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I. Përmbledhje ekzekutive  

Funksioni i Sektorit të Auditimit të Brendshëm është veprimtari e pavarur që ka ofruar siguri 
objektive dhe këshillim për menaxhimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social dhe  
atë të subjekteve të varësisë për arritjen e objektivave të tyre, me kursim, dobi e frytshmëri.

Rezultatet dhe produktet e veprimtarisë së sektorit të auditimit të brendshëm janë detajuar e 
analizuar në këtë raport dhe në pasqyrat e raportimit të veprimtarisë.

Sektori i Auditimit të Brendshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror 
(SHSSH) gjatë vitit 2014 ka ushtruar veprimtarinë e tij në 10 subjekte nga 11 subjekte të 
planifikuara, realizimi i planit është rreth 91 %. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesa e 
një specialisti në strukturë dhe marrja pjesë e stafit në trajnimin e kryer nga Shkolla e 
Administratës Publike.

Gjithashtu për herë të parë është planifikuar dhe kryer auditimi mbi zbatimin e 
rekomandimeve të lëna në subjektet e audituara gjatë vitit, ç’ka lidhet dhe me performancën 
e veprimtarisë audituese. Nga 10 auditime të kryera zbatimi i rekomandimeve është 
programuar në 8 subjekte për shkak se 2 subjekte janë në fazën e procesit të raportimit për 
rekomandimet e lëna.

Nga auditimi i ushtruar në sistemet e veprimtarisë së subjekteve të audituara  ka vlerësuar një 
nivel të lartë risku në sistemet e menaxhimit financiar, menaxhimin e aktiveve, në sistemin e 
kontrollit të brendshëm, menaxhimin e burimeve njerëzore, në sistemin e prokurimeve 
publike. 

Rekomandimet e dhëna për sistemet e audituara kanë synuar përmirësimin e dobësive dhe 
mangësive që gjenerojnë apo krijojnë mundësinë e shkeljeve apo mashtrimeve. 

Theksojmë se rekomandimet, për 10 subjektet e audituara janë gjithsej 142 të ndara në: 
rekomandime me prioritet të lartë 91, rekomandime me prioritet të mesëm 51 dhe 
rekomandime me prioritet të ulët 1. 

Nevojitet të përmendet se, shkalla e zbatimit të rekomandimeve është ende për të dëshiruar. 
Zbatimi i tyre është rreth 54% por procesi i zbatimit të tyre vazhdon të ndiqet si nga vetë 
subjektet ashtu dhe nga Auditimi i Brendshëm. 

Vlerësimi i sistemeve të menaxhimit financiar vazhdon të nxjerrë në pah dobësi në procesin e 
zbatimit të buxhetit, zbatimin e legjislacionit për prokurimin publik, zbatimin e legjislacionit 
për pagesat e stafit.

Është shumë e rëndësishme të përmendet se për çdo rast të shkeljeve të konstatuara janë 
përcaktuar përgjegjësitë. Përcaktimi i përgjegjësisë ka mundësuar që rekomandimet të 
adresohen gjithnjë e më mirë, të jenë të zbatueshme dhe efektive për subjektet e audituara. 

Struktura e miratuar e Sektorit të Auditimit të Brendshëm pranë SHSSH është e 
përbërë nga 3 vetë. Gjatë vitit 2014 deri në Korrik kjo strukturë ka qenë e plotësuar, 
ndërsa për 5 muaj kjo strukturë ka funksionuar me dy auditues. Audituesit janë të 
certifikuar dhe kualifikuar në përputhje me nenin 19 të ligjit nr.9720, datë 23.4.2007 “Për 
auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar. 
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II. Baza ligjore 

Auditimi i brendshëm ka një bazë ligjore dhe proceduriale e cila përfaqësohet nga: Ligji për 
Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik, Manuali i Auditimit të Brendshëm, si dhe aktet e 
tjera nënligjore në zbatim të tyre.

Baza e veprimtarisë në fushën e auditimit të brendshëm është Ligji nr. 9720, datë 23.4.2007 
“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, me ndryshime. 

Ky ligj rregullon veprimtarinë e auditimit të brendshëm në sektorin publik, si dhe përcakton: 
fushën e veprimit, objektivat, parimet, organizimin, funksionimin dhe përgjegjësitë. 

