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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian 

(Autoriteti i Auditimit) gjatë vitit 2019 ka vijuar veprimtarinë e Auditimit. 

Auditimi ka mbuluar fondet e akorduara nga Bashkimi Evropian si më poshtë: 

Marrëveshja Kuadër ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian 

për rregullat e bashkëpunimit për ndihmën financiare të Bashkimit Evropian për zbatimin e 

Instrumentit të Para-Anëtarsimit (IPA) 2007-2013 dhe IPA 2014-2020 të shpërndarë si më 

poshtë: 

• IPARD 2014 - 2020 

• IPA 2017/040209/ Action Programme for Albania 

• IPA 2016//038-717/Action Programme for Albania 

• IPA 2015/038715-6/ Action Programme for Albania 

• IPA 2014/032813/ Action Programme for Albania 

• IPA 2013/024935/ National Programme for Albania 

• IPA 2012/023036/ National Programme for Albania  

 

Për periudhën IPA II (2014-2020) në lidhje me programet e Bashkëpunimit Territorial, 

Agjencia e Auditimit është anëtar i grupeve të auditimit në 6 programe të cilat janë si më 

poshtë:  

Programe Bilaterale 

Interreg IPA CBC Greqi-Shqipëri 2014-2020 

IPA CBC Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020  

 

Program Tri – lateral  

Interreg IPA CBC Itali – Shqipëri – Mal i Zi 2014-2020  

 

3 Programe Transnacionale  

a) Interreg ADRION (Adriatiko-Jonian) 

b) Interreg Mediterranean (Mediteraan ) 

c) Interreg BalkanMed (Balkan-Mediterran)  

 

Në programet Bilaterale dhe në programin Tri-lateral, Agjencia e Auditimit ka kryer auditime 

në përputhje me kërkesat dhe përzgjedhjet që Autoriteti i Auditimit (vendi lider për secilin 



  

program) ka përcaktuar. Në këto programe AA ka kryer deri më tani Audititm sistemi dhe 

Auditim të opracioneve. 

Në programet transnacionale AA është anëtare në grupet e auditimit por nuk ka kryer auditim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. MISIONI I INSTITUCIONIT 

 

Misioni 

 

Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës Akredituar nga Bashkimi Evropian 

(Autoriteti i Auditimit)  ka si objekt të veprimtarisë auditimin për sistemet e menaxhimit dhe 

kontrollit për veprimet, transaksionet dhe llogaritë vjetore të mbështetjes financiare të 

Bashkimit Europian, për fondet para dhe pas anëtarësimit.  

Autoriteti i Auditimit, nëpërmjet auditimeve, ofron siguri lidhur me sistemet e drejtimit, 

kontrollit të brendshëm, auditimit të brendshëm, mbikëqyrjes, kontabilitetit në përputhje me 

standardet ndërkombëtare të auditimit, marrëveshjet kuadër, rregulloret e aplikueshme të 

Bashkimit Europian dhe Strategjinë e Auditimit të Autoritetit.  

 

Vizioni 

 

Vizioni ynë është promovimi i menaxhimit efektiv dhe llogaridhënies për të promovuar 

menaxhimin efikas, llogaridhënien dhe transparencën në përdorimin e fondeve të BE në 

Shqipëri në mbrojtjen e interesave financiare kombëtare dhe të EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III. AKTIVITET E AUDITIMIT 

 

AUDITIMET E SISTEMIT 

Gjatë vitit 2019 Autoriteti i Auditimit ka realizuar auditim sistemi pranë strukturave të Zyrës 

Mbështetëse të NAO, NF, CFCU, AZHBR, Autoriteti Menaxhues, Njësitë IPA bazuar dhe në 

strategjinë trevjecare 2019-2021 AA ka kryer follow-up të rekomandimeve të lëna gjatë 

viteve të mëparshme pranë Zyrës Mbështetëse te NIPAC.  

