin e mangësive të indetifikuara, dhe  

• auditimi i efektivitetit të performances në lidhje me arritjen e objektivave të subjektit 

të audituar dhe auditimin e ndikimit aktual të aktiviteteve kundrejt ndikimit të 

planifikuar. 

2.2.Objektivat e auditimit të vleres së parave    
 

Objektivi kryesor i auditimit të performances është të i japë niveleve të menaxhimit 

informacion, siguri dhe opinion të pavarur rreth ekonomis, efiҫences dhe efektivitetit në 

fushat kryesore të të ardhurave, shpenzimeve, dhe menaxhimit të tyre7. 

INPUTET AKTUALE                       PЁRPUNIMI                               OUTPUTET 

(BURIMET)                                                                                                      

AKTUAL/REZULTATET                                                                                           

         

 

 EKONOMIK                           EFIҪENCE                             EFEKTIVITET 

  

 

 

INPUTET E                              PERPUNIM I                                     OUTPUTE E 

PLANIFIKUARA                         PLANIFIKUAR                        

PLANIFIKUARA/REZULTATET 

  

Figura 1. Ndërlidhja midis koncepteve:ekonomik, efiҫences dhe efektivitetit. 

                          Burimi: Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011 

                                                           
6 Republika e Kosovës, Zyra e auditorit të brendshëm,Prishtinë 31 Gusht 2009 
7 Po aty faqe 215. 
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Kjo ndërlidhje na jep përkufizimin të treve (3) si matës të: 

• Inputeve (ekonomik) 

• Mardhënieve midis inputeve dhe outputeve (efiҫencë) 

• Outputit  (efektivitete) 

Një objektiv tjeter i auditimit të performances është identifikimi i mënyrës për të përmisuar 

vleren e parave dhe për të inkurajuar dhe asisituar trupat përkatese që të ndërmarrin veprimet 

e nevojshme  për të përmisuar sistemet dhe kontrollet. 

Auditimi i performances ndihmon subjektin politik dhe atë privat duke kontribuar ndërmjet 

ndikimeve në vijim: 

• Rritja e të ardhurave; 

• Zvoglimi i kostos apo shpenzimeve; 

• Përmisimi i efiҫences; 

• Zhvillimi apo forcimi i proceseve organizative; 

• Përmisimi i cilësis së shërbimit; 

• Arritja e qëllimeve dhe e objektivave me kosto efektive; 

• Politika e zhvillimit; 

• Krijimi i transparences në përdorimin e burimeve. 

Auditimi i vleres së parave është më i domosdoshëm në sektorin publik se sa në sektorin 

privat. 

Auditimi i vleres së parave në sektorin privat realizohet nëpërmjet: 

1. Punës së auditimit të brendshëm. 

2. Letres për menaxherët nga audituesit e jashtëm. 

3. Punës së konsulences nga firmat e tjera. 
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2.2. Cikli i auditimit të performances 
 

Një metodë e strukturuar duhet të përshtatet me punën e auditimit të performances.8 

Elementet e auditimit të performances mund të grupohen në tre faza të quajtuara: planifikimi, 

ekzaminimi, dhe raportimi. 

 

                                                 Figura 2. Cikli i auditimit të performances  

Burimi: Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011 

 

2.3. Hapat në auditimin e performances 
 

Hapat kryesor të një auditimi tipik të performances janë si në vijim9: 

• Vëshgime të përgjithshme, në mënyrëqë të fitojë njohuri dhe të kuptoj njësin që ka 

lidhje  me të. 

• Rishikimi i paraqitjes së njësive duke përdorur të dhëna të brendshme dhe të jashtme. 

                                                           
8 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011, faqe 219. 
9 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011, faqe 220. 
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• Përzgjedhja ose identifikimi i zonave , të aktiviteteve për auditim. 

• Planifikimi dhe përgatitja e një strategjie të auditimit të performances dhe studimi i 

zonave që duhet ekzaminuar duke marrë parasysh zonat me risk të lart. 

• Drejtimi i ekzaminimit të plotë të auditimit të performances. 

• Studime paraprake dhe planifikimi individual i auditimit të performances. 

• Marrja parasysh e burimeve të mundëshme të auditimit. 

• Marrja parasysh e auditimeve të realizuara më parë dhe sugjerimet e menaxhimit. 

• Dakordimi mbi zbulimet dhe qarësimin e raporteve me subjektet e audituara. 

• Diskutimi i aspekteve të mundëshme me menaxhimin. 

• Marrja në konsiderat nga menaxhimi dhe përgatitja e raportit perfundimtar  duke 

reflektuar vendimarrjen e menaxhimit. 

• Rishikimi dhe ndjekja e përfundimeve të raportit. 

• Finalizimi dhe publikimi i raporteve dhe prezantimi i tyre. 

• Përgatitja e planit për studimet që duhet të realizohen. 

Këta hapa si dhe sugjerimet për auditimin mund të bëhen nga menaxhimi apo audituesit. 

2.4. Llojet e ndryshme të punës së auditimit të vlerës së paras 
 

Llojet e ndryshme të punës së auditimit të vleres së paras, në përgjithësi ato grupohen në 

katër kategori10, e ato janë si në vijim: 

1. Rishikimi i marrëveshjeve të përgjithëshme të menaxhimit – për tu siguruar për 

vleren e parave të përdorura. 

2. Projektet kombëtare – janë studime të përqendruara dhe të drejtuara ndaj aspekteve të 

veҫanta, të cilat janë ndjekur nga auditues të veҫantë. 

3. Treguesit e performances – kërkohen që të publikohen nga një njësi publike apo 

private kur audituesit do të shikojnë marrëveshje për matjen e këtyr treguesve. 

4. Projektet lokale – për tëcilat audituesit do të indetifikojnë aspektet e veҫanta, për të 

cilat puna mbi vleren e parave të përdorura mund të jetë më e vlefshme. 

  

                                                           
10 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011, faqe 222 – 223. 
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2.5. Standardet e auditimit të performances 
 

Audituesit duhet të përmbushin standardet në drejtim të auditimit të performances. 

Standardet tregojnë se kriteri i auditimit duhet të zhvillohet për secilen linjë të ekzaminimit 

në auditimin e performances. Audituesit kanë nevojë për mjete të matjes së performances në 

zonat që janë subjekt i auditimit. 

Kritetet e auditimit janë: 

➢ Të përshtatshme, 

➢ Të besueshme , 

➢ Neutrale, 

➢ Të kuptueshme, 

➢ Të plota. 

Ёshtë thelbësore që të vendosen kritere të përshtatshme për matjen e performances kur 

planifikohet një auditim. Kriteret janë standarde të arsyeshme dhe të arritshme të 

performances, kundrejt së ciles do të matet një auditim. 

Standardet theksojnë disa objektiva të auditimit të cilat duhet të aplikohen në punën e 

auditimit të performances11 e ato janë si në vijim: 

• Rëndësia e pavarsis dhe kompetences profesionale të stafit. 

• Planifikimi i duhur dhe mbikqyrja. 