Akte të tjera ligjore e nënligjore, të cilat janë pjesë e paketës ligjore për rregullimin e 
veprimtarisë së auditimit të brendshëm janë si më poshtë: 
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.212, datë 30.03.2012 “Për miratimin e kritereve 

për ngritjen e njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”. 
 Urdhëri i Ministrit të Financave Nr.69, datë 29.09.2010 “Për Miratimin e Manualit të 

auditimit të brendshëm në sektorin publik. 
 Udhëzimi i Ministrit të Financave Nr.12, datë 05.06.2012 “Mbi procedurat e kryerjes 

së veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”. 
 Urdhëri i Ministrit të financave Nr.71, datë 26.12.2012 “Për miratimin e kuadrit 

rregullator të procesit të kualifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik. 

Baza ligjore mbi të cilën ushtron veprimtarinë Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social 
Shtetëror dhe institucionet e varësisë janë:

-Ligji Nr. 9355, datë 10.3.2005, “ Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar, 
-Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”,
-Ligji Nr.8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”
-Ligji Nr.8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e Jetimit”
-Ligji Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.

Aktet nënligjore në zbatim të ligjit për programin e ndihmës ekonomike dhe aftësisë së

kufizuar.

III   Organizimi

 Misioni i auditimit të brendshëm 

Misioni i auditimit të brendshëm është të mbështesë menaxhimin e lartë për kryerjen e 
përgjegjësive të tyre. Këtë mision ai e realizon duke: 

1. Mbështetur menaxhimin e organizatës publike për arritjen e objektivave 
2. Kryer vlerësime të pavarura të sistemeve, bazuar në standartet profesionale të 
    miratuara. 
3. Ngritur nivelin profesional të audituesve. 

Auditimi i brendshëm ndihmon menaxhimin duke ofruar analiza, rekomandime, këshillime 
dhe informacione lidhur me veprimtaritë që ai ka vlerësuar sipas objektivave në subjektet e 
audituara. 
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Sektori i Auditimit të Brendshëm në Shërbimin Social Shtetëror mbulon me auditim 
grupsubjektet si më poshtë:
a) Drejtori Brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, gjithsej 5 

Drejtori.
b) Drejtori Rajonale    12,  
c) Shtëpi Fëmije,        3
d) Qendra Zhvillimi,    2
e) Shtëpi të të Moshuarve, 2
f) Qendër Ditore për të Moshuarit 1
g) Qendra për persona të dhunuar dhe të trafikuar. 3

Shërbimi Social Shtetëror monitoron dhe veprimtarinë e 17 Institucioneve të Përkujdesit 
Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të Bashkive.

Gjithsej subjekte për auditim janë 40 subjekte dhe 5 Drejtori të Shërbimit Social Shtetëror.

 Organizimi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm

Njësia e Auditimit të Brendshëm pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social 
Shtetëror është e organizuar në nivel Sektori, i cili përbëhet nga 1 përgjegjës sektori dhe 2 
specialistë.

Sektori ka varësi direkte  nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Social Shtetëror.

Të tre audituesit janë të certifikuar, gjithashtu kanë ndjekur dhe trajnimin e detyrueshëm, 
bazuar në standartet ndërkombëtare dhe pikës “3” të nenit 4 dhe nenit 5 të Rregullores “Mbi 
zhvillimin e vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm në sektorin publik “ miratuar 
me Urdhërin nr.71, datë 26.12.2012 “Për miratimin e kuadrit rregulator të procesit të 
kualifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik”, 

Struktura ka funksionuar e plotë deri në korrik 2014, nga muaji gusht deri në dhjetor 2014 
struktura ka qenë me dy punonjës për shkak se një specialist është larguar me dëshirën e tij. 

Përbërja profesionale e audituesve të brendshëm është – Ekonomist finance dhe 
Ekonomist kontabël.

Sipas eksperiencës në punës si auditues të brendshëm përbërja jepet në tabelën më poshtë:
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IV Rezultatet e veprimtarisë së AB

 Analiza e programeve të AB për periudhën raportuese
Në planin e vitit 2014 janë programuar për auditim 11 subjekte nga të cilat janë audituar 10 
subjekte, nga këto  1 subjekt është audituar me kërkesë të menaxhimit. Realizimi i planit të 
auditimit është në masën 91 %.

Për herë të parë është programuar zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimet e kryera. 
Nga 10 subjekte të audituara zbatimi i rekomandimeve është kryer për 8 subjekte për shkak 
se auditimi në një subjekt është në proces evadimi, ndërsa një tjetër është në procesin e 
raportimit për masat e marra për zbatimin e rekomandimeve në raportin final.