Bazuar në auditimin e relizuar dhe në rekomandimet e lëna për secilen strukture AA jep këtë 

vleresim për sistemin në përputhje me kërkesat e përcaktuara në marrëveshjen Kuadër për 

IPA I: 

CFCU 

Bazuar në informacionin dhe dokumentacionin e siguruar gjatë ekzaminimeve të bëra në 

auditimin tonë ne kemi konkluduar se sistemet e menaxhimit dhe kontrollit në Sektorin e 

Menaxhimit të Prokurimeve në CFCU punojnë por disa përmirësime nevojiten.  

AZHBR 

Bazuar në dokumentacionet e siguruar dhe ekzaminimet e bëra gjatë auditimit, konkludojmë 

se sistemet e menaxhimit dhe të kontrollit të AZHBR punojnë pjesërisht, ndaj dhe 

përmirësime substanciale nevojiten.  

AUTORITETI MENAXHUES 

Bazuar në informacionin e siguruar dhe ekzaminimet e bëra gjatë auditimit ne konkludojmë 

që sistemet e menaxhimit dhe kontrollit në Autoritetin Menaxhues punojnë por disa 

përmirësime nevojiten.  

ZYRA MBËSHTETËSE E NAO 

Bazuar në informacionin dh dokumentacion e siguruar ne konkludojmë që sistemet e 

Menaxhimit dhe Kontrollit në Zyrën Mbështetëse të NAO punojnë por disa përmirësime 

nevojiten.  

FONDI KOMBËTAR 

Bazuar në informacionin e siguruar dhe ekzaminimet e bëra gjatë auditimit ne konkludojmë 

që sistemet e menaxhimit dhe kontrollit në Fondin Kombëtar punojnë por disa përmirësime 

nevojiten.  

 



  

ZYRA MBËSHTETËSE NIPAC 

Bazuar në informacionin e siguruar dhe ekzaminimet e bëra gjatë auditimit ne konkludojmë 

që sistemet e menaxhimit dhe kontrollit në zyren mbeshtetese te NIPAC punojnë por disa 

përmirësime nevojiten.  

NJËSISTË IPA 

Bazuar në informacionin dhe dokumentacionin e dorëzuar gjatë misionit tonë të auditimit si 

konkluzion sistemet e menaxhimit dhe kontrollit punojnë pjesërisht, përmirësime substanciale 

nevojiten.  

 

Per sa i pwrket vlerwsimit tw sistemit tw menaxhimit dhe kontrollit sipas specifikimeve tw 

pwrcaktuara nw Marrwveshjen Kuadwr IPA II, AA wshtw ende nw shqyrtim. Raporti final i 

aktivitetit tw audititmit pwr vitin 2019 pwr IPA II do tw dali me datw 15 Mars 2020 sipas 

kwrkesws sw pwrcaktuar nw Marrwveshje. 

 

AUDITIMI I OPERACIONEVE 

 

Sipas strategjisë së Auditimit në përzgjedhjen e transaksioneve për testim do të përdoret një 

përzgjedhje të vogël (më pak se 200), ose përzgjedhje jo-statistikore për të testuar 100% të 

transaksioneve. Për shkak të numrit të vogël të transaksioneve nuk është aplikuar 

përzgjedhja e popullatës në punen e kryer nga Autoriteti i Auditimit gjatë vitit 2019 dhe të 

gjitha transaksionet lidhur me kontratat, disbursimet dhe kostot ishin subjekti i auditimit. 

Verifikimet e Autoritetit të Auditimit kanë mbuluar  100 % të dokumentacionit të 

strukturave IPA. Auditimi i operacioneve është kryer për të parën herë për IPA I.  

Nuk është përdorur përzgjedhja statistikore. Gabimi i projektuar është shuma e gabimeve të 

gjetura në mbledhjen e popullatës. Niveli i gabimeve do të krahasohet me nivelin e 

materialitetit për të gjithë popullatën. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV. ZHVILLIMI I KAPACITETEVE INSTITUCIONALE 

Autoriteti i Auditimit ka përdorur burimet e tij për auditimet e kryera në vitin 2019. Të gjitha 

 burimet njerëzore, financiare dhe material të nevojshme për të kryer auditimet AA dhe për të 

përgatitur këtë raport janë sigurar dhe janë në përputhje me buxhetin e AA për vitin 2019 ku 

ndër të tjera numri i audituesve është katërfishuar në krahasim me vitet paraardhëse.  

 

 

PLANI I TRAJNIMEVE 

Sipas nenit 19 paragrafi 1 i ligjit Nr. 90/2016 për Organizimin dhe funksionimin e Agjencisë 

së Auditimit për Programet e Akredituara nga Bashkimi Evropian në Republikën e Shqipërisë 

(Autoriteti i Auditimit), Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Auditimit ka miratuar planin e 

trajnimeve. 

Me qëllim të fuqizimit të kapaciteteve për të siguruar një kapacitet dhe nivel të lartë aftësish 

në kryerjen e llojeve të ndryshme të auditimit në përputhje me rregullat dhe procedurat e 

Bashkimit Evropian dhe Standarteve të Pranuara Ndërkombëtarisht për auditimin, dhe lidhur 

me detyrat qëduhet të kryen sipas Strategjisë së Auditimit për IPA I dhe IPA II 2018-2020, 

janë ndjekur  trajnimet të cilat janë konsideruar të nevosjshme për stafin e AAPAA-s 

 

Nr Tema e Trajnimit / Trajnimi 

sipas Analizës së Nevojave 

për Trajnim 

Periudha Projekti Vëndi 

1.  Vizitë studimore në 

Autoritetin e Auditimit të 

Maqedonisë Veriore 

Prill 

2019 

 Maqedon

i Veriore 

2.  Takim i grupit të 

Audituesve për takimin e 10 

të Network të Autoriteteve 

të Auditimit 

Maj 

2019 

 France 

3.  Vizitë studimore TAJEX për 

shkëmbimin e 

Qershor 

2019 

 Estoni 



  

Nr Tema e Trajnimit / Trajnimi 

sipas Analizës së Nevojave 

për Trajnim 

Periudha Projekti Vëndi 

eksperiencave për Regjistrin 

Bujqësor dhe Bordin e 

Informacionit 

4.  Pjesëmarrje në seminarin në 

kuadër të Programit IPA II 

CBC Italy – Albania – 

Montenegro  

-  Itali 

5.  Mbledhje pune për 

Autoritetet e Auditimit, për 

auditimin e kontratave të 

ndërtimit të organizar nga 

KE 

Tetor 

2019 

 Kroaci 

6.  Workshop “National 

control” FLC ëorkshop 

Tetor 

2019 

 Spanjë 

7.  Pjesëmarrje në takimin 

“Semplified costs options 

and audit authorities” 

Dhjetor 

2019 

 Belgjike 

8.  Kodet e Produkteve  të 

AFMIS 

Janar 

2019 

MFE Tiranë 

9.  Sistemi HRMIS - Personeli Mars 

2019 

DAP Tiranë 

10.  Sistemi AFMIS Maj 

2019 

MFE Tiranë 

11.  Menaxhimi i Riskut Nëntor 

2019 

ASPA Tiranë 



  

Nr Tema e Trajnimit / Trajnimi 

sipas Analizës së Nevojave 

për Trajnim 

Periudha Projekti Vëndi 

12.  Financa 5 Nëntor 

2019 

ASPA Tiranë 

13.  Planifikim buxhetor dhe PF Dhjetor 

2019 

ASPA Tiranë 



 



 

ANALIZA E NGARKESËS SË PUNËS 2018-2020 

 

 “Analiza e Ngarkesës së Punës” pasqyron ngarkesën e punës të parashikuar për programet IPA I 

dhe IPA II, përfshirë IPARD.  