• Mjaftueshmëria. 

• Besueshmërin dhe përshtatshmërin e fakteve. 

• Drejtësin dhe plotësinë në raportim. 

Standardet e performances12  

Standardet e performances sipas praktikave profesionale të auditimit të brendshëm (Standardi 

2000 - 2600) 

(Standardi 2000 – 2120) 

o 2000 -  Menaxhimi i aktivitetit të auditimit të brendshëm  

o 2010 -  Planifikimi 

o 2020 -  Komunikimi dhe aprovimi 

o 2030 -  Menaxhimi i Burimeve 

o 2040 -  Politikat dhe procedurat 

                                                           
11 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011, faqe 225. 
12 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011, faqe225 – 226 
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o 2050 -  Koordinimi 

o 2060 -  Raportimi tek bordi dhe Menaxhimi i lartë 

o 2100 -  Natyra e punes  

o 2110 -  Menaxhimi i Riskut 

o 2120 -  Kontrolli 

(Standardi 2130-2320) 

o 2130 -  Qeverisja 

o 2200 -  Planifikimi i angazhimeve 

o 2201 -  Konsiderime mbi planifikimin  

o 2210 -  Objektivat e angazhimit 

o 2220 -  Fushat e angazhimit 

o 2230 -  Ndarja e burimeve të angazhimit  

o 2240 -  Programi i punës së angazhimit 

o 2300 -  Kryerja e angazhimit  

o 2310 -  Identifikimi i informacionit 

o 2320 -  Analiza dhe vlersimi 

(Standardi 2330 – 2600) 

o 2330 -  Regjistrimi i informacionit  

o 2340 -  Supervizimi i angazhimit  

o 2400 -  Komunikimi i rezultateve  

o 2420 -  Cilesia e komunikimit 

o 2430 -  Zbulimi i mospërputhjes së angazhimit me standardet  

o 2440 -  Shperndarja e rezultateve  

o 2500 -  Monitorimi i progresit  

o 2600 -  Pranimi i rrisqeve të menaxhimit 

 

 2.6.Teknikat e auditimit të performances  
 

Për kryerjen e auditimit të performances, nuk ka një metodë të saktë pë të audituar por mundë 

të përdoren një numër mjetesh dhe teknikash të disponushme nga shumë disiplina.Teknikat e 

zgjedhura duhet të jenë nga më të përshtatshmet për nevojat dhe rrethanat e një auditimi të 

caktuar. 
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Disa nga teknikat që mund ti përdorin audituesit në marrjen dhe analizën e evidences së 

auditimit të performances13 janë si në vijim: 

« Egzaminimi i letrave,  

« Intervistimi, 

« Vëzhgimi i drejtpërdrejtë, 

« Shënimet bazë, 

« Studimet e rasteve, 

« Pyetësorët, 

« Rishikimi, 

« Grupe fokusimi, 

« Tabelat e Fluksit, 

« Analiza statistikore, 

« Studimi i punës , 

« Analiza e kostos dhe fitimit, 

Materiali i shkruar është një burim i rëndësishëm i evidences dë auditimit dhe është elemeti 

kryesor i shumë studimeve. Audituesit, ndërmjet të tjerave, duhet të administrojnë: 

« Raportet vjetore, 

« Deklaratat financiare,  

« Projekt dokumentat, 

« Korrespodencen, 

« Memorandumet, 

« Procesverbalet, 

« Raportet (analizat), 

« Udhëzimet për stafin, 

« Raportet e Auditimit të Brendshëm,  

« Ҫdo dokument që ka lidhje me veprimtarin e entitetit. 

  

                                                           
13 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011, faqe 227 
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2.6. Menaxhimi i vlerësimit të vleres së paras 
 

Në menaxhimin e vlerësimit të vleres për para ka disa karakteristika14, të cilat duhen të 

merren parasysh siҫ janë: 

► Ёshtë e pamundur që të mos ketë dosje të vitit të kaluar . 

► Natyra e vlerës së parave  është e tillë që audituesit mund të hyjnë në bisedime me 

personat kryesor të klientit , më shumë në formë të intervistes dhe më pak në form të 

testeve. 

► Edhe pse një vlerësim ka qenë planifikuar që në fillim, menaxherët duhet të 

ndërmarrin ҫdo hap të nevojshëm për të planifikuar të kapin aspekte të kufizuara. 

► Me një vlerësim të vlerës të parave , ne sektorin publik ka mundësi që të ekzistojnë 

disa publikime të informacionit të duhur. 

► Gjatë vlersimit të vlerës së parave është e rëndësishme që audituesit të fitojnë dhe të 

mbajnë besimin e menaxherëve. 

► Një person që menaxhon vlerësimin e vleres së parasë duhet ketë kujdes nga 

argumentet  ndërkufitare. 

► Menaxheret e auditimit duhet të dinë kur duhet të ndalojnë.  

 

2.8.  Objektivat e auditimit operacional  
 

Metodat dhe qëllimi i auditimit operacional është i ngjashëm me auditimin e vleres së 

parave15.Audituesit duhet : 

« Të kuptojnë se cili është kuptimi i auditimit operacional ose auditimi i menaxhimit. 

« Të vlerësojnë, relacionet e tij me drejtimet kryesore financiare, bazuar në sistemet, 

vleren e paras, auditimin e llogarive, dhe atëherë do të jetë të aftë që të , 

« Fillojnë përdorimin konvecional të teknikave të auditimit, në një auditim operacional.  

Auditimi operacional  është një zgjerim natyral i praktikave kryesore të përcaktuar për 

vlerësimet “nuk bazohet në kontabilitet” për performanën operacionale. 

                                                           
14 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011, faqe 236 
15 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Auditimi, Tiranë 2011, faqe 239 - 240 
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Auditimi operacional kërkon që të vlerësojë sistemet operacionale, nga këndvështrimi i 

objektivave të menaxhimit. 

Auditimi operacional është një term i lidhur më shumë me sektorin privat se sa me sektorin 

publik. Auditimi operacional në sektorin publik synon që të jetë pjesë brenda auditimit të 

vleres së parave. 

Termi “auditim menaxherial” është sinonim me auditimin operacional. 
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KAPITULLLI III 
 

3. AUDITIMI I CILЁSIS 

 

3.1. Koncepti i cilësisë 
 

Mekanizmi i sigurimit të cilësisë16 ka të bëjë me vendosjen e procedurave të shëndosha, 

personel të trajnuar mirë dhe një mekanizëm për drejtimin e rrezikut të standardeve të dobëta. 

Shërbimi i auditimit të brendshëm gjykohet mbi bazën e cilësis, rezultateve dhe reputacionit 

të tij. 

Drejtuesi ekzekutiv i auditimit duhet të zhvillojë dhe të ruajë një program sigurimi cilësie dhe 

përmisimi që mbulon të gjitha aspektete e veprimtarisë së auditimit të brendshëm dhe që 

mbikqyrë në mënyrë të vashdueshme efektivitetin e saj. 