Në skemën më poshtë jepet realizimi i planit vjetor për vitin 2013 e 2014.
Sqarojmë se dosjet e auditimeve të vitit 2013 kanë mangësi në evadimin e tyre me 
raportin final, disa prej tyre kanë ngelur në fazën e projekt raportit, te të gjitha 
auditimet mungon shkresa e përfundimit të misionit, si rrjedhojë nuk ka bazë 
krahasimi.  

 Analiza e misioneve të AB

Për vitin 2014 janë programuar 11 misione auditimi nga të cilat 3 janë auditime 
përputhshmërie dhe  8 janë auditime të plota.

Janë realizuar 10 misione auditimi, 3 përputhshmërie dhe 7 të plota. Nuk është kryer auditimi 
i Shtëpisë së Foshnjës Shkodër dhe Qendrës së Zhvillimit Shkodër. 

Auditimi i dy misioneve të planifikuara nuk është realizuar për shkak se:
- Është kryer një mision auditimi i një subjekti të paplanifikuar
- Mungesa e një specialisti të stafit për një periudhë prej rreth 6 muaj

  
Nga plani i auditimeve ka shmangie në një mision auditimi i cili është kryer me kërkesë të 
menaxhimit, auditim i Shtëpisë të të Moshuarve Kavajë. 

Janë planifikuar 11 misione të ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve e cila tregon dhe 
performancën e zbatimit të rekomandimeve të lëna. Janë realizuar 8 misione të ndjekjes së 
zbatimit të rekomandimeve nga 11 të planifikuara. Nuk janë realizuar 3 misione të ndjekjes 
së rekomandimeve për shkak se:
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- 1 mision auditimi, Shtëpia e Fëmijës “ Zyber Hallulli” është në proces evadimi të 
raportit final

- 1 mision auditimi Shtëpia e të Moshuarve Kavajë, është në procesin e raportimit për 
masat e marra për zbatimin  e rekomandimeve të lëna në raportin final dhe në 
shkresën e përfundimit të misionit të auditimit

- 1 mision nuk është realizuar Shtëpia e Fëmijëve Shkodër.

Grafikisht realizimi i llojit të auditimeve krahasuar me planin viti 2014 jepet në tabelë.

Fushat me risk të lartë dhe trajtimi i tyre.

Në fazën e planifikimit Sektori i Auditimit të Brendshëm ka identifikuar fushat me risk të 
lartë mbi të cilat është bërë dhe plani vjetor i punës. Nga misionet e ushtruara në subjektet e 
varësisë janë përcaktuar edhe risqet kryesore të identifikuara dhe trajtuara në raportet e 
auditimit për të cilat janë lënë rekomandimet përkatëse për menaxhimin e riskut.

Bazuar në auditimet e ushtruara gjatë vitit 2014 vlerësojmë me risk të lartë sistemet në vijim: 

1-Sistemi i programimit dhe zbatimit të buxhetit konsiderohet si sistemi me risk të lartë
ku nga auditimet e kryera janë konstatuar shkelje të ligjit 10296, datë 8.07.2010 “ Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet në zbatim të tyre, që lidhen kryesisht 
me mangësi e parregullsi në:

A- planifikimin e buxhetit nga një grup pune duke detajuar nevojat me mallra e shërbime për 
realizimin e objektivave të subjekteve
- planifikimin e detajuar të shpenzimeve operative dhe ndjekjen e tyre sipas strukturës 
buxhetore.

B- zbatimin e buxhetit në lidhje me:
-i- justifikimin e shpenzimeve të kryera me dokumentacionin  autorizues dhe vërtetues, 
-ii- justifikimin e kryerjes së shpenzimeve të karburantit për mjetet, gjeneratorin, kaldajën e 
medikamentet, 
iii-në administrimin e mallrave në magazinë të financuara me fonde nga buxheti i shtetit dhe donatorët 
e ndryshëm 
iv- administrimin e mjeteve monetare në arkën e subjektit 
v- tejkalim i limitit të arkës së subjektit 

Gjetjet e konstatuara në shkeljet e këtij sistemi me dëm ekonomik zënë rreth 63 % të 
gjetjeve. 
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2- Sistemi i kontabilitetit dhe raportimi financiar konsiderohet me risk të lartë për 
shkeljet  e konstatuara në zbatim të:
- ligjit nr.10296, datë 8.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”
-ligjit nr. 9228, datë, 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, të ndryshuar
-V K M nr 248, datë, 10.04.1998, “Për miratimin e planit Kontabël Publik të Organeve të 
pushtetit Lokal, Institucioneve Shtetërore Qëndrore e Lokale si dhe të njësive që varen prej 
tyre”.
-Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin 
e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet  qëndrore, organet e pushtetit 
vendor dhe njësive që varen prej tyre …” i ndryshuar.

