KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
DEPARTAMENTI METODOLOGJISË, STANDARTEVE DHE SIGURIMIT TË CILËSISË
DREJTORIA E METODOLOGJISË DHE ZHVILLIMIT
Nr._______Prot.

Tiranë, më 16.03.2020

Miratoi
KRYETARI
Bujar LESKAJ

PLATFORMË TRAJNIMI NË DISTANCË (ON-LINE) PËR AUDITUESIT E KLSH-së
Tema: “Prezantim me Kuadrin e përgjithshëm dhe Auditimin Financiar Publik”
Fokus grupet:
 Grupi I: Audituesit e Departamenteve të KLSH të profileve Ekonomi, Financë. Administrim Biznesi.
 Grupi II: Audituesit e Departamenteve të KLSH të profileve, juridik, Inxhinieri, shkenca Sociale, etj.
 Grupi III: Audituesit e Departamentit të Performancës në KLSH.
 Grupi IV: Audituesit e Departamentit të IT në KLSH
Periudha: Mars 2020
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Mesazh:

Të nderuar Auditues!
Për shkaka të situatës së pandemisë globale të shkaktuar nga Corona Virusi, COVID 19,dhe
në respektim të detyrimeve karantinuese, nga ana Juaj gjatë kësaj periudhe do të ndiqen
trajnimet individuale dhe grupore on line, të dedikuara për kategorinë e udituesve me profilizim
ekonomi e financë, por edhe profile të tjera.
1. Drejtuesit e Departamenteve të Auditimit të krijojnë grupet e tyre me audituesit sipas
profileve, për të ndjekur bllokun e trajnimeve respektive si dhe të monitorojnë aktivizimin e
audituesve në bashkëpunim me Drejtorinë e IT që do të përgatisë në fund të kësaj situate një
raport të hollësishëm për çdo auditues.
2. Çdo auditues duhet të ndjekë këto leksione dhe të dërgojë pranë Drejtorisë së
Metodologjisë dhe Zhvillimit përgjigjet për teste dhe zgjidhjen e rasteve studimore, duke
dërguar përgjigjet nëpërmjet e-mailit zyrtar. Për audituesit që do të aksesojnë informacionet,
downladojnë slidet dhe dërgojnë përgjigjet e ushtrimeve dhe testeve, këto ditë do të njihen dhe
përllogariten në fondin e ditë-trajnimeve të detyrueshme për tu kryer në kuadër të zhvillimit
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profesional gjatë vitit 2020, sipas Vendimit të Kryetarit të KLSH-së me nr. 187, datë
31.12.2019 .
3. Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit Profesional dhe Sektori i IT-së do të ndjekin
dhe monitorojnë në vijimësi mbi baza ditore zbatimin e Platformës së trajnimit on line si dhe do
të raportojnë mbi rezultatet e vlerësimit dhe afishimit të ditë-trajnimeve të njohura dhe
llogaritura për çdo auditues në përfundim procesit dhe të kësaj situate emergjence.
Kolegë !
Krizat e kaluara na kanë mësuar që edhe personeli më i kualifikuar, medoemos duhet të ndjekë
edukimin e vazhdueshëm profesional, kjo dhe si përgjigjja në mënyrën më të sigurt dhe efektive
ndaj këtyre kërcënimeve të shekullit 21. Këto ditë tejet të vështira, kërkojnë vëmendjen dhe
përkushtimin tuaj maksimal për vete, familjen, fëmijët dhe prindërit tuaj.
Kalofshi mirë dhe pa as më të voglin shqetësim, me lutjen dhe bindjen se kjo situatë do të
kalojë!
Zoti qoftë pranë Jush dhe njerëzve tuaj të dashur!
Sinqerisht,
Bujari
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MODULET E TRAJNIMIT NË DISTANCË
GRUPI I PARË.
JAVA

JAVA E PARË
16 Mars 2020
20 mars 2020

TEMA E
TRAJNIMIT

Standartet
Ndërkombëtare të
Auditimit: Pjesa e
Parë dhe e dytë
Roli dhe
përgjegjshmëria e
auditimit. pavaresia,

LITERATURA E
REKOMANDUAR

1. Botimi “Standartet
Ndërkombatëre të Auditimit”,:
KLSH, Tiranë, 2016.
2. www.intosai.org
3. Leksione prezantuese në power
point mbi kuadrin e praktikave
profesionale ndërkombëtare të

DETYRIMET E AUDITUESVE
TË KLSH

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
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JAVA E PARË
16 Mars 2020
20 mars 2020

etika dhe cilësia në
Auditimin e Jashtëm
Publik.

INTOSAI-t ,nga Q.Cibaku.
4. Leksione prezantuese në power
point mbi rolin dhe
përgjegjshmërinë e auditimit,
referuar praktikave profesionale
ndërkombëtare të INTOSAI-t ,nga
prezantimet në KLSH.