3.2. Standardet e dokumentimit dhe shqyrtimi 

Cilësia varet gjerësisht nga procedurat e mira. Rëndësia e procedurave varet edhe nga 

madhësia e grupit të auditimit dhe shkalla me të cilën mbikëqyret personeli. Pjesa më e 

madhe e standardeve dhe e procedurave mund të dokumentohet në një manual auditimi dhe të 

publikohet ose të mbahet në kompjuter dhe të ofrojë një burim të mirë të udhëheqjes në 

mënyrën se si është planifikuar, kryer dhe raportuar puna e auditimit.  

 

3.2.1. Manuali i auditimit 

 

Shkrimi dhe mbajtja e një manuali të mirë për auditimin e brendshëm kushton. Manuali i 

auditimit mund të mbulojë fusha të ndryshme. 

 Manuali i auditimit përdoret për të përcaktuar një prag reference për personelin e auditimit, 

që secili është anëtar i personelit ta përdorë dhe duhet të zhvillohet dhe të pajiset për të arritur 

dhe për të tejkaluar nivelet e caktuara në manual. 

 

 

                                                           
16 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Tiranë 2011, Faqe 359 
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Manuali i auditimit duhet të synojë të: 

« Vërë në praktikë standarde profesionale në një mënyrë që harmonizohet me 

kontekstin lokal. 

« Sigurojë një shkallë konsistence në mënyrën se si kryhet auditimi në krejt skuadrën e 

auditimit. 

« Të formojë një burim drejtimi dhe material referencë që mund të përdoret për të 

drejtuar përpjekjet e auditimit. 

« Mbështesë trajnimin fillestar për personelin e ri. 

« Formojë një grup standardesh kundrejt të cilave të matë pajtueshmërinë me 

procedurat dhe punën e rezultatet e audituesve të veҫantë. 

« Të veprojë si një mekanizëm për freskimin e metodave të auditimit dhe për të siguruar 

që ato pasqyrojnë përparimin e shpejtë të bërë në profesion. 

 

3.2.2.  Fletët e punës 

 

Fletët e punës17 që të sigurojnë dokumentim të  duhur dhe të ndihmojnë në mbikëqyrjen e 

punës së auditimit dhe vlerësimin e cilësis së saj duhet të përmbahen disa kritereve. E 

rëndësishme është që për shërbimet, metodat, dhe dokumentimin e auditimit të ketë 

standarde, dhe po aq e rëndësishme ëshhtë mbahen detaje nëpër fletët e punës për secilin 

angazhim auditimi. 

Fletët e punës duhet të jenë: 

« Të dobishme – dokumentet dhe fletat e punës mbahen nëse janë të dobishme. 

« Të plota - është shum e rëndësishme që një dosje të jetë e  plotë, dhe jo pas një kohe 

të gjurmohet për atë dosje. 

« Praktike – informacionet, faktet dhe dokumentet duhet të kountribojnë për produktin 

e auditimit, dhe kjo duhet të paqyrohet në fletët e punës rreth dosjes në fjalë. 

« Me referime – fletët e punës duhet të kenë refernca me qëllim që cdo fazë apo aspekt 

të lidhet me ҫështjet që i përkasin për të përfunduar një opinion auditimi dhe raport 

formal. 

« Të shqyrtuara – siguria e cilësisë ka të bëjë me mekanizma për sigurimin e cilësisë 

dhe ndikimin e produktiti të auditimit. Aspekti kyq është mbikëqyrja dhe shqyrtimi i 

gjithë punës audituese. 

                                                           
17 Vjollca Karapici (Ibrahimi), Tiranë 2011, Faqe 362, faqe 363, faqe 364. 
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« Me kokë – ҫdo dokumenti në dosje duhet ti vihet një kokë në njëmënyrë që e bën të 

qartë se kujt i  përket dhe qka përfaqson. 

« Të lidhura me objektivat e auditimit – një mënyrë e inkurajimit të këtij parimi është 

të lidhet ҫdo dokument me objektivat e auditimit dhe duke e bërë të qartë se ajo ҫka 

mbart ai dokument është arsyeja pse u krye auditimi. 

« Të lidhura me gjetjet dhe me raportin – dokumentimi dhe përpjekjet e auditimit 

duhet të drejtohen tek raporti i auditimit.  

« Të jenë në minimum – në fletet e punes duhet të mbahen shënim gjërat që vërtet 

kanë nevojë të shënohen. 

« Të kontrolluara – një gabim i vetem në gjetjet dhe raportin e auditimit mund të 

shkaktoj vështirësi për audituesin, prandaj është e rëndësishme të kontrollohen dhe të 

rikontrollohen ҫështjet kyqe në faza të ndryshme të auditimit.  

« Të përmbledhura - është një ndihmë e madhe nëse fletët e punës përmbajn 

përmbledhje sa herë është e mundshme sepse përmbledhja ndihmon audituesin të 

përqendrohet në aspektet kyqe të dokumentacionit. 

« Indentifikimi i audituesit – personi që e plotson dokumentin duhet të indetifikohet. 

« Konsistente – ҫdo gjë duhet shpjeguar dhe evdidentuar në fleten e punës. 

« Lehtësisht të përdorshme – dosjet duhet të përgatiten në një mënyrë më të thjeshtë 

që të ndihmonë audituesin dhe shqyrtuesin. 

« Logjike – auditimi kryhet duke rrjedhur logjikisht nga fillimi deri në fund. Fletët e 

punës duhet të përmbajë datën dhe duhet të tregojë një proces logjik dhe sistematik 

për kryerjen e auditimit që angazhon planifikimin, punën në terren dhe raportimin. 

 

3.3. Sigurimi i cilësis së punës së auditimit të brendshëm 

Standardi 1300 – Programi i  Siguri dhënies dhe Përmisimmit të cilësisë 

Drejtuesi i auditit të brendshëm duhet të zhvillojë dhe të mirëmbajë programin e siguri 

dhënies dhe përmisimit të cilësisë, i cili mbulon të gjitha aspektet e veprimtaris së auditimit të 

brendshëm. 

Programi i sigurimit të cilësisë është formuar për të mundusuar vlerësimin e përputhjes së 

veprimtarisë së auditimit të brendshëm me qëllim të krijimit të shërbimit të auditimit të 

brendshëm, si dhe për të vlersuar nëse audituesit e brendshëm e zbatojnë Kodin e Etikës dhe 
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Standardet. Ky program vlerson efikaitetin, efektivitetin e veprimtarisë së auditimit të 

brendshëm, si dhe indetifikon mundësitë për përmisim. 

Programi për vlersimin e cilësisë përbëhet nga vlerësimet e brendshme dhe të jashtme që 

përfshijnë: 

• vlerësimin e brendshëm të cilësisë që kryhet nga vetë njësia e auditimit të brendhsëm 

bazuar në politikat dhe praktikat e saj. 

• vlersimin e jashtëm të cilësisë që kryhet nga struktura pergjegjëse për harmonizimin e 

auditimit të brendshëm në sektorin publik për zbatimin e metodologjis dhe 

performances së njësisë të auditimit të brenshëm, dhe  

• vlersimin e jashtëm të pavarur të cilësisë që kryhet nga një person i jashtëm, auditues 

në një njësi të pavarur të sistemit të përgjithshëm të auditimit të brendhsëm në 

sektorin publik. 

 

3.4.Programi i sigurimit të cilësisë 
 

Standardi 1310 – Kërkesat e Programit të Siguri dhënies dhe Përmisimit të cilësisë 

Programi i siguri dhënies dhe përmisimit të cilësis duhet të përfshijë si vlerësime, të 

brendshme poashtu edhe të jashtme. 

 

3.4.1. Vlerësimi i brendshëm i cilësisë që kryhet nga vetë njësia e auditimit të brendshëm 

 

Përmisimi i vashdueshëm i cilësisëtë veprimtarisë së auditimit  të brendshëm fillon me 

vlerësimet e brendshme të cilësisë si dhe me përcaktimin nëse politikat dhe procedurat e 

aplikueshme janë krijuar dhe zbatuar për vlerësimin  e përputhshmërisë me standardet dhe 

kodin e etikës. Programi i vlerësimit të cilësisë që kryhet nga njësia e auditimit të brendshëm 

përbëhet nga komponentët në vijim: 

1. Monitorimi i vashdueshëm 

2. Vetëvlersimi periodik 

3. Studimi i një subjekti të audituar 
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3.4.1.1. Monitorimi i vashdueshëm 

Monitorimi i veprimitaris së auditimit është pjesë integrale e programit të përmisimit dhe të 

vlerësimit të cilësisë brenda funksionit të auditimit të brendshëm. 

Monitorimi i vashdueshëm i veprimtaris audituese, nënkupton rishikimin, dhe trajnimin e 

audituesve. Monitorimi i vashdueshëm duhet të jetë i përcaktuar në përshkrimet e punës dhe 

veprimet operative  që rregullojnë veprimtarinë e njësisë së auditimit të brendshëm. 

Monitorimi duhet të aplikohet për aspekte të ndryshme administrative dhe zhvillimit 

profesional të veprimtaris së auditimit të brendshëm. Monitorimi i vashdueshëm duhet të 

marrë në konsideratë kontrollet e brendshme që ka vendosur njësia publike. Monitorimi i 

angazhimeve të auditimit të brendshëm duhet të dokumentohet në letrat e punës së auditimit. 

Drejtuesit e njësie të auditimit të brendshëm janë përgjegjës për të përcaktuar se nga kush dhe 

në ҫfarë niveli duhet të kryhet monitorimi u angazhimit të auditimit të brendshëm. Audituesi i 

cili ka përvojë më të madhe është përgjegjës për procesin e monitorimit të vashdueshëm. 

Audituesit e brendshëm (me përvojë dhe të rinj) zhvillojnë një program të detajuar të 

auditimit dhe e ekzekutojnë atë, ndërsa drejtuesi i grupit jep udhëzime dhe mbikëqyr punën e 

audituesve. Drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm harton plane strategjike dhe vjetore 

për veprimtarinë e auditimit të brendshëm dhe ushtron mbikëqyrje të përgjithëshme gjatë 

angazhimeve të auditimit të brendshëm. 

Funksionet në vijim përbëjnë tiparet kryesore të monitorimit të vashdueshëm të veprimtarisë 

së auditimit të brendshëm: 

• Ҫdo auditues i brendshëm, anëtar i grupit të angazhimit të auditimit, duhet të vlerësojë 

vashdimisht punën për të siguruar nëse përputhet më përshkrimin e metodologjisë së 

auditimit të brendshëm. 

• Përgjegjsi i grupit ka për detyrë të udhëzojë dhe trajnojë grupin e auditimit si dhe të 

kryej monitorimin e vashdueshëm të anëtarëve të tjerë të grupit gjatë angzhimit të 

auditimit. 

• Drejtuesi i njësis së auditimit të brendshëm është përgjegjës për cilësinë e 

përgjithëshme të punës së njësisë së auditimit të brendshëm dhe poashtu duhet të 

sigurojë se ai ose ajo ka zbatuar ka zbatuar veprimtarin përkatëse të montrimit të 

vashdueshëm duke mbikëqyrë përputhjen me politikst e auditimit të brensnshëm. 
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• Mbikqyrja e në rastin e njësive të vogla të auditimit të brendshëm është e rëndësishme 

dhe mund të kryhet duke ftuar drejtuesine njësive të auditimit të brendshëm të 

instutcionit përkatës për të shqyrtuar dokumentet e punës të një angazhimi auditimi. 

Monitorimi i vashdueshëm gjatë hapave të angazhimit fukosohet në disa pyetje të cilat 

kanë të bëjnë për kriteret e vlerësimit të cilësisë, e ato pyetje janë: 

1. A kanë nënshkruar të gjithë audituesit e grupit të auditimit një “deklaratë 

pavarësie”? 

2. A jan indetifikuar risqet kritike të subjektit të audituar gjatë mbikëqyrjes paraprake 

dhe a janë njohur me objektivat e auditimit ? 

3. A janë të dokumentuara siҫ duhet të gjithë hapat në letrat e punës ? 

4. A janë aplikuar metodologjinë e auditimit të brendshëm dhe a janë përdorur teknikat 

e duhura gjatë angazhimit të auditimit ? 

5. A është kryer auditimi sipas programit të angazhimit të miratuar ? 

6. A është dërguar një projekt raport në subjektet e audituara, duke i lejuar ata të 

shqyrtojnë dhe komentojnë gjetjet dhe rekomandimet ? 

7. A ranë dakord subjektet e audituara me rekomandimet ? 

8. A kanë respektuar audituesit të gjithë hapat e një angazhimi auditimi ? 

9. A kanë kryer audituesit e brendshëm trajnimin e vijushëm profesional ? 

3.4.1.2.Vetëvlersimi periodik nga njësia e auditimit të brendshëm 

 

Vetëvlersimi periodik është një tjetër komponenet integral i programit të sigurimit të cilësisë 

në kuadër të funksionit të auditimit të brendshëm. Këto vlerësime kryhen për të vlerësuar 

përputhshmërinë me parimet bazë të Strukturës Ndërkombëtare për Praktikat Profesionale 

(IPPF) të auditimit të brendshëm si: përkufizimi i auditimit të brendshëm, Kodi i Etikës, 

standardet ndërkombëtare dhe kërkesat specifike të manualit të auditimit të brendshëm. Një 

auditues ose grup audituesish brenda NjAB (Njësisë së Auditimit Brendshëm) me njohuri të 

mjaftueshme të praktikave të mira të auditimit duhet të kryejnë vetëvlersimin periodik. 

Procesi i vetëvlersimit perodik përfshinë: 

• Mbikqyrjen e angazhimeve të auditimit të brendshëm. 

• Përfundimin e listës së kontrolleve të përshkruara. 

• Përzgjedhjen e dokumenteve të punës për tu rishikuar nga auditues të brendshëm që 

nuk kanë qenë përfshirë në atë angazhim auditimi. 
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• Rishikimin e projekt buxhetit, e afateve kohore dhe përfundimin e planit të auditimit. 

• Analiza e performances (p.sh. afati kohor dhe rekomandimet e dhëna dhe të 

pranuara). 

• Referimi i praktikave aktuale të NjAB me praktikat më të mira të auditimit të 

brendshëm. 

Cilësia e brendshme e vetëvlersimit periodik ose vlerësimi nga persona të tjerë të kualifikuar 

brenda njësisë publike duhet të fokusohet  në kritere të përcaktuara të vlerësimit të cilësisë, 

sipas listës së kontrollit për të vlerësuar cilësnë e kritereve gjatë vetëvlersimit periodik të 

cilësisë së punës së auditimit të brendshëm. 

Disa pyetje të cilat adresojnë kriteret e ndryshme të cilësisë gjatë vetëvlersimit, e ato 

janë: 

Qëllimi, Autoriteti dhe Përgjegjësitë 

1. A është i përcaktuar qartë roli i audituesit të brendshëm në një dokument (një ligj, një 

akt ose në Kartën e Auditimit të Brendshëm)? 

2. A i ofron dokumenti audituesve të brendshëm të drejta të pakufizuara mbi 

informacionin, mjetet dhe njerëzitë? 

3. A parashikon dokumenti ofrimin e shërbimeve të sigurisë dhe të konsulencës nga 

audituesit e brendshëm ? 

Pavarësia dhe objektiviteti 

4. A hasin vështirësi audituesit e brendshëmme eksperiencë gjatë planifikimit të 

auditimit dhe të buxhetit ? 

5. A janë audituesit e brendshëm përgjegjës për ҫdo veprimtari operative që në parim 

nuk duhet të jetë pjesë e përgjegjësive të auditimit të brendshëm ? 

Aftësitë dhe kujdesi i duhur profesional 

6. A janë të vëmendshëm ndaj treguesve të mashtrimit audituesit e brendshëm ? 

7. A zotërojnë audituesit e brendshëm aftësitë e nevojshme për të kryer auditimin e 

mjedisit të teknologjisë së informacionit (IT) ? 

Sigurimi i cilësisë dhe programi i përmirësimit 

8. A janë efektive procedurat e sigurimit të cilësisë së punës së auditimit të brendshëm 

dhe a ka programe për përmisimin e tyre ? 

9. A përfshin programi i përmisimit, monitorim të vashdueshëm, vetëvlersim periodik të 

brendshëm të cilësisë dhe vlerësim periodik të jashtëm të cilësisë ? 
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Menaxhimin e aktivitetit të auditimit të brendshëm 

10. A ka një plan të bazuar në risk për të gjitha veprimtaritë e auditimit të brendshëm ? 

11. A janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme burimet në dispozicion të auditimimt ? 

12. A janë të kufizuara burimet në veprimtarinë e auditimit të brendshëm dhe ndikimi i 

tyre a i është komunikuar menaxherit të lartë ? 

Natyra e punës 

13. A ofrojnë audituesit e brendshëm siguri në procesin e menaxhimit të riskut ? 

14. A vlersojnë audituesit e brendshëm potencialin për mashtrim ? 

15. A e vlerësojnë audituesit e brendshëm efektivitetin dhe efikasitetin e sistemit të 

kontrollit të brendshëm ? 

Planifikimi i angazhimit 

16. A hartojnë audituesit e brendshëm një planë të detajuar për ҫdo angazhim të audtimit 

të brendshëm ? 

17. A përfshinë plani përcaktimin e qartë të objektivave të auditimit dhe 

sisitemeve/fushave që do të auditohen ? 

Kryerja e angazzhimit 

18. A përgatisin dhe përdorin audituesit e brendshëm dokumente pune të përshtatshme 

për të dokumentuar punën e auditimit ? 

19. A mbikëqyren në mënyrë të mjaftueshme angazhimet e auditimit të brendshëm ? 

Komunikimi i rezultateve  

20. A komunikojnë në mënyrë të qartë audituesit e brendshëm ndikimin e gjetjeve të tyre ? 

21. A janë rekomandimet pragmatike ? 

Progresi i monitorimit 

22. A ka një proces për të monitoruar veprimet e menaxhimit për sa i përket auditimeve të 

gjetjeve dhe rekomandimeve? 

Komunikimi për pranimin e rreziqeve 

23. A ka një proces përshkallëzimi në situata ku menaxhimi është duke pranuar një nivel 

të riskut, i cili është mbi riskun e pranuar të njësisë publike ? 

Në fund të vlersmit, përfundimet duhet të jenë për cilësinë e performances së NjAB dhe 

përputhshmërinë e tyre në standardet ndërkombëtare të auditimit të brendshëm. Veprimet për 

ndjekjen e rekomandimeve duhet të ndërmerren për të iniciuar  përmirësimet që nevojiten. 

Drejtuesi i NjAB duhet të raportojë ҫdo vit rezutatet e vlerësimeve të brendshme, plan 

veprimet përkatëse dhe zbatimin e tyre të suksesshëm, tek menaxhimi i lartë. 
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3.4.1.3. Sondazhi i subjektit të audituar  

 

Ёshtë metodë (praktikë) e mirë që subjektit të audituar ti kërkohen reagime pas përfundimit të 

një angazhimi auditimi. Grupi i auditimit duhet të ketë parasysh se ky reagim nuk mund të 

jetë plotësisht objektiv. Disa subjekte mund të përdorin pytësorinë për reagimin ndaj 

misisonit të auditimit (Feedback- un18) për të ndëshkuar grupin e auditimit të brendshëm për 

raportin e auditimit jo të kënaqshëm për ta. Studimi i subjektit të audituar, në fund të 

angazhimit të auditimit të brendshëm është një mjetë i mirë që mund të përdoret nga njësia e 

auditimit të brendshëm për të marrë informacion të vlefshëm. 

Studimi i subjektit të audituar duhet të fokusohet në kritere të përcaktuara të cilësisë sipas 

disa pyetje të paraqitura në vijim, duke zgjedhur njërin nga opsionet për tu përgjigjur 

pyetjeve : 

 * Shumë i kënaqur ;        * I kënaqur ;          * I pakënaqur ;    * Shumë i pakënaqur; 

1) A ishte e përshtatshme koha e njoftimit dhe kohëzgjatja e angazhimit të auditimit ? 

2) Deri në ҫfarë mase jeni të kënaqur që audituesit kishin njohuri të mjaftueshme në 

fushën e audituar ? 

3) Sa të kënaqur jeni me afatin kohor të dërgimit të projekt raportit ? 

4) Sa të kënqur jeni me rekomandimet e dhëna ofruan zgjidhje praktike dhe konstruktive 

për ҫështjet e identifikuara ? 

5) Sa të kënaqur jeni që zbatimi i rekomandimeve do të kountribuojë në përmisimin e 

menaxhimit të riskut, kontrollit dhe proceseve të qeverisjes në njësin tuaj ? 

6) Nëse keni përdorur shërbimet e këshillimittë dhëna nga grupi i auditimit të 

brendshëm, a jeni të kënaqur me të dhënat e ofruara ? 

  

                                                           
18 Feedback – kundërpërgjigje, kundërveprim, vlerësimi  
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3.4. Vlerësimi i jashtëm i cilësisë 
 

Standardi 1312 – Vlerësimet e jashtme  

Vlerësimt e jashtme duhet të kryhen të paktën një herë në 5 vjet nga një vlerësues i 

kualifikuar dhe i pavarur ose nga një skuadër vlerësuesish nga jashtë organizatës. 

Standardet Ndëkombëtare të Auditimit të Brendshëm të IIA19-së përkufizojnë se “ҫdo 

department i auditimit të brendshëm duhet të ketë një vlerësim të jashtëm të cilësisëtë paktën 

një herë në pesë vjet nga një shqyrtues i kualifkikuar i pavarur nga jashtë organizatës” 

Vlerësimi i jashtëm dhe i pavarur i cilësisë mund të marrë formën e : 

• Një rishikim të jashtëm, ose 

• Një rishikim të brendshëm me vlefshmëri të jashme 

Rishikim i jashtëm i ciësisë kryhet me shërbim kontraktimi nga një shqyrtues i kualifikuar i 

pavarur nga jashtë njësisë publike. 

Një vlerësim i brendshëm me vlefshmëri të jashtme, kryhet nga struktura përgjegjëse e 

harmonizimit për auditimin e brendshëm. 

Vlerësimi i jashtëm i cilësisë është një opsion më shumë i kushtueshëm krahasuar me 

vlersimin e brendshëm me vlefshmëri të jashtme i kryer nga struktura përgjegjëse e 

harmonizimit për auditimin e brendshëm. 

Vlerësimi i jashtëm i cilësisë lidhet me vlerësimin e përputhshmëris së funksionit të auditimi 

të brendshëm. 

 

3.5. Fazat e procesit të kontrollit të cilësis20 
 

Kontrolli i cilësisë duhet të zbatohet për secilin auditim. 

Kontrolli i cilësisë kalon në disa faza e at janë: 

1. Kontrolli i cilësisë në fazën e Planifikimit të audtimit. 

2. Kontrolli i cilësis në fazën e punës së auditimi në Teren.  

                                                           
19 IIA – Institute of Internal Auditors (Insituti i Auditorve të Brendshëm) 
20 Zyra Kombëtare e Auditimit, Udhëzues për Kontrollin e Cilësisë së Auditimeve të Rregullsisë, Prishtinë 13 

Tetor 2016 
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3. Kontrolli i cilësisë në fazën e Raportimit. 

4. Kontrolli i cilësisë në fazën e Percjelljes. 

 

3.6.1. Kontrolli i cilësisë në fazën e planifikimit të audtimit 

 

Një plan i caktuar i auditimit përgatitet për secilin auditim i cili është përfshirë në planin 

vjetor të auditimit. Objektiva e këtij është të sigurohet që: 

Dëshmitë përkatëse dhe të mjaftueshme janë siguruar për ta mbështetur opinionin e AP. 

• Standardet Ndërkombëtare të auditimit janë zbatuar 

• Vetëm hapat e nevojshëm të auditimit janë kryer. 

Produkti kryesor i fazës së planifikimit për auditimet e rregullsisë është Plani i Jashtëm i 

Auditimit (PJA). Ky dokument duhet të vë në pah fushëveprimin e auditimit, përgjegjësitë e 

ZKA- së (Zyra Kombëtare e Auditimit) dhe entintetit, rreziqet kyqe të auditimit dhe 

përgjigjet e auditimit të tyre. Krahas memorandumit që dërgohet te entiteti, ekipet e auditimit 

hartojnë edhe Planin e Brendshëm të Auditimit (PBA), në të cilën auditori i përcakton 

objektivat e auditimit  dhe mënyrën se si arrihen ato. Ky dokument ofron bazën për punën e 

planifikuar të auditimit që duhet miratuar dhe njëkohësisht  për mbikëqyrjen e progresit dhe 

të cilësisë. 

Drejtori i departamentit të auditimit kryen detyrën e përgjithëshme të përgjegjësisë së 

mbikëqyrjes së procesit të planifikimit për të siguruar cilësinë dhe konsistencen si bazë për 

një auditim efektiv. 

Për të ndihmuar në sigurimin që detyrat e planifikimit të auditimit janë kryer në mënyrë të 

kënaqshme , udhëheqësi i ekipit dhe drejtori i departamentit të auditimit do ta plotësojnë 

secili nga një listë kontrolluese. Listat kontrolluese të plotësuara A dhe B vendosen në 

planifikimin e dosjes së auditimit. 

Puna e cila kryhet në këtë fazë formon bazën për konkluzionet e dhëna, formon edhe 

përmbajtjen e raporteve të auditimit , vendimet e përgjithëshme dhe të detajuara të 

planifikimit do të rishikohen nga DMCA, menjëherë pas pranimit të dosjes nga drejtori i 

departamentit të auditimit. 
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DMCA  bën rishikimin e dosjes së planifikimit dhe dokumenton punën e kontrollit të cilësisë 

duke përdorur Listën kontrolluese C. Dosja e planifikimmit konsiderohet finale vetëm pasi 

ekipet e auditimit ti kenë adresuar ҫështjet e ngritura nga DMCA, në rast se ka të tilla. 

Këtu edhe përmbyllet kjo fazë, tani do ti shtjellojm hapat e fazës së auditimit në teren. 

 

3.6.2. Kontrolli i cilësisë në fazën e punës së auditimit në teren 

 

Para fillimit të secilit auditim, udhëheqesi i ekipit duhet të sigurojë që: 

• Të gjithë anëtarët e ekipit të auditimit e kanë kuptuar planin e auditimit dhe detyrat që 

janë caktuar.  

• Secili auditor e ka njohurinë, aftësimin dhe shkathtësitë që kërkohen për kryerjen e 

detyrave të tyre. 

• Nuk ekziston konflikt i interesit ose ndonjë prej faktorëve që në ndonjë mënyrë mund 

ti rrezikojnë parimet e pavarësisë, objektivitetit dhe kompetencës së auditorëve në 

ekip. 

Gjatë kësaj faze të auditimit, udhëheqësi i ekipit të auditimit është përgjegjës për :  

• Ofrimin e udhëzimit dhe mentorimit për anëtarët e ekipit lidhur me aspektet e 

auditimit. 

• Mbikqyrjen e kryerjes së auditimit dhe përmbushjen e detyrave të auditimit. 

• Rishikimin e punës së kryer, dokumentacionin mbështetës dhe të gjeturat si dhe 

konkluzionet e propuzuara. 

Auditimet do të zbatohen në pajtim me planin e miratuar të auditimit. Pani i auditimit mund 

të ndryshohet, por nëse ndodhë ndonjë ndryshim atëherë duhet të kërkohet aprovimi nga AP. 

Ndryshimet e aprovuara do të dokumentohen në planifikimin për dosje aktuale dhe për ҫdo 

ndryshim informohet DMCA. 

Ndryshimet eventuale në planin e auditimit të cilat nuk kanë ndikim në PF dhe nuk përfshijë 

kërkesa për burime shtesë mund të bëhen nga udhëheqësi i divizionit me propozimin e 

drejtorit përkatës. 
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Udhëheqësi i ekipit është përgjegjës për të siguruar që secili anëtar i ekipit i kryen detyrat e 

planifikuara në mënyrë profesionale dhe kompetente, në pajtim me metodologjinë e caktuar 

të auditimit. Poashtu udhëheqësi i ekipit është përgjegjës për zgjidhjen e dallimeve në 

gjykimin profesional ndërmjetë anëtarve të ekipit të auditimit, dhe nëse udhëheqsi nuk është 

në gjendje ta bëjë këtë atëherë ҫështja duhet të bartet tek drejtori i departamentit të 

auditimit.Në rast të mospajtimit në mes të udhëheqësit të ekipit dhe drejtorit , vendimi 

përfundimtar duhet të merret nga udhëheqësi i divizionit përkatës i cili mund ta konsultoj 

DMCA, nëse është e nevojshme. Të gjitha këto diskutime dhe zgjidhjet do të dokumentohen 

në dosjen e auditimit dhe ҫështjet materiale me ndikim të raportohen të AP. 

Pastaj secili anëtar i ekipit duhet ta dokumentojë punën e vet. Ёshtë përgjegjësi e udhëheqsit 

të ekipit të auditimit që të sigurojë se ky dokumentacion është komplomentuar sipas 

standardit të duhur. 

Pas përfundimit të auditimit të ndërmjetëm ekipi i auditimit duhet të hartoj Memorandumin21 

e auditimit i cili rishikohet bashkë me dosjen përkatse nga drejtori i departamentit të auditimit 

dhe aprovohet nga udhëheqësi i divizionit dhe i dërgohet entitetit të audituar. Rishikimi ka 

për qëllim të vlerësoj cilësinë e punës së kryer dhe do të indetifikojë  ҫështjet e mbetura që 

duhet të trajtohen në auditimin final.për këto rishikime DMCA do të përdor Listën 

kontrolluese F. 

Pas punës përfundimtare në teren dhe para përpilimit të draft raportit të auditimit, udhëheqësi 

i ekipit plotëson Listën kontrolluese D. 

Kur udhëheqësi i ekipit e përfundon rishikimin, atëherë dosja rishikohet edhe nga drejtori i 

departamentit të auditimit përmes Listës kontrolluese E, për të përcaktuar nëse: 

• Auditimi është kryer në pajtim me planin e auditimit 

• Ёshtë zbatuar metodologjia e auditimit (duke përfshi ndryshimet sipas nevojës) 

• Rezultatet e auditimit janë dokumentuar në mënyrë adekuate, 

• Objektivt e auditimit janë përmbushur dhe janë paqyruar në konkluzionet e auditimit. 

                                                           
21 Memorandumi për planin e auditimitështë lajmrim me shkrim për detajet e metodës së planifikuar të auditimit 

dhe planin financiar të auditimit. Memorandumi për planin e auditimit kryesishtë përmban: të dhëna dhe 

informata, qëllimet e auditimit, vlerësimin e riskut të angazhimit, konkluzionet, klasifikimin e rrethines së 

klientit, paraqitjen e shkurter të qasjes auditore, orarin dhe planin e punës të auditorit , dhe planin financiar të 

auditimit, etj. 
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• Konkluzionet e paraqitura në letrat e punë janë konsisitente me të gjeturat e auditimit 

dhe e mbështesin opininoni e AP. 

3.6.3. Kontrolli i cilësisë në fazën e Raportimit. 

 

Punët përfundimtare të auditimit përfshijnë një vlerësim objektiv të rezultateve të auditimit si: 

rivlerësimi i materialitetit, vlerësimi i gabimeve dhe pasigurive si dhe kontrolli i cilësisë së 

versionit final. Raporti duhet të shkruhet në mënyrë të qartë, objektive dhe të paraqesë në 

mënyrë të drejtë të gjitha faktet relevante. Të gjeturat, konkluzionet dhe rekomandimet duhet 

të mbështeten me dëshmi përkatëse që të arrihet besueshmëria si dhe duhet të jënë të qarta. 

Draft raporti i auditimit përgatitet nga udhëheqësi i ekipit në bashkëpunim më anëtarët e 

ekipit të auditimit. Në këtë fazë udhëheqësi i ekipit do ta plotësojë Listën kontrolluese G. 

Draft raporti i auditimit do të rishikohet nga drejtori i departamentit të auditimit për të 

siguruar që : 

• Forma dhe përmbajtja e raportiti është në pajtim me standardet dhe formatin e 

miratuar të raportimit. 

• Raporti pasqyron të gjeturat dhe konkluzionet e rëndësishme të procesit të auditimit. 

• Të gjeturat, konkluzionet dhe rekomandimet janë konsistente dhe të qarta. 

• Të gjeturat dhe konkluzionet e mbështesin opinionin e propuzuar të auditimit. 

Gjatë zhvillimit të këtij rishikimi, drejtori i departamentit të auditimit do të plotësojë Listën 

kontrolluese H. 

Pas rishikimit të draft raportit së bashku me dosjen përkatëse nga drejtori i departamentit të 

auditimit, ai duhet të aprovohet nga udhëheqësi i divizionit para se ti dërgohet entitetit të 

audituar, për rishikim dhe komente. Për draft raportet të cilat do të rishikohen DMCA do ta 

njoftoj drejtorin e departamentit të auditimit në një kohë të arsyeshme para afatit të dorëzimit 

të entitetit. Për këto rishikime DMCA do të përdorë Listën kontrolluese I. 

Pas pranimit të komenteve nga entiteti i audituar, do të bëhen korrigjimet e nevojshme në 

draft raport. Në rast të mospajtimit, komentet e entitetit të audituar në gjetjet e auditorit do ti 

bashkangjiten Raportit final të auditimit. 
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Drejtori i departamentit të auditimit do ta dorëzojë pastaj raportin e auditmit te udhëheqësi i 

divizionit përkatës për rishikim, dhe pas rishikimit raporti dorëzohet të Auditori i 

Përgjithshëm për miratim. 

Raporti final i miratuara nga AP i dorzohet instutcioneve përkatëse dhe publikohet brenda 

afatit ligjor. 

3.6.4. Kontrolli i cilësisë në fazën e Percjelljes 

 

Përcjellja e veprimit të entitetit të audituar lidhur me zbatimin  e rekomandimeve të auditimit 

është pjesë e rëndësishme e procesit të auditimit dhe si zakonisht kryhet si pjesë e fazës së 

planifikimit të një auditimi. 