Nga auditimi i subjekteve janë konstatuar parregullsi në mbajtjen e evidëncës kontabile, në 
mbajtjen e ditarëve, rregjistrimin e dyfishtë, mbajtjen e librit të madh e librat e tjerë ndihmës, 
veprimet e mbylljes së llogarisë vjetore, rregjistrit të mjeteve kryesore, parregullsi në 
inventarizim duke bërë jo të besueshëm raportimin financiar në 8 subjektet nga 10 subjekte të 
audituara, pra 80 % e subjekteve të audituara kanë parregullsi në sistemin e kontabilitetit 
dhe raportimin financiar.

3- Sistemi i pagesave për personelin rezulton të ketë një nivel të konsiderueshëm risku që 
lidhet kryesisht me shmangie në zbatimin korrekt të akteve ligjore të kërkuara për këtë 
qëllim. 

- Përllogaritje gabim të pagës e shtesave mbi pagë
- Dhënie orë jashtë orari për administratën në kundërshtim me aktet në fuqi
- Përfitim dietash në kundërshtim me VKM nr. 997, datë 10.12.2010 ”Për trajtimin  

Financiar  të punonjësve  që dërgohen  me shërbim  jashtë qendrës  së punës, brenda 
vendit”.

Gjetjet e konstatuara në shkeljet e këtioj sistemi me dëm ekonomik të kthyeshëm zënë rreth 
37 % të gjetjeve.

4- Sistemi i prokurimeve publike rezulton të ketë një nivel të mesëm risku ku nga 
auditimet janë evidentuar shkelje të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Per prokurimet Publike” 
i ndryshuar, V.K.M nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, Kreu VI, pika 
2, a, “Blerjet me vlera të vogla” i ndryshuar, dhe Udhëzimeve të Agjencisë së Prokurimit 
Publik “Për procedurën e blerjeve me vlera të vogla”, i ndryshuar, dhe Urdhërave të Ministrit 
të Financave “ Për gjurmët standarte të auditit për prokurimin me vlerë më të madhe se 400 
000 lekë dhe më të vogël se 400 000 lekë pa tvsh”.

Nga auditimet e ushtruara te të gjitha subjektet gjetjet konsistojnë në:
          

- Mungesë e kërkesës së blerjes së mallit apo kryerjes së shërbimit,
- Mungesë të llogaritjes së fondit limit
- Hartimin e rregjistrit të parashikimit të prokurimeve publike duke përfshirë dhe 

blerjet me vlerë të vogël
- Mungesë të procesverbalit të marrjes në dorëzim të mallit apo kryerjes së 

shërbimit dhe realizimit të kontratës.
- Plotësimi i urdhër prokurimit jo sipas formularit standart



9

- Mangësi në zhvillimin e procedurës së prokurimit, diferenca në artikuj, sasi e njësi 
midis urdhër prokurimit, procesverbalit të blerjes, faturës, mungesë e formularit të 
konfliktit të interesit, mungesë e formularit të garancisë së kontratës.

5- Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore paraqitet me risk të lartë në mënyrë të 
veçantë për zbatueshmërinë e kuadrit ligjor në procedurat e dhënies dhe marrjes në dorëzim 
të dokumentacionit dhe aseteve nga personat e larguar dhe ata të emëruar. 

Një nga mangësitë kryesore të këtij sistemi është ndarja jo e qartë e roleve dhe përgjegjësive 
që tregon për dobësi në vetë sistemin e kontrollit të brendshëm. 

6- Sistemi i Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit

Në këtë sistem është përfshirë raportimi për masat e marra për zbatimin e rekomandimeve të 
lëna në raportin final të auditimit. Brenda afatit 30 ditar subjektet duhet të paraqesin masat e 
marra për zbatimin e rekomandimeve duke përcaktuar përgjegjësit dhe afatet. Gjithashtu 
duhet të raportojnë herë pas herë për realizimin e tyre në përputhje me afatet e përcaktuara. 

Nga auditimi është konstatuar se nga 10 subjektet e audituara, 6 prej tyre kanë raportuar 
brenda afatit 30 ditor, 2 subjekte ( SHM Kavajë dhe Shtëpia e Fëmijëve Z. Hallulli) janë 
brenda afatit kohor të raportimit, 1 subjekt ( Qendra Kombëtare Pritëse e Viktimave të 
Trafikimit Linzë) ka raportuar me vonesë ndërsa 1 subjekt ( Qendra Ditore Polivalente 
Kamzë) ka raportuar pjesërisht.

Raportimi për masat e mara nga ana e titullarëve të subjekteve të audituara është i mangët në 
caktimin e afateve dhe përgjegjësave gjithashtu dhe në ndjekjen e zbatimit të 
rekomandimeve.

Një panoramë më të plotë dhe më të detajuar të dhënat janë të referuara në Pasqyrën Nr.3 
bashkëngjitur këtij raporti “Gjetje sipas sistemeve”.

- Gjetjet kryesore sipas sistemeve

Në subjektet e audituara janë marrë në analizë gjetjet e konstatuara, janë përcaktuar 
përgjegjësit dhe janë lënë rekomandimet për menaxhimin e riskut në të ardhmen. Janë nxjerrë 
në pah hallkat më të dobëta dhe jo funksionale të sistemit, të cilat kanë sjellë dhe pasojat e 
tyre negative në përdorimin me dobi, kursim dhe frytshmëri të fondeve publike. 

Gjetjet kryesore të rezultuara nga auditimi i 10 subjekteve lidhen kryesisht me 
mosfunksionim siç duhet të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, në 
sistemin e programimit dhe zbatimit të buxhetit, sistemin e kontabilitetit e raportimit 
financiar, në sistemin e prokurimeve, sistemin e pagave, sistemin e menaxhimit të burimeve 
njerëzore ku më kryesoret përmendim: 

1-Në sistemin e zbatimit të buxhetit

a- Janë konstatuar shkelje në justifikimin e shpenzimeve të kryera me 
dokumentacionin  autorizues dhe vërtetues., kryesisht nga auditimi i vitit 2012

- Shtëpia e Fëmijëve “Zyber Hallulli”, urdhër shpenzimi i likuidimit të karburantit në vitin  
2012 në vlerën 241 947 lekë, ka bashkëngjitur si dokument shoqërues një Ditar klienti të 
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Furnitorit dhe jo dokumentat e cituara në urdhër shpenzim, të cilat janë likuiduar me tjetër 
urdhër shpenzim.

-Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje Kamzë nga auditimi i 
veprimeve të kryera në vitin 2012 u konstatuan diferenca midis urdhër prokurimit, faturave 
dhe fletë hyrjeve me dëm ekonomik 77 940 lekë. 

- Në Qendrën Kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit Linzë urdhër shpenzimet e 
likuidimit të ushqimeve të vitit 2013 ka bashkëngjitur dokumentat e faturës së furnitorit dhe 
fletë hyrjes së subjektit të cilat kanë diferenca dhe nuk ka asnjë dokument që evidenton 
diferencat prej 5 910 lekë. 

b -Diferenca në administrimin e mallrave në magazinë me dëm ekonomik, të 
konstatuara gjatë verifikimit fizik në periudhën e auditimit.
- QKTV ndaj Dhunës Kamëz , mungesë në vlerën  5 173 lekë     
-Shtëpia e të Moshuarve Tiranë,   1307 lekë.
-Shtëpia e Foshnjës Sauk , vlera 8 000 lekë mungesë karburant,         
- Shtëpia e të Moshuarve Kavajë 2 096 lekë

- Shpërndarje e ushqimeve te përfituesit e Qendrës Ditore Kamzë pa bazë ligjore në vlerën 
243 120 lekë, ( viti 2013).

c-Nxjerrje jashtë përdorimi pa procedurë të rregullt 

- QKTV ndaj Dhunës Kamëz me dëm ekonomik në vlerën  5 448 lekë

- Shtëpia e të Moshuarve Tiranë nxjerrje jashtë përdorimi kondicionerë në vlerën 405 000
lekë, ( Shtator 2013).

-d mangësi në justifikimin e kryerjes së shpenzimeve të karburantit për mjetet, gjeneratorin, 
kaldajën e medikamentet, ( Shtëpia e të Moshuarve Tiranë, Shtëpia e Foshnjës, Sauk, Qendra 
e Zhvillimit Durrës, Qendra e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje Kamzë, Qendra 
Pritëse e Viktimave të Trafikimit Linzë, Shtëpia e të Moshuarve Kavajë, Shtëpia e Fëmijës 
“Zyber Hallulli” në evidentimin e kohës së punës nga personat që ndodhen në subjekt,  në 
arsyen e lëvizjes dhe nënshkrimin e nëpunësit udhëtues, si dhe llogaritjen e konsumit dhe 
krahasimi me daljen e karburantit.

e- administrimin e mjeteve monetare në arkën e subjektit ( Shtëpia e të Moshuarve Kavajë) 
pa dokumentacion në vlerën 639 320 lekë ( viti 2014).

f- tejkalim i limitit të arkës së subjektit ( SHM Kavajë)

g- Llogaritje e gabuar e kontributit të të moshuarve 40 % në vlerën 14 972 lekë në
Shtëpinë e të Moshuarve Kavajë. 

2 - Sistemi i pagesave për personelin rezulton të ketë një nivel të konsiderueshëm risku me 
dëm ekonomik si më poshtë:

- Përllogaritje gabim të pagës e shtesave mbi pagë 
- 16.655 lekë  Qendra e Dhunës në Familje Kamzë (Viti 2012, 2013)
- 34 692 lekë   Shtëpia e të Moshuarve Kavajë, (Viti 2012, 2013, 2014)
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- 149 719 lekë  Shtëpia e Fëmijës “ Zyber Hallulli”, (Viti 2012, 2013)
-11 000 lekë Qendra Ditore Kamzë, (Viti 2012, 2013)

- Dhënie orë jashtë orari për administratën në kundërshtim me aktet në fuqi
  
-246 368 lekë   Shtëpia e Fëmijës “ Zyber Hallulli”  Viti 2012

- Përfitim dietash në kundërshtim me VKM nr. 997, datë 10.12.2010 ”Për trajtimin  
Financiar  të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda 
vendit” (  Viti 2012)

- 225 000 lekë Shtëpia e Fëmijës  “ Zyber Hallulli”
- 99 000 lekë Qendra e Trajtimit të Dhunës në Familje Kamzë

-Shkelje janë kostatuar në sistemet e kontabilitetit dhe raportimit financiar, të cilat 
konsistojnë në gabime materiale në regjistrimin e transaksioneve të rëndësishme, shmangie 
nga standardet e miratuara, dokumentimin e transaksioneve të mbylljes, mbajtjen e librave 
ndihmës, evidentimin e debitorëve dhe ndjekjen e tyre.

Në pasqyrën poshtë jepet grafikisht dëmi i shkaktuar sipas sistemeve

-Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm

Nga auditimi i veprimtarisë në 10 subjektet e audituara janë konstatuar mangësi në sistemet e  
kontrollit të brendshëm që kanë lidhje me:

- ndarjen e përgjegjësive në proceset e ndryshme për caktimin e urdhëruesit, zbatuesit dhe 
monitoruesit. 
-hartimin e gjurmës së auditimit për proceset e veprimtarisë nga fillimi deri në përfundim të 
tyre, 
-Rregulloret e funksionimit janë përgjithësuese dhe jo të detajura me detyrat dhe përgjegjësitë
konkrete për cdo person.
-Mangësi të theksuara në zbatimin e akteve në fuqi për marrjen në dorëzim të
dokumentacionit e aseteve në rastet e emërimit e largimit nga puna.
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V. Rekomandimet.
-  Rekomandimet e propozuara.
Nga ana e auditëve për cdo gjetje të konstatuar është lënë rekomandimi përkatës për 
përmirësimin e fushës në të ardhmen. Për 10 subjektet e audituara janë lënë gjithsej 142 
rekomandime afërsisht 14 rekomandime për subjekt.

Rekomandimet janë lënë për përmirësimin e sistemeve të veprimtarisë së subjektit me 
qëllimin menaxhimin e riskut.

a-Në sistemin e programimit dhe zbatimit të buxhetit janë lënë rekomandime për 
përmirësimin e procesit të hartimit të buxhetit nëpërmjet ngritjes së një grup pune për 
përcaktimin e nevojave për mallra e shërbime në mënyrë të detajuar me qëllim arritjen e 
objektivave të subjektit me economi, eficencë, efektivitet.

- Në sistemin e zbatimit të buxhetit janë lënë rekomandime për përmirësimin e sistemit në 
lidhje me rishikimin nga nëpunësi zbatues të dokumentacionit shoqërues justifikues, 
autorizues e vërtetues, para kryerjes së pagesës së shpenzimeve 

- mosnjohjen e shpenzimeve ose zhdëmtimin e tyre në rastet e diferencave në 
dokumentacionin justifikues.

-evidentimin e harxhimit të karburantit për mjetet, gjeneratorin e kaldajat sipas rregullave, 
duke përcaktuar përgjegjësitë për urdhëruesin, zbatuesin dhe monitoruesin.

b- Në sistemin e pagesave të stafit janë lënë rekomandime për evidentimin e kohës së punës, 
kthimin e të gjithë përfitimeve të padrejta nga përllogaritje të gabuara të pagave dhe shtesave 
mbi to.

c- në sistemin e kontabilitetit dhe raportimit financiar janë lënë rekomandime për 
mbajtjen e evidencës kontabile, ditarët, librat ndihmës, rregjistrimet e transaksioneve sipas 
rregullave e standarteve në fuqi.

-Hartimin e regjistrit të aktiveve si përcaktohet në Udhëzimin e Ministrit të Financave  nr. 
30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik ”, pika 26-29.

-Përmirësimin e procedurës së inventarizimit, vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimi 

d-Për përmirësimin e sistemit të prokurimeve janë lënë rekomandime për parashikimin  e 
detajuar të nevojave për mallra e shërbime duke përfshirë dhe blerjet me vlerë të vogël, 
mbajtjen parasysh të mangësive të trajtuara në zhvillimin e procedurës së prokurimit blerje 
me vlerë të vogël, për administrimin e kërkesës për nevojën e tyre, miratimin, përcaktimin e 
fondit limit, ndjekjen e realizimit të kontratës, marrjen në dorëzim të mallrave e shërbimeve.

e- Në sistemin e organizimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore është lënë 
rekomandim për administrimin e dosjes dhe rregjistrit të personelit, dorëzimin dhe marrjen në 
dorëzim të dokumentacionit dhe aktiveve për punonjësit që largohen dhe ata që fillojnë punë 
në subjekt, ndarjen e përgjegjësive.
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f- Në sistemin e informacionit është lënë detyrë për raportimin herë pas herë për zbatimin e 
rekomandimeve të lëna nga auditimi sipas afateve të përcaktuara.

- Përgjigjja dhe reagimet e menaxhimit.

Në fund të vitit bazuar në planin e punës është kryer dhe auditimi mbi zbatimin e 
rekomandimeve të lëna në auditimet e vitit 2014. Sqarojmë se në të gjitha subjektet e 
audituara një pikë e programit të punës ka qenë zbatimi i rekomandimeve të lëna nga 
auditimet e mëparshme nga ku ka rezultuar se ka rekomandime që nuk janë zbatuar. 

Nga auditimet e kryera në vitin 2014 janë lënë për zbatim 142 rekomandime prej të cilave 
nga auditimi rezultoi se janë realizuar 78 rekomandime, rreth 55 %. 

Në mënyrë grafike realizimi i rekomandimeve paraqitet si më poshtë.

Në rekomandimet e parealizuara janë përfshirë dhe rekomandimet e lëna në dy subjektet 
Shtëpia e të Moshuarve Kavajë ( 18 rekomandime) e cila është në procesin e raportimit 
brenda afatit 30 ditësh, dhe Shtëpia e Fëmijës “ Zyber Hallulli” ( 20 rekomandime) e cila 
është në fazën e evadimit të dosjes.

Shkaqet e moszbatimit të rekomandimeve të lëna janë për arsye:

- të ndryshimit të stafit, largimit nga puna të personave për të cilët janë lënë rekomandime.

- mangësi në njohjen dhe azhornimin me aktet në fuqi

- vazhdim i procesit të mbylljes së llogarisë vjetore.

VI. Monitorimi i sistemit dhe sigurimit i cilësisë.

Përgjegjësi i Sektorit të Auditimit ka kryer dhe rishikimin e cilësisë së  auditimeve të kryera. 
Rishikimi i cilësisë është kryer hapa pas hapi deri në evadimin e dosjes për të krijuar një 
siguri të arsyeshme në përputhje me standartet dhe praktikat profesionale të auditimit të 
brendshëm, të kartës së auditimit e standarteve të tjera të zbatueshme.

VII. Analiza kapaciteteve audituese

- Probleme të konstatuara në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e njësisë.

Sektori i Auditimit të Brendshëm është i përbërë nga 3 auditë dhe ushtron veprimtarinë e tij 
për auditimin e SHSSH, 23 subjekte që janë në varësi të SHSSH dhe 17 Institucioneve të 
Përkujdesit Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të Bashkive.