Drejtorisë së Metodologjisë
dhe Zhvillimit

Kuadri i Integruar i
Standardeve
Profesionale 2020

1. Botimi “Standardet
Ndërkombëtare të Auditimit”,:
KLSH, Tiranë, 2016.
2. INTOSAI Framework of
Professional Pronouncements
(IFPP)
https://www.intosai.org/fileadmin/dow
nloads/focus_areas/audit_standards/
INTOSAI_Professional_Pronouncem
ents.pdf

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
dhe Zhvillimit
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JAVA E DYTË
23 Mars 2020
27 mars 2020

Auditimi Financiar
Planifikimi i Auidtimit
Vlerësimi i Kontrollit te
Brendshëm
Vlerësimi i Riskut
Materialiteti ne
Planifikim

1. Manuali i Auditimit Financiar,
KLSH, dhjetor 2015, faqe 5-29
2. Rregullorja e Procedurave te
Auditimit,miratuar me Vendimin
e Kryetarit të Kontrollit të Lartë
të Shtetit nr.107, datë
08.08.2017 “Për miratimin e
Rregullores së Procedurave të
auditimit në Kontrollin e Lartë
të Shtetit”, botim KLSH 2019
3. Larry F.Konrath:
Auditing
concept
and
applications: A risk Analyses
Approach.
4. Leksione prezantuese në
power point mbi Kontrollin e
brendshëm dhe menaxhimin

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
dhe Zhvillimit
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financiar, nga Qeram Cibaku
JAVA E DYTË
23 Mars 2020
27 mars 2020

Auditimi Financiar
Kryerja e Auditimit:
Mbledhja e
evidencave
Testet e Auditimit
Konsolidimi I
informacionit

1. Manuali i Auditimit Financiar,
KLSH, dhjetor 2015, faqe 5-29
2. Rregullorja e Procedurave te
Auditimit te KLSH
3. Leksione prezantuese në
power point mbi vlerësimin e
sistemeve të menaxhimit.
4. Leksione prezantuese në
power point mbi ekzekutimin e
auditimit, metodat dhe teknikat,
nga Qeram Cibaku
5. Leksione prezantuese në
power point mbi menaxhimin e
riskut-parime dhe koncepte,
nga Dep.Metodologjisë.
6. Leksione prezantuese në
power point mbi auditimin
financiar ne KLSH,pergatitur
nga Aulona Jonuzaj.

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
dhe Zhvillimit
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JAVA E TRETË Komunikimi
Rezultateve /
30 Mars 2020
Raportimi dhe ndjekja
3 Prill 2020
e rekomandimeve :
Përgatitja e Projekt
raportit të Auditimit
Procedurat
kundërshtuese/
komentet nga
subjektet e audituar
Raporti Përfundimtar i
Auditimit
Sigurimi dhe kontrolli i
cilesise
Ndjekja e
Rekomandimeve

1. Manuali i Auditimit Financiar,
KLSH, dhjetor 2015, faqe 5-29
2. Rregullorja e Procedurave te
Auditimit,miratuar me Vendimin
e Kryetarit të Kontrollit të Lartë
të Shtetit nr.107, datë
08.08.2017
3. Udhëzuesi i Auditimit Financir,
Tirane 2015,
4. Botimi i KLSH “Raportimi i
auditimit”,me autor Gjon
Ndrejaj, Tiranë 2013
5. Leksione prezantuese në
power point mbi disa norma
dhe rregulla rreth shkrimit te
raporteve te auditimit dhe llojet

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
dhe Zhvillimit
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e tyre, nga Qeram Cibaku.
6. Leksione prezantuese në
power point mbi sigurimin dhe
kontrollin e cilesiese ne KLSH,
pergatitur nga Gjovalin Preçi,
7. Leksione prezantuese në
power point mbi opinionet e
auditimit ne auditimin e
pasqyrave financiare, nga
Brunilda Zeneli.
JAVA E TRETË Roli i SAI në luftën
kundër korrupsionit
30 Mars 2020
dhe mashtrimit
3 Prill 2020
financiar.

1. Manuali udhëzues i KLSH për
hetimin e mashtrimit financiar
dhe korrupsionit, miratuar nga
Kryetari KLSH me vendimin
nr.80, date 30.6.2018
8. Leksione prezantuese në
power point mbi manualin e
KLSH per auditimin e
mashtrimeve financiare dhe
korrupsionit, pergatitur nga
Qeram Cibaku.
2. Botimi: The role of supreme
audit institutions in fighting
corruption, autor Marie Chêne

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
dhe Zhvillimit
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https://www.u4.no/publications/therole-of-supreme-audit-institutions-infighting-corruption.pdf
3. Manuali INTOSAIT, KLSH ne
praktike.
4. Botimi special: Fraud &
Corruption/ Ethics & Integrity,
Journal
2/2019,
Gjykata
Evropiane e Auditimit
https://www.eca.europa.eu/lists/ecad
ocuments/journal19_02/journal19_02
.pdf

10

MODULET E TRAJNIMIT NË DISTANCË
GRUPI I DYTË.
JAVA

JAVA E PARË
16 Mars 2020
20 mars 2020

TEMA E
TRAJNIMIT

Standartet
Ndërkombëtare të
Auditimit: Pjesa e
Parë dhe e dytë
Roli dhe
përgjegjshmëria e
auditimit. pavaresia,
etika dhe cilësia në

LITERATURA E
REKOMANDUAR

1. Botimi “Standartet
Ndërkombatëre të Auditimit”,:
KLSH, Tiranë, 2016.
2. www.intosai.org
3. