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Hyrje_

Në ambientin e revizionit të sektorit publik, 

Qeveria dhe subjektet tjera të sektorit 

publik janë përgjegjëse për shfrytëzimin 

e resurseve të cilat dalin nga tatimi dhe 

nga burimet e tjera prej shërbimeve të 

siguruara për qytetarët dhe marrësit të 

tjerë.  Këto subjekte janë përgjegjëse për 

qeverisjen dhe funksionimin e tyre, si edhe 

për shfrytëzimin e resurseve, përpara atyre 

të cilët i sigurojnë resurset, dhe përpara 

atyre, duke i përfshirë edhe qytetarët, të 

cilët varen nga shërbimet të siguruara me 

këto resurse. Revizioni i sektorit publik 

ndihmon në krijimin e kushteve përkatëse 

dhe i përkrah pritjet se subjektet e sektorit 

publik dhe nëpunësit publikë do t’i kryejnë 

funksionet e tyre në mënyrë efektive, 

efikase dhe etike, në pajtim me ligjet dhe 

dispozitat në fuqi.

 

Në përgjithësi, revizioni i sektorit publik 

mund të përshkruhet si proces sistematik 

i grumbullimit dhe i vlerësimit të provave 

për të përcaktuar a janë informatat ose 

kushtet reale në pajtim me kriteret e 

vendosura. Revizioni i sektorit publik është 

me rëndësi thelbësore nga shkaku që 

për organet ligjvënëse dhe mbikëqyrëse, 

për ato të cilat janë përgjegjëse për 

qeverisjen, si edhe për publikun e gjerë, 

siguron informata dhe jep vlerësime të 

pavarura dhe objektive për qeverisjen dhe 

efikasitetin e politikave, programeve dhe 

aktiviteteve qeveritare.

Të gjitha revizionet e sektorit publik nisen 

nga qëllimi i caktuar i cili dallohet nga 

njëri-tjetri në varësi nga lloji i revizionit i cili 

zbatohet. Megjithatë, të gjitha revizionet e 

sektorit publik kontribuojnë për qeverisje të 

mirë përmes: 

•  providing independent, objective and 

accurate information, conclusions 

or opinion to the users of the audit 

reports on the basis of sufficient and 

appropriate evidence in relation to 

public entities;

•  sigurimit të informatave të sakta 

dhe objektive, përfundimeve ose 

mendimeve për shfrytëzuesit e 
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raporteve të pavarura të revizionit, 

mbi bazën e provave gjegjëse dhe të 

mjaftueshme në lidhje me subjektet 

publike; 

• përparimit të llogaridhënies dhe 

transparencës, nxitjes së përmirësimit 

të vazhdueshëm dhe sigurimit të 

qëndrueshëm në shfrytëzimin përkatës 

të fondeve dhe mjeteve publike dhe 

efikasitetit të administratës publike;

• fuqizimit të efikasitetit të trupave 

të cilët në kuadër të rregullimeve 

kushtetuese kryejnë mbikëqyrje të 

përgjithshme dhe funksione korigjuese 

të punës së qeverisë, si edhe të atyre 

të cilët janë përgjegjës për qeverisjen 

me aktivitetet të financuara me mjetet 

publike; 

• dhënies së nxitjes për ndryshime 

përmes sigurimit të njohurive, analizës 

gjithëpërfshirëse dhe rekomandimeve 

të qëndrueshme për përmirësim. 

Tri llojet kryesore të revizionit të sektorit 

publik përkufizohen si më poshtë:

• Revizioni financiar përqendrohet 

mbi përcaktimin nëse janë paraqitur 

informatat financiare të subjektit 

në pajtim me kornizën e raportimit 

financiar dhe kornizën rregullatore. 

Kjo arrihet me sigurimin e provave të 

mjaftueshme përkatëse të revizionit të 

cilat i mundësojnë revizorit të shprehë 

mendim për atë a janë liruar informatat 

financiare nga paraqitja e gabueshme 

materiale si rezultat i mashtrimit ose 

gabimit. 

• Revizioni i suksesit përqendrohet mbi 

atë nëse intervenimet, programet dhe 

institucionet funksionojnë në pajtim 

me parimet e ekonomizimit, efikasitetit 

dhe efektivitetit dhe nëse ka hapësirë 

për përmirësim të mundshëm. Efekti 

verifikohet në raport të kritereve 

përkatëse dhe analizohen shkaqet për 

devijimet e përcaktuara prej këtyre 

kritereve ose problemeve tjera. Qëllimi 

është t’u jepen përgjigje pyetjeve kyçe 

të revizionit dhe të jepen rekomandime 

për përmirësime të mundshme. 

• Revizioni i harmonizimit përqendrohet 

mbi atë nëse është një objekt i 

caktuar i revizionit në përputhje me 

ligjet dhe dispozitat përkatëse të cilat 
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janë përcaktuar si kritere. Revizioni i 

harmonizimit kryhet duke vlerësuar 

nëse aktivitetet, transaksionet dhe 

informacionet financiare  janë, nga të 

gjitha aspektet materiale, në përputhje 

me ligjet dhe dispozitat të cilat janë 

relevante për subjektin e revizionit. 

Këto ligje dhe dispozitat mund të 

përfshijnë rregulla, vendime buxhetore, 

politika, kodekse të vendosura, 

kushte të kontraktuara ose parime të 

përgjithshme me të cilat rregullohet 

qeverisja e mirë financiare në sektorin 

publik dhe sjellja e nëpunësve publikë.  

Kur mendimi i revizionit përdoret për 

t’u përhapur niveli i sigurimit, mendimi 

duhet të jepet në format të standardizuar. 

Mendimi mund të jetë i pakualifikuar 

ose i kualifikuar. Mendimi i pakualifikuar 

shprehet kur është marrë një sigurim 

i kufizuar ose i arsyeshëm. Mendimi i 

kualifikuar mund të jetë:

• I kualifikuar (përveç për) / Mendimi 

me rezervë – kur revizori nuk pajtohet 

ose nuk është në gjendje të sigurojë 

prova të mjaftueshme përkatëse të 

revizionit për pika të caktuara në kuadër 

të objektit të revizionit, të cilat janë ose 

mund të jenë materiale, por nuk janë 

të gjithëpranishme;

• Negativ – kur revizori ka siguruar 

prova të mjaftueshme përkatëse të 

revizionit dhe përfundon se devijimet 

ose paraqitjet e gabueshme, veçmas 

ose së bashku, janë edhe materiale 

edhe të gjithëpranishme; 

• Të përmbajturit nga dhënia e 

mendimit – kur revizori nuk 

ka mundësi të sigurojë prova 

të mjaftueshme përkatëse të 

revizionit për shkak të pasigurisë 

ose përkufizimit të fushëveprimit, 

të cilat janë edhe materiale edhe të 

gjithëpranishme. 

 

Kur shprehet mendimi i kualifikuar, 

shkaqet për të njëjtin duhet dhënë në 

një perspektivë përkatëse nëpërmjet 

arsyetimit të qartë, udhëzimit drejt 

kritereve në fuqi, natyrës dhe shkallës së 

kualifikimit. Në varësi nga lloji i revizionit, 

raporti mund të përfshijë rekomandime 

për masat korrigjuese dhe t’i përfshijë 

të gjitha mangësitë në kontrollin e 

brendshëm të cilat kanë dhënë kontribut 

për gjendjen e përcaktuar.



Analiza_

Mendimi	i	revizionit_

Kjo analizë ka për qëllim ta perceptojë 

punën e administratës publike, 

përgjegjësinë publike dhe  revizionin në 

sektorin publik. Analiza është bërë me 

anë të verifikimit të informatave cilësore 

në raportet e revizionit nga ana e Entit 

Shtetëror për Revizion. 

Të dhënat janë marrë nga dokumentet 

publikisht të shpallura nga ana e Entit 

Shtetëror për Revizion. (www.dzr.

mk). Analiza është bërë mbi bazën e 

mostrës nga revizioni i bërë në të gjitha 

ndërmarrjet publike në pesë vjet të kaluar 

– gjithsej 16. Shkaqet për kufizimin 

e tillë është supozimi se hulumtimi i 

raporteve të revizionit në afat më të 

gjatë kohor supozon se ndërmarrjet 

publike nuk e përmirësojnë punën e 

brendshme. Në të kundërtën, prerja prej 

pesë vjetëve siguron imazh për gjendjen 

e paradokohshme, që është edhe qëllimi 

i kësaj analize. 

 

Është bërë analiza me ndarje në disa 

Mendimet e revizionit i referohen dhënies 

së mendimit të revizorit shtetëror mbi dy 

baza:

- Mendimi i revizionit për raportet 

financiare

- Mendimi i revizionit për përputhjen me 

ligjet dhe rregulloret 

fusha kryesore nga raporti i revizionit:

- Mendimi i revizionit

- Theksimi i çështjes dhe çështjeve të 

cilat i vë në dukje revizori

- Gjetjet

- Përputhja me ligjin dhe rregulloret

- Komentet nga pala e rishikuar

- Përgjigjja e revizorit për komentet e 

palës së rishikuar
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Analiza tregoi se në asnjë nga ndërmarrjet 

e rishikuara publike, rivizori shtetëror 

nuk ka shprehur mendim pozitiv. Në 

Mendimi i 
revizionit 
për raportet 
financiare_

ndërmarrjet e tjera të analizuara mendimi i 

revizorit lëviz nga mendimi me rezervë, deri 

te të përmbajturit i dhënies së mendimit. 

Figure	1.	 	 Llojet e mendimit për raportet financiare
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Mendim me rezervë

Të përmbajturit nga dhënia e mendimit 

Mendim i pavolitshëm
58%

17%

25%
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Në mendimet e shprehura të cilat lidhen 

me përputhjen me ligjet dhe rregulloret, te 

ndërmarrjet e rishikuara publike, mbizotëron 

Mendimi i 
revizionit për 
përputhjen 
me ligjet dhe 
rregulloret_

shprehja e mendimit të pavolitshëm. Por, 

në anën tjetër, ka edhe mendim pozitiv te 

disa nga ndërmarrjet publike.

Figure	2.	 	 Llojet e mendimit për përputhjen me ligjet dhe rregulloret
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Mendim pozitiv

Mendim i pavolitshëm

Mendim me rezervë
67%

25%

8%
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Në raportin e revizionit përveç mendimit 

të shprehur, revizori mund të shtojë një 

paragraf në të cilin vihen në dukje çështje 

të caktuara me interes për lexuesit e 

raportit të revizionit: 

• Paragrafi për theksimin e çështjes 

– Paragrafi i cili është i përfshirë në 

raportin e revizorit i cili i referohet 

çështjes e cila është përkatësisht e 

prezantuar ose e shpallur publikisht 

në raportet financiare dhe e cila, sipas 

arsyetimit të revizorit, është me rëndësi 

të tillë që është thelbësore për t’i 

kuptuar raportet financiare nga ana e 

shfrytëzuesve.

• Paragrafi për çështje të tjera - Paragrafi 

i cili është i përfshirë në raportin e 

Paragrafët për 
theksimin e çështjes 
dhe paragrafët për 
çështjet e tjera në 
raportin e revizorit 
të pavarur
_

revizorit i cili i referohet gjërave të 

tjera përveç atyre të prezentuara dhe 

të shpallura publikisht në raportet 

financiare të cilat, sipas arsyetimit 

të revizorit, janë të rëndësishme për 

shfrytëzuesit për ta kuptuar revizionin, 

përgjegjësitë e rivizorit ose raportin e 

revizorit. 

Gjatë analizës së raporteve të revizionit 

nga mostra, është parë se në 42% të 

raporteve, revizorët shtojnë një paragraf 

për theksim të çështjes sikurse edhe për 

çështje të tjera. 

Më shpesh theksimi i çështjes përfshin 

vënien në dukje nga ana e revizorit për 

ekzistimin e kontesteve aktive gjyqësore 

dhe mospërputhjen me dispozitat ligjore 

dhe rregulloret. 
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Gjetjet_

Gjetjet të lidhura 
me kontrollet e 
brendshme
_

Gjetjet e revizorit shtetëror nga aspekti 

i angazhimit në revizionin e realizuar te 

ndërmarrja e caktuar publike, mund të 

grupohen në katër grupe themelore:

- Gjetjet të lidhura me kontrollet e 

brendshme

Gjetjet të lidhura me kontrollet e 

brendshme janë të pranishme thuajse 

në çdo ndërmarrje publike. Të njëjtat 

u referohen gjetjeve që lidhen me 

mosekzistimin e procedurave të shkruara, 

mosekzistimin e softuerit për evidencën 

- Gjetjet të lidhura me përputhjen e 

punës me ligjet dhe rregulloret

- Gjetjet të lidhura me raportet financiare 

- Gjetjet të lidhura me shfrytëzimin 

(shpenzimin) e mjeteve në pajtim me 

dispozitat ligjore

materiale dhe atë të kontabilitetit,  

kontrolleve të pavendosura për proceset e 

brendshme të punës, mospërputhjen me 

TI-standardet në institucionet shtetërore 

ose me mungesën e plotë të sistemit të 

kontrolleve të brendshme.

Në pjesën e çështjeve të tjera më shpesh 

numërohen mospërputhja e evidencës 

së kontabilitetit dhe mospërputhja me 

dispozitat ligjore.
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Figure	3.	 	 Gjetjet kontrolli i brendshëm

Gjetjet të lidhura 
me përputhjen e 
punës me ligjet 
dhe rregulloret_

Në të gjitha raportet e analizuara të 

revizionit të ndërmarrjeve publike në 

pronësi të shtetit ekziston gjetje që lidhet 

me përputhjen e punës me ligjet dhe 

rregulloret. Kjo paraqet problem serioz në 

shtet nëse marrim parasysh se pikërisht 

institucionet shtetërore, ligjëvënësit dhe 

rregullatorët i imponojnë ekonomisë 

respektim të rregullave, procedurave, 

dispozitave ligjore dhe rregulloreve, kurse 
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Nuk ka gjetje

Ka gjetje92%

8%

Analiza e raporteve të revizionit të ndërmarrjeve publike



vetë ata nuk i respektojnë dhe nuk janë të 

harmonizuar në punën e vet me to. 

Gjetjet në këtë pjesë janë nga spektri më 

i gjerë dhe brenda tyre nga ana e revizorit 

janë të përfshira shënime në fushat 

vijuese:

- Mosrespektimi i Ligjit për kontroll të 

brendshëm financiar;

- Plotësia e të hyrave të raportuara;

- Evidenca joadekuate e kapitalit 

themeltar;

- Pasivitetiti në sektorët për revizion të 

brendshëm; 

- Moszbatimi i procedurave i 

inventarizimit të mjeteve dhe 

obligimeve; 

- Moszbatimi joadekuat i procedurave 

për furnizime publike;

- Evidenca joadekuate të parave të 

gatshme;

- Evidenca joadekuate në librin tregtar; 

- Mungesa e lejeve të ndërtimit;

- Mosmarrja e masave për rritjen e 

arkëtimit dhe humbjeve nga puna 

joefikase dhe joefektive; 

- Sistematizimi joadekuat i vendeve të 

punës dhe mospërputhja me dispozitat 

ligjore;

- Pagesa joadekuate e punës jashtë 

orarit, pagesa e kompensimeve më të 

mëdha nga ato të përcaktuara me ligj 

dhe mungesa e rregullores për paga; 

- Mungesa e evidencës përkatëse të 

investimeve në letra me vlerë; 

- Mospërputhja e dispozitave të statutit 

me dispozitat ligjore; 

- Mbajtja joadekuate e evidencës së 

kontabilitetit – mosrespektimi i Ligjit 

për kontabilitetin e organizatave 

jofitimprurëse dhe Ligjit për 

kontabilitetin e buxheteve dhe 

shfrytëzuesve buxhetorë; 
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Gjetjet të lidhura 
me raportet 
financiare_

Gjetjet të lidhura me raportet financiare 

përfshijnë raporte të tilla të cilat 

drejtpërdrejt i referohen raportit për 

gjendjen financiare dhe raportit për fitim 

gjithëpërfshirës (ose, bilanci i gjendjes 

dhe bilanci i të hyrave dhe të dalave). 

Këto gjetje janë numëruar në çdo raport 

të revizionit, përveç, gjithsesi, në situatë 

ku revizori është përmbajtur nga dhënia 

- Mospërputhja me Ligjin për Shoqëritë 

Tregtare, Ligjin e Marrëdhënieve të 

Punës, Ligjin për material arkivor, 

Ligjin  për ndërtim, Ligjin për 

kadastrin e patundshmërive, Ligjin 

për shfrytëzimin dhe dispozicionin 

me pronat në pronësi të shtetit dhe 

pronat në pronësi të komunës, Ligjin 

për Furnizimet Publike, Ligjin për 

letrat me vlerë, dhe me dispozitat e 

tjera ligjore.
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e mendimit (që në praktikë paraqet një 

raport revizioni i llojit më të keq sepse 

sugjeron se dokumentacioni është deri në 

atë shkallë jopërkatës, i çrregullt, i pasaktë, 

ashtu që revizori assesi nuk ka mundësi të 

formojë mendim dhe të përcaktojë gjetje). 

Gjetjet ku revizori shpreh mendim, dhe të 

cilat janë të lidhura me raportet financiare 

u referohen më shumë fushave, midis të 

cilave janë:

- Evidenca jopëkatëse e mjeteve 

materiale (patundshmëri, makineri dhe 

pajisje);

- Mungesa e evidencës së kontesteve 

gjyqësore;

- Moszbatimi i vendimeve të themeluesit;

- Mospërputhja e evidencës së 

kontabilitetit me SNK-në;

- Mospërputhja e gjendjes materiale me 

atë financiare; 

- Mosevidentimi i ekspozimit jashtë 

bilancit; 
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- Prezantimi joreal dhe joobjektiv i të 

dalave në periudhë të caktuar;

- Prezantimi jopërkatës i kërkesave 

dhe të hyrave; 

- Kapitali i padefinuar themeltar 

dhe mospërputhja e evidencës së 

kontabilitetit me Regjistrin Qendror; 

- Zbatimi jopërkatës i shkallëve të 

amortizimit; 

- Evidenca jopërkatëse dhe trajtimi i 

inventarit të vogël;

- Evidenca e mjeteve materiale pa 

analizuar a do të kontribuojnë të 

njëjtat drejt përfitimeve të ardhshme 

ekonomike për ndërmarrjen publike; 

- Vlerësimi jopërkatës i cilësisë së 

kërkesave dhe i arkëtimit të tyre; 

- Nuk kryhet vlerësimi i rreziqeve; 

- Evidenca jopërkatëse e investimeve 

në progres.

Gjetjet të lidhura 
me shfrytëzimin 
(shpenzimin) e 
mjeteve në pajtim 
me dispozitat ligjore_

Gjetjet të lidhura me shfrytëzimin 

(shpenzimin) e mjeteve në përgjithësi janë 

gjetjet të cilat shtrihen edhe në fushat e 

mëparshme sepse të njëjtat kontribuojnë 

drejt implikimeve mbi kontrollet e 

brendshme, përputhjes me rregulloret dhe 

me raportet financiare.

Këto gjetje kryesisht i referohen: 

- Mosrespektimit të ligjit për 

furnizime publike, krijimit të pozitës 

së pabarabartë të ofertuesve, 

mosekzistimit të konkurrencës 

së ndershme, publicitetit dhe 

transparencës te furnizimet, rreziqeve 

të lidhjes së kontratës me ofertues i cili 

nuk i plotëson kushtet, shfrytëzimit pa 

destënim të mjeteve etj.;
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Reagimet nga ana 
e ndërmarrjes së 
rishikuar publike 
pas raportit të 
revizionit dhe 
përgjigjja nga 
revizori_

- Moslëshimit të faturave dalëse në 

situata të punëve dhe shërbimeve të 

kryera;

- Evidencës jopërkatëse e huazimeve 

dhe granteve të dhëna;

- Shpenzimit të mjeteve në shuma 

më të larta nga ato që janë të 

përcaktuara me dispozitat e caktuara 

ligjore (Ligji për Marrëdhëniet 

e Punës, Ligji për Pagat dhe 

kompensimet e tjera të personave 

të zgjedhur dhe të emëruar në 

Republikën e Maqedonisë së 

Veriut...).

Praktikë e zakonshme e revizionit pas 

dorëzimit të raportit të revizionit deri 

te ndërmarrja e rishikuar publike nga 

ana e udhëheqjes së subjektit dhe të të 

punësuarve të tyre është të marrë përgjigje 

në të cilën subjekti do të deklarohet nëse 

dhe në cilën masë i pranon ose nuk i 

pranon gjetjet dhe si do të jetë reagimi i 

saj pas të njëjtave. Nga ana tjetër revizori 

mbi bazën e përgjigjeve të marra në 

formë të arsyetimeve, të dhënave dhe 

të informatave shtesë të siguruara nga 

ana e ndërmarrjes publike, jep përgjigje 

përfundimtare nëse mbetet mbi gjetjet e 

përkufizuara ose do të bëjë ndryshim në 

raportin e ravizionit. 
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Figure	4.	 	 Reagimet nga ana e ndërmarrjes së rishikuar publike për raportin  
  e revizionit

Nga mostra e analizuar e raporteve të 

rishikuara financiare dhe mendimeve dhe 

gjetjeve të marra të revizionit, pjesa e 

konsiderueshme e ndërmarrjeve publike 

nuk i kanë dhënë asnjë përgjigje revizorit, 

që është një situatë e cila shqetëson sepse 

gjetjeve të revizionit u duhet afruar me 

seriozitet dhe për të njëjtat duhet nxjerrë 

përfundim për përkufizimin e procedurave 

të ardhshme për përmirësimin e punës.

Nuk janë dhënë reagime pas raportit të revizionit

Reagime të marra pas raportit të revizionit58%
42%
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Reagimet nga ana tjetër, pra, në një pjesë 

përjashtuese të situatave janë në drejtim 

të pranimit të gjetjeve të revizorit dhe me 

deklaratë se ndërmarrja publike do të 

Figure	5.	 	 lloje reagimesh nga ndërmarrja publike si objekt revizioni

veprojë sipas rekomandimeve të revizionit. 

Në reagimet e tjera, ndërmarrja publike 

nuk pajtohet me gjetjet e rivizorit. 

Pranohen gjetjet e ravizorit

Nuk pranohen gjetjet e ravizorit

14%

86%
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Përmbledhje_

Kjo analizë jep informata për llojet e 

raporteve të revizionit të zbatuara nga 

ana e Entit Shtetëror për Revizion në 

ndërmarrjet publike në pronësi shtetërore 

dhe llojet e gjetjeve të cilat revizorët 

shtetërorë i kanë zbuluar dhe shpallur 

publikisht në raportet e tyre. Analiza është 

zbatuar me anë të verifikimit të cilësisë së 

raporteve në raport të më shumë kritereve 

të definuara dhe mënyrave të nxjerrjes së 

gjetjeve nga ana e rivizorit.

Parimet e përgjithshme të cilat duhet t’i 

respektojë revizori gjatë angazhimeve të 

tij janë:

- Etika dhe pavarësia;

- Arsyetimi profesional, vëmendja e 

detyrueshme dhe skepticizmi;

- Kontrolli i cilësisë;

- Udhëheqja me ekipin e revizionit dhe 

shkathtësitë e nevojshme;

- Rreziku i revizionit;

- Mterialiteti; dhe 

- Dokumentacioni.

Nga analiza e mostrës mund të 

prëfundohet se revizori gjatë shprehjes 

së mendimit të kualifikuar, shkaqet për 

të njëjtin i parashtron në perspektivë 

përkatëse, përmes arsyetimit të qartë, 

udhëzimit mbi kriteret valide, natyrës 

dhe shkallës së kualifikimit. Në varësi 

nga lloji i revizionit, raporti prëfshin 

rekomandime për masa korigjuese dhe i 

përfshin të gjitha mangësitë në kontrollin 

e brendshëm të cilat kanë dhënë kontribut 

për gjendjen e përcaktuar. 

Shqetëson fakti që nuk ka mendim pozitiv 

të revizionit në asnjë nga raportet e 

analizuara të revizionit, ndërsa mendim 

pozitiv i revizionit për përputhjen me ligjet 

dhe rregulloret është vetëm te 8% nga 

ndërmarrjet e zgjedhura publike. 

Praktika e revizorit në raport të shtimit të 

paragrafit për theksimin e çështjes dhe 

çështjeve të tjera (rreth 42% prej situatave), 

jep bazë të mirë se u kushtohet vëmendja 

çështjeve të caktuara nga interesi 
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për lexuesit të raportit të revizionit, 

megjithatë është marrë parasysh dhe 

gjithashtu u kushtohet vëmendja gjërave 

të cilat nuk janë shpallur publikisht në 

kuadër të raportit të revizionit. 

Në raport të gjetjeve konkrete të lidhura 

me kontrollet e brendshme, përputhjen 

e punës me ligjet dhe rregulloret, gjetjet 

të lidhura me raportet financiare dhe 

shfrytëzimin (shpenzimin) e mjeteve 

në pajtim me dispozitat ligjore, është 

pozitive ajo që revizori jep rekomandime, 

mirëpo është i paarsyeshëm reagimi 

nga ana e subjekteve të rishikuara për 

mospranimin e gjetjeve pa përgjigje 

përkatëse pas të njëjtave.

Inkurajon fakti se pas reagimeve të 

marra nga ana e subjektit të rishikuar, 

revizori në përgjigjen e tij mbetet 

në gjetjet e tij, përveç në situata 

përjashtuese ku me anë të argumenteve 

merr përgjigje nga ana e subjektit të 

rishikuar. 