Qasja për verifikimin se nëse janë zbatuar rekomandimet do të varet nga natyra e dobësive të 

cilat i shoqërojnë rekomandimet. Në rastet kur problemet janë relativisht të vogla, dhe 

menaxhmenti i pranon rekomandimet dhe ka një plan veprimi për zbatimin e tyre, 

ekzaminimi mund të bëhet përmes pyetjeve të thjesht. Ndërsa në rastet tjera udhëheqësi i 

ekipit do të planifikojë rishikimin dhe testimin e nevojshëm për të konstatuar që entiteti i 

audituar i ka ndërmarrë hapat e kërkuar dhe që problemet janë zgjidhur. 

Veprimet e ndërmarra nga entiteti i audituar të cilët kanë rezultuar me largimin e 

parregullësive të gjtura nga auditimi paraprak duhet të shënohen në një pjesë të veҫantë të 

raportit të auditimit. Kur entiteti i audituar nuk ka ndërmarrë një veprim adekuat të lidhur me 

rekomandimet e auditimit kjo duhet të ceket në mënyrë të theksuar . 

Këto ishin katër  fazat e kontrollit të cilësisë së auditimit të cilat i kemi shtejlluar në pika 

kryesore. 
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4. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 
 

4.1. Konkluzionet  

Nga e gjithë kjo çfarë kemi trajtuar në punim  kemi ardhë në përfundim se : 

• Në kapitullin e dytë është shtjelluar planifikimi i auditimit të performances , është 

përshkruar mënyra e kryerjes së auditimit të performances , është përshkruar përcjellja 

e ciklit të auditimt të performances. 

• Në kapitullin e tretë shtjellohet auditimi i cilësisë, i cili synon që auditimi i cilësisë të 

kryhet në mënyrë profesionale , me rezultate dhe rapore të cilësisë së lartë, poashtu 

auditimi i cilësisë siguron që auditimet janë të dokumentuara si duhet me kohë , të 

ekzekutuara në mënyrë efikase dhe që i nënshtohen një procesi efektiv të rishikimit. 

• Auditimi i sektorit publik, i jep parlamentit dhe publikut të gjerë një pasqyrë të 

përdorimit të parave publike. Auditimi publik ka luajtur një rol të rëndësishëm në 

formësimin e përgjegjësive institucionale. Ai është angazhuar tradicionalisht në 

auditimin e shpenzimeve të kontabilitetit, korrektësinë e regjistrimeve nepërmjet 

kontrolleve të vazhdueshme. Në dy dekadat e fundit është zgjeruar në masë të madhe 

koncepti i ri auditimit, ose auditimi i performancës. 

• Ky lloj i ri i auditimit, zbatohet në sajë të natyrës elastike të auditimit, dhe të një 

standarti të thjeshtë e të kuptueshëm, që përfshin kontrollin gjithnjë e më të gjerë të 

publikut. Kjo metodologji, na bën gjithnjë e më optimist për të ardhmen. Megjithatë, 

rezultati i auditimit krahasuar me atë tradicional fokusohet në vlerësimin subjektiv 

dhe cilësor, e cila ka çuar në diskutimin për rreziqet që lidhen me zbatimin dhe 

ndikimin e KLSH-së në sektorin publik e më gjerë. 

• Auditimi i performancës, në shkallë të gjerë, e të vazhdueshme dallohet si praktikë 

nga fundi i viteve 1970 dhe fillim vitet 1980 dhe e ka zgjeruar natyrën e auditimit të 

entiteteve qeverisëse duke rritur rolin e KLSH-së në këtë procës. Është pranuar se 

zhvillimi i reformës së menaxhimit të sektorit publik e ka inkurajuar zhvillimin e 

auditimit të performancës. Sidoqoftë, influencat që reforma e menaxhimit të sektorit 

publik jep në auditim dhe e anasjellta, auditimi me zgjerimin e fokusit të punës të tij 

jep si kontribut në këtë reformë nuk janë qartë të ndara, dhe as e provuar tërësisht, por 

një fakt është i qartë që reformat në të dy drejtimet po japin efekte në ndërgjegjësimin 

e profesionistëve në rritjen e efektivitetit dhe efiçiencës së qeverisjes. 



Faqe | 30  
  

4.2. R ekomandimet 

Nga e gjithë kjo çfarë kemi trajtuar në punim  kemi ardhë në përfundim se : 

• Të bëhet zhvillimi i metodave dhe praktikave për mënyrën e kryerjes së auditimit të 

performances. 

• Rritja e nivelit të kapaciteteve dhe shkathtësive për kryerjen e auditimeve të 

performances sipas një standardi të pranueshëm. 

• Formimi i një baze për vendimarrje në kuadër të procesit të audimit të performances. 

• Rritja e standardizimit në praktikat e auditimit të performances . 

• Kontrolli i cilësisë të zbatohet për secilin auditim, kjo d.m.th. përfshirja e procedurave 

të kontrolllit të cilësisë në të gjitha fazat e auditimit (fazen e planifikimt,punës së 

auditimit në teren dhe raportimi i auditimit) 

• Auditimi i performancës duhet të kontribojë në përhapjen e zhvillimit të sektorit 

publik në dekadat e fundit. Shumica e autorëve në opinionin e tyre reflektojnë idenë 

që administrata publike duhet reformuar në vazhdimësi, fakt i cili ka nxitur punën në 

lidhje me përcaktimin e rezultateve të auditimit, dhe për të mbrojtur idene që 

përmirësimet në performancën e auditimit ndikojnë në rezultatin e reformave të 

qeverisjes.  

• Reformat në administratën publike duhet të jenë më të theksuara, e kjo duhet të jetë 

rezultat i auditimit dhe zhvillimit të metodave të përdorura nga ky i fundit. 

• Reformat e administratës publike duhet t`i kushtojnë më shumë vëmendje kontrollit, i 

cili nga ana e tij duhet të rrisë vlerësimin e vetë performancës, dhe të provoje në sytë e 

publikut rolin e tij duke vlerësuar efektivitetin e auditimit të performancës. 

• Zbatimi i auditimit në sektorin publik duhet të ketë një rol të rëndësishëm për të 

analizuar të mirat dhe kontributin e tij si vlerë e shtuar në shoqëri. 
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Shtojca 
 

Shtojca 1. Lista Kontrolluese të Kontrollit të Cilësisë 

 

 

Faza e Auditimit Lista 

Kontrolluese 

Rishikuesi 

 

Faza e Planifikimit të           

Auditimit 

A Udhëheqësi i Ekipit 

B Drejtori i Departamentit të Auditimit 

C Divizioni për Menaxhimin e Cilësisë në Auditim 

 

Faza e Punës së Auditimit 

në Teren 

D Udhëheqësi i Ekipit 

E Drejtori i Departamentit të Auditimit 

F Divizioni për Menaxhimin e Cilësisë në Auditim 

(Rishikohet vetëm Memorandumi i Auditimit) 

 

Faza e Raportimit 

G Udhëheqësi i Ekipit 

H Drejtori i Departamentit të Auditimit 

I Divizioni për Menaxhimin e Cilësisë në Auditim 

 

 

 