Kjo analizë bazohet në strukturën e re të AA të miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 

639, datë 6.11.2017 e cila është e harmonizuar sipas modelit të Autoritetit të Auditimit të Kroacisë 

dhe respektivisht analizon ngarkesën e Drejtorive të Auditimit për Programet IPA dhe IPARD.  Kjo 

strukturë është audituar dhe trajnuar nga Komisioni Evropian (DG NEAR+DG AGRI). Struktura e 

re e Drejtorisë IPA ka  7 auditues (drejtorin + 3 auditues të parë dhe 3 auditues të dytë), ndërsa në 

Drejtorinë IPARD kemi 5 auditues (drejtorin + 2 auditues të parë dhe 2 auditues të dytë). Kjo 

strukturë është quajtur stabël dhe e konfirmuar nëpërmjet dy raporteve të Komisionit Evropian.  

 

IDENTIFIKIMI DHE RISHIKIMI I PËRSHKRIMEVE TË PUNËS 

Struktura organizative e AAPAA-s, është miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 639, 

datë 6.11.2017.  

Përshkrimet e Punës të Detajuara për çdo pozicion janë caktuar sipas kuadrit ligjor të Autoritetit të 

Auditimit.  

Përshkimet e Punës përcaktojnë rolet dhe përgjegjësitë dhe autoritetin e cdo pozicioni. Kriteret e 

punësimit janë bërë pjesë e përshkrimeve të punës për cdo pozicion në përputhje me Ligjin për 

Nënpunësin Civil 152/2013, i ndryshuar dhe Ligjin  AA Nr. 90/2016.  

KONSIDERATAT E STRATEGJIVE PËR REKRUTIM 

Autoriteti i Auditimit përdor teknika afatgjata dhe afatshkurtra rekrutimi.  

Situata aktuale e imponon AA të përdori dy nivele audituesish: Të Parë dhe të Dytë. Kjo zgjedhje 

aplikohet me qëllim që të tërheqim kandidatë me cilësi të mira.    

Megjithatë, aktiviteti i AA do të jetë për të nënvizuar progresin normal dhe punën, teknikat afatgjate 

do të jenë udhëzuesit tonë në procesin e rekrutimit. Kjo është thelbësore për menaxhimin e 

institucionit. Rekrutimi afatgjatë përfshin zhvillimin e marrëdhënieve me personat kryesorë dhe 

komunitetin ku punon AA, dhe promovon AA si një vënd i dobishëm i nivelit të lartë për të punuar. 



 

Fokusi është mbajtja e lidhjeve afagjatë me njerëz të cilët kanë potencial për të punuar për 

Autoritetin e Auditimit.  

Situata aktuale e stafit të AA përshkruhet si më poshtë:  

Nr. Emri/Mbiemri Pozicioni Arsimimi Data e 

emërimit në 

pozicionin 

aktual 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

1. Alba Qirjazi Drejtor i Përgjithshëm i 

AA 

Financë/Audit Tetor 2017 

ZV. DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

2.  Julja Mata Zv. Drejtor i Përgjithshëm   Finance/Drejtësi Qershor 2019 

DREJTORIA E AUDITIMIT TË PROGRAMEVE IPA 

3. Geisa Greca Drejtor i Drejtorisë së 

Programeve IPA  

Financë/Drejtësi Prill 2018 

4. Alpina Qirjazi Auditues i Parë Financë/Administrim 

Publik 

Shtator 2019 

5. Eglantina Bardhi Auditues i Parë Financë Shtator 2018 

6. Mariglen Sinani Auditues i Parë IT Maj 2018 

7. Rovena Husa Auditues i Dytë Jurist Korrik 2018 

8. Enkeleda Kambo Auditues i Dytë Financë Shtator 2018 

9. Redi  Cino Jurist Janar 2019 



 