Megjithatë, nuk ka informata për 

ndjekjen (follow-up) e subjektit dhe 

gjendjeve dhe informatave për ngjarjet 

e njëpasnjëshme të lidhura me raportin 

përkatës të revizionit. 

Është e nevojshme të vendoset 

procedura për ndjekjen e masave/

aktiviteteve të ndërmarra nga pala 

përgjegjëse si përgjigje pyetjeve të 

nxitura në raportin e revizionit. Ndjekja 

duhet të përqendrohet mbi atë nëse 

subjekti i revizionit i ka zjgidhur në 

mënyrë përkatëse çështjet e ngritura, 

duke përfshirë çfarëdo implikimesh më 

të gjera. Në rast të masave/aktiviteteve 

të pamjaftueshme ose të pakënaqshme 

nga ana e subjektit të revizionit, mund të 

paraqitet nevoja për përgatitjen e raportit 

shtesë nga ana e rivizorit dhe si pasojë 

reagim përkatës nga ana e institucioneve 

kompetente. 

17Analiza e raporteve të revizionit të ndërmarrjeve publike



Informacion	mbi
IDSCS_

IDSCS është think tank - organizatë civile 

që hulumton zhvillimin e qeverisjes së 

mirë, shtetin e së drejtës dhe integrimin 

evropian të Maqedonisë. IDSCS ka për 

mision ndihmën e angazhimit qytetar në 

vendimmarrje dhe për të forcuar kulturën 

pjesëmarrëse politike. Duke zhvilluar 

vlerat liberale, IDSCS kontribuon në 

bashkëjetesën midis diversitetit.

Informatat kontaktuese për IDSCS
-
Adresë: Str. Miroslav Krlezha No.

52/1 /2, 1000 Shkup 

Telefoni / Fax: +389 2 3094760 

E-Mail: contact@idscs.org.mk



Grupimi A&BA  është kompani jo-

fitimprurëse në fushën e revizionit, 

tatimeve, shërbimeve këshillëdhënëse 

dhe kontabiliste. Grupimi është i fokusuar 

në klientë nga vendi dhe Evropian, duke 

i mbuluar sektorë të ndryshëm si tregti, 

prodhimtari, resurse natyrore, energjetikë, 

derivate të naftës, telekomunikime, IT, 

organizata jo-fitimprurëse, organizata 

humanitare dhe shumë gjëra të tjera. 

Kompania është e licencuar nga Këshilli 

për avancim dhe mbikëqyrje të revizionit 

në Republikën e Maqedonisë dhe anëtarit 

të Institutit të revizorëve të certifikuar 

të Republikës së Maqedonisë. Instituti 

është anëtar i federatës ndërkombëtare të 

kontabilistëve (IFAC) nga 13 nëntori i vitit 

2013. Grupimi А&BA është anëtar i rrjetit 

global të kontabilistëve MGI Worldwide,e 

cila përfaqëson një nga 20 rrjetet më 

të mëdha të kompanive nga fusha e 

revizionit, tatimeve, kontabilitetit dhe të 

shërbimeve konsulente të botës.

Informacion rreth 
autorëve	_



Informacione	rreth	
projektit_

Projekti “Drejt qeverisjes së mirë në 

ndërmarrjet shtetërore dhe organet e 

pavarura shtetërore” (Improved good 

governance of state owned enterprises and 

independent state bodies) financohet nga 

Mbretëria e Bashkuar përmes Qeverisë së 

Mbretërisë së Bashkuar. Projekti analizon 

performancën e ndërmarrjeve publike, 

ndërmarrjeve shtetërore dhe organeve të 

pavarura shtetërore në lidhje me atë se sa 

adekuate janë menaxhimi dhe procedurat e 

menaxhimit dhe vlerëson nëse ka procedura 

të cilat krerët e këtyre institucioneve i bëjnë 

rezistent ndaj klientelizmit dhe korrupsionit. 

Qëllimi është të iniciohen ndryshime në 

kulturën qeverisëse të institucioneve të 

synuara që do të kontribuonin në zhvillimin 

e tyre afatgjatë dhe të qëndrueshëm dhe do 

të siguronin bazë për raportim më të mirë të 

brendshëm.



Link_

Ky publikim është në dispozicion në:
-	
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/analiza-

e-raporteve-te-auditimit-te-ndermarrjeve-

publike/
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