Rekomandime të 
realizuar

55%

Rekomandime të 
parealizuar

45%
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Subjektet që janë në varësi të pushtetit vendor auditohen nga strukturat e Auditimit të 
Brendshëm të organit nga varen ( Bashkisë) dhe nga struktura e auditimit të Brendshëm të 
Shërbimit Social Shtetëror, i cili alokon fondet buxhetore.

Për planifikimin e saktë të subjekteve që do të auditohen dhe eleminimin e mbivendosjes së 
auditimeve me qëllim rritjen e efektivitetit të veprimtarisë të auditimit të brendshëm kemi 
kërkuar sqarim për subjektet që janë në varësi të pushtetit vendor janë objekt i auditimit të 
brendshëm të Shërbimit Social Shtetëror apo i strukturës audituese të pushtetit vendor.

-Kapacitetet audituese
Struktura e miratuar e Sektorit të Auditimit të Brendshëm pranë SHSSH është e përbërë nga 3 
vetë, 1 përgjegjës sektori dhe 2 specialistë. 

Gjatë vitit 2014 deri në Korrik kjo strukturë ka qenë e plotësuar, ndërsa për 5 muaj kjo 
strukturë ka funksionuar me dy auditues. 

Audituesit janë të certifikuar “Auditues të Brendshëm në sektorin publik”,  dhe kualifikuar në 
përputhje me nenin 19 të ligjit nr.9720, datë 23.4.2007 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik”, i ndryshuar. 

Niveli profesional i audituesve është ekonomist.

Eksperienca në punë e auditëve është 11, 6 dhe 1 vit ( auditi i larguar).

- Zhvillimi aftësive dhe ngritja nivelit profesional të audituesve

Gjatë vitit 2014 nga të tre ausdituesit është ndjekur trajnimi në fushën e auditimit të 
brendshëm të kryer nga NJQH/AB.

VIII. Konluzione

-Konluzione mbi problematikën e punës audituese

Një maksimizim i funksionit të auditimit të brendshëm do të thotë rezultate, përmirësim dhe 
vlerë. Vlera e auditimit të brendshëm krahas vlerësimeve objektive dhe të pavarura matet nga 
aftësia e tij për të nxitur dhe udhëhequr ndryshime pozitive dhe përmirësime të mëtejshme.

Niveli i cilësisë së punës audituese dhe profesionalizmi i audituesve ka impakt të 
drejpërdrejtë në forcimin e rolit dhe pozitave të auditimit në subjektet ku ai funksionon. Duke 
mbështetur menaxhimin me vlerësime objektive dhe të pavarura dhe për më tepër duke ofruar 
rekomandime efektive auditimi i brendshëm shton vlerën e vetë auditimit e si rrjedhojë dhe të 
subjektit të audituar.

1. Vlerësimi i riskut është një proces pak i zhvilluar në metodologjitë e zbatuara në praktikë. 
Rastet konkrete të vlerësimit të riskut nuk janë praktika të zakonshme të punës audituese, për 
shkak dhe të kufizimit në kohë për kryerjen e një auditimi. 

2. Mosplotësimi i strukturës së auditit për një periudhë të gjatë kohe ndikon në realizimin e 
objektivave. 
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3. Koha e kufizuar për ushtrimin e auditimit të brendshëm.

4. Ndryshimet e shpeshta strukturore në institucionet e varësisë.

5. Mbivendosjet në punën e auditimit të brendshëm 

6. Shpërndarja gjeografike e subjekteve që auditohen 

Sa më sipër janë kufizime që ndikojnë në realizimin e veprimtarisë së auditimit.

-Prioritetet për vitin e ardhshëm

Për rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së auditimit të brendshëm për vitin e ardhshëm kemi 
si prioritet

1- Rritja e cilësisë së raportimit, nëpërmjet forcimit të procesit të rishikimit të brendshëm të 
cilësisë.

2-Përmirësimin e cilësisë së rekomandimeve, me qëllim zbatimin 100% të tyre nga njësitë e 
audituara.

3- Kërkimi nga titullarët e institucioneve publike të përgatitin në kohë planet e veprimit për 
zbatimin e rekomandimeve të marra nga auditimi i brendshëm dhe të raportojnë periodikisht  
deri në zbatimin e plotë të tyre 

4-Rritja e aftësisë së audituesve nëpërmjet trajnimit në fusha konkrete sipas nevojave.

Majlinda Lako

Përgjegjëse e Sektorit të Auditimit