DREJTORIA E AUDITIMIT TË PROGRAMEVE IPARD 

10. Marjeta Prendi Drejtor i Drejtorisë së 

Programeve IPARD 

Financë Korrik 2019 

11. Shefki Jaupi Auditues i Parë  Financë Nëntor 2017 

12. Lejda Frasheri Auditues i Parë  Ekonomik/Drejtësi Gusht 2019 

13. Gentian Leva Auditues i Dytë Jurist Prill 2018 

14. Alma Dervishaj Auditues i Dytë Jurist Gusht 2019 

DREJTORIA E FINANCËS DHE JURIDIKE 

15. Arben Xhaferi Drejtor Drejtoria e 

Financës dhe Juridike 

Financë Maj 2018 

16. Salvator Gjeçaj Përgjegjës i Sektorit 

Juridik dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë 

Jurist Dhjetor 2019 

17. Lisena Alla Specialiste 

Buxhet/Financë 

Financë Dhjetor 2018 

18. Anila Traja Specialiste Arkivë/Burime 

Njerëzore 

Histori Gjeografi Nëntor 2017 

19. Ardit Preçi Specialist/Jurist Jurist Tetor 2019 

 

Për fillim vitin 2020, kanë ngelur vetëm 2 pozicione vakante:  

1. Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Administratës  

2. Specialist/Marrëdhënie me Jashtë 

 



 

Pozicioni i Përgjegjësit të sektorit të Financës dhe Administratës është publikuar në faqen zyrtare të 

Dapit ndërsa pozicioni i Specialistit të Marrëdhënieve me Jashtë pritet të publikohet së shpejti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. STRATEGJIA AFATMESME E ZHVILLIMIT TË AUTORITETIT TË AUDITIMIT, 

SFIDAT PËR VITIN 2019 

 

STRATEGJIA E AUDITIMIT 

 

STRATEGJIA E DORËZUAR NË KE PËR IPA I, IPA II IPA?RD 2014-2020 

Strategjia e Auditimit bazohet në një udhëzim për të kryer aktivitetet e auditimit për tre vitet e 

ardhshme.  

 Strategjia e Auditimit për Autoritetin e Auditimit mbulon aktivitetet e Auditimit për programin 

Përgatitja për Anëtarësim në BE dhe institucionet e lidhura dhe ngritja e kapaciteteve për programin 

Vjetor të Vëndit (ACAP).  

 

• IPARD 2014 -2020 

• IPA 2017/040209/ Programi i Veprimit për Shqipërinë 

• IPA 2016//038-717/ Programi i Veprimit për Shqipërinë 

• IPA 2015/038715-6/ Programi i Veprimit për Shqipërinë 

• IPA 2014/032813/ Programi i Veprimit për Shqipërinë 

• IPA 2013/024935/ Programi Kombëtar për Shqipërinë 

• IPA 2012/023036/ Programi Kombëtar për Shqipërinë  

Strategjia e Auditimit e mbulon gjithë periudhën e programimit dhe do të konsiderohet me 

aktivitetet e tjera të planifikuara përfshirë planin vjetor dhe planin e angazhimit.  

 Strategjia e Auditimit është përgatitur sipas kërkesave të nenit 12 të Regullores së Komisionit 

Evropian (EU) 447/2014, Ligjit NR.37/2015, datë 09.04.2015 “Marrëveshja Kuadër ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për regullat e zbatimit të asistencës së 

Komisionit Evropian në Republikën  e Shqipërisë sipas Instrumentit të Asistencës së Para-

Anëtarësimit (IPA II), i ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar, (Fletorja Zyrtare nr.66, datë 30.09.2015) 

dhe në përputhje me shtojcën G të Marrëveshjes Kuadër për IPA II. 

Strategjia e Auditimit përcakton metodologjinë e auditimit dhe procedurat për të planifikuar 

aktivitetet e auditimit për programet. Strategjia e Auditimit është baza për të përgatitur planin vjetor 



 

të Autoritetit të Auditimit.  

 

Strategjia e Auditimit përcakton metologjinë e përzgjedhjes së kampionizimit të mostrave dhe 

përzgjedhjen e metodave të auditimit për veprimet dhe transaksionet gjatë planifikimit të auditimit.  

 

Auditimet e kryera nga Autoriteti i Auditimit kanë si qëllim të verifikojnë: 

• plotësisë, saktësisë dhe vërtetësisë së raporteve dhe pasqyrave/deklaratave financiare vjetore, si 

dhe të llogarive vjetore që mbështetin këto pasqyra/deklarata; 

•  funksionimit efektiv të sistemeve të menaxhimit, kontrollit e të mbikëqyrjes; 

•  ligjshmërisë dhe rregullsisë së transaksioneve përkatëse; 

 

Strukturat dhe Authorities dhe Autoritetet që zbatojnë programe operacionale sipas fushës së 

politikave të IPA –Reforma në përgatitjen e anëtarësimit dhe fuqizimi institucional nëpërmjet 

Programit Vjetor të Veprimit (ACAP). Subjektet e Auditimit të Autoritetit të Audimit përfshijnë si 

vijon: 

 

• NIPAC dhe Zyrën Mbështetëse NIPAC  

• NAO 

• Struktura Menaxhuese (Fondi Kombëtar dhe Zyra Mbështetëse e NAO) 

• Struktura Zbatuese (CFCU, Njësitë IPA, Autoriteti Menaxhues, Agjencia IPARD) 

• Përfituesit përdundimtar dhe përfitues të tjerë. 

 

Në mënyrë të detajuar sipas ligjit nr.90/2016, dated 15.09.2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin 

e Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian 

(Autoriteti i Auditimit) Subjekt i auditimeve të Autoritetit janë të gjitha njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme, individë dhe persona juridikë privatë që përfitojnë fonde të IPA-s dhe/ose të cilëve u 

kërkohet të kryejnë veprimtari që rrjedhin nga financimi i IPA-s. Këtu përfshihen:  

a) njësitë e qeverisjes së përgjithshme dhe çdo institucion tjetër që kryen funksione publike; 

 b) përfituesit e drejtpërdrejtë dhe indirekt të fondeve IPA; 

 c) shoqëritë shtetërore, organizatat jofitimprurëse dhe autoritetet e përbashkëta që zotërohen, 

kontrollohen, financohen ose garantohen financiarisht nga një njësi e qeverisjes së përgjithshme, 



 

ose në të cilën një njësi e qeverisjes së përgjithshme zotëron apo kontrollon një pjesë të aksioneve, e 

cila i jep të drejtën e kontrollit; 

 ç) njësitë e qeverisjes vendore;  

d) individët dhe personat juridikë private 

 

Në zbatim në nenit 12 (1) të Rregullores së Zbatimit të Komisionit Evropian (EU) No. 447/2014 

and klauzola 5 (1) e Shtojcës A të Marrëveshjes kuadër kur performohen aktivitetet e Auditimit 

Agjencia duhet të: 

a. Funksionalisht e pavarur nga strukturat e menaxhimit të decentralizuar të akredituar nga BE dhe 

të zbatojë standartet ndërkombëtare të auditimit.  

 

b. Përgjegjës për verifikimin, efiçencën dhe operacionet e sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit të 

asistencës.  

 

Procedurat dhe metodologjia që përdor AA i referohen standarteve dhe prononcimeve në auditim, 

sigurim dhe etik nga bordi i Federatës Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) dhe Organizatës 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit INTOSAI :  

• Bordi i Auditimit Ndërkombëtar dhe Standarteve të Sigurisë(IAASB), 

• Standartet Ndërkombëtare të Etikës të Bordit për Auditimimn (IESBA). 

• Standartet Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI, ISSAI-s 

• Metodologjia e miratuar e përshkruar në detaje në Manualin e Auditimit IPA; 

• Kuadri i rregulloreve të zbatueshme (aktet kombëtaredhe rregulloret e BE, marrëveshjet 

ndërkombëtare) dhe udhëzimet e zbatueshme të BE. 

Të japë siguri që Agjencia kryen auditime në përputhje me këto standarte, programin e kontrollit të 

cilësisë i ciliështë krijuar për të vlerësuar operacionet.  

Siguria e Përgjithshme për të lëshuar raporte dhe opinion mbulon, plotësinë, saktësinë dhe 

vërtetësinë e raporteve dhe pasqyrave të vitit financiar paraardhës dhe funksionimin e sistemeve të 

menaxhimit dhe kontrollit dhe ligjshmëria dhe regulshmëria e  transaksioneve do të bazohet në 



 

vlerësimin e besueshmërisë së sistemit (auditimet e sistemit) të kombinuar me rezultatet e auditimit 

të operacioneve dhe auditimit të llogarive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RELACION PËR PASQYRAT FINANCIARE 2019 

 

 

Hartimi i Bilancit të veprimtarisë ekonomiko-financiare të  Agjencisë së Auditimit të Projekteve të 

Asistencës, Akredituar nga Bashkimi Europian, për Vitin 2019, mbeshtet  në zbatim të Udhëzimit të 

Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, nr. 8, datë 09.03.12.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore, në njësitë e qeverisjes së përgjithshme’’.  

 

Postet e llogarive paraqiten si më poshtë vijon: 

 

Llogaria  218, “Inventari Ekonomik”në shumën 6.140.051 lekë, pasqyron asetet e Agjencisë, me 

vlerën e tyre neto. 

 

Në  vlerën e AQT të paraqitur në bilancin e vitit 2019, janë shtuar pajisjet e blera me fondet 

buxhetore  gjatë vitit 2019, si dhe diferencat e rezultuara nga inventarizimi i kryer në fund të vitit në 

shumën 69,480 leke.   

Gjithashtu  në fund të vitit u krye inventarizimi i pasurisë së Agjencisë, nga komisioni i ngritur për 

këtë qëllim,  i cili relatoi punën e kryer në relacion përkatës. 

 

Llogaria 212 dhe 215 përkatësisht “Ndërtesa”  dhe “Mjete Transporti” paraqiten me vlerën neto, ( 

Vlerës historike i është zbritur vlera e amortizimit të akumuluar deri me 31.12.2019) 

 

Llogaria 202, në aktiv të bilancit,  përfaqëson  shpenzimet e kryera në vitin 2017 me fonde të 

planifikuara nga zëri “Investime’,  për krijimin e faqes së ËEB-it  të Agjencisë. dhe  është paraqitur 

me vlerën neto 95,370 lekë. 

 

Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”,me saldo debitore ne shumën 2.121.893 

lekë , përfaqëson detyrimet afatshkurtëra të paraqitura në pasivin e bilancit, për paga, sigurime 

shoqërore dhe shëndetësore, tatimet e muajit dhjetor 2019, por që likuidohen në muajin Janar të 

vitit 2020. 

 

Llogaria 486 “Shpenzime për t’u shpërrndarë në periudhat e ardhshme” paraqitet me saldo 

debitore në shumën 572.364 lekë dhe përfaqëson  fatura  të krijuara gjatë  fund të vitit, të cilat do të 

likuidohen nga Dega e Thesari në muajin Janar 2020,  me fondet buxhetore të vitit 2019 në shumën  

232,134 lekë, ndërsa difrenca prej 340,230 lekë janë detyrime të paidentifikuara të krijuara para 

vitit 2016 te pasqyruara në pasiv të bilancit, respektivisht  në llogarinë “Furnitorë dhe llogari të 

lidhura me to” për shumën 332,796 lekë dhe llogarinë “Kreditorë të tjerë” në shumën 7,434 lekë. 

 

Llogaria 520” Disponibilitete në Thesar”, paraqitet me saldo debitore, në shumën 128.788 lekë, e 

cila përfaqëson  garanci  kontrate për punime ndërtimore të kryera, para vitit  2016. 

 

Llogaria 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në vlerën 343.796 l lekë, pasqyron detyrime të 

krijura para vitit 2016, në shumën 332,796 lekë, për  të cilën nuk disponojmë faturë të lëshuar nga 

operator ekonomik. Kjo shumë është e pasqyruar edhe në aktiv të bilancit në llogarinë 486 

“Shpenzime për t’u shpërrndarë në periudhat e ardhshme ë tjera”  dhe 11.000 lekë faturë e krijuar 

në fund të vitit 2019,  e cila do te likuidohet nga Dega e Thesari në muajin janar 2020 me fondet 



 

buxhetore të vitit 2019 

 

Llogaria 467, “Kreditorë të ndryshëm”, përfaqëson detyrime të krijuara dhe të palikuiduara  para  

vitit 2016, në shumën 7,434 lekë,  ndërsa diferenca në shumën 221,134 lekë ,  përfaqëson fatura të 

muajit dhjetor 2019, të cilat Dega e Thesarit i ka kaluar për pagesë në muajin Janar  2019, me 

fondet buxhetore të vitit të kaluar. Kjo shumë është e pasqyruar edhe në aktiv të bilancit në 

llogarinë 486 “Shpenzime për t’u shpërrndarë në periudhat e ardhshme ë tjera”   

 

Llogaritë 421 431,435,436, përfaqësojnë detyimet për pagesën e punonjësve për : 

- Pagat e muajit Dhjetor 2019 

- Tatimet mbi të ardhurat personale,  për muajin Dhjetor 2019 

-  Kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve, për muajin Dhjetor 2019   

 

Në llogarinë 466 “ Mjete në ruajtje“, është përfshirë garancia e kontratës së punimeve të kryera, 

para vitit 2016,  ngurtësuar në Degën e Thesarit, aktualisht e palikuiduar. 

 

Llogaria 85 “Rezultat i veprimtarisë ushtrimore” me saldo debitore 45.049 lekë, pasqyron  efektin  

negativ të diferencës  midis të ardhurave dhe shpenzimeve të  periudhës ushtrimore. Me konkretisht 

saldo e kësaj llogarie është  e barabartë me saldon  e llogarisë 63,  “Ndryshimi i gjendjes së 

inventarit”, e cila në fund të  vitit 2019 është ulur në krahasim me gjendjen në fillim të vitit, për 

shumën 45,049 lekë. 

 

 Për Vitin 2019, AAPAA-s  i janë akorduar fonde buxhetore si më poshtë vijon: 

 

-  Fonde për shpenzime korente      43.167.000 lekë 

-  Fonde per investime kapitale         2.500.000 lekë 

 

Referuar situacioni vjetor të shpenzimeve,  konfirmuar nga Dega e Thesarit, rezulton se janë kryer 

shpenzime me fondet e mesipërme për : 

 

I. Shpenzime korente gjithsej                                                         32.540.031 lekë 

 

Nga këto: 

 

- Paga të personelit                                                                          20.799.155 lekë 

- Kontribute të sig. shoqërore dhe shëndetësore                                    3.440.797 lekë 

- Shpenzime operative                                                                       7.782.735 lekë 

 

II. Shpenzime per investime kapitale                                                  194.160 lekë 

 

Me analitikisht shpenzimet operative paraqiten; 

 

Shpenzime per blerje materiale                                                              362.720 lekë 

Shpenzime transporti ,siguracione                                                          698.890 lekë 



 

Shpenzime udhetimi                                                                         4.312.341 lekë 

Shpenzime per mirembajtje te zakonshme                                             123.120 lekë 

Shpenzime për shërbime nga të tretë                                                 1,228,933  lekë 

Shpenzime të tjera                                                                            1,056,731 lekë 

TOTALI                                                                                        7.782.735  lekë 


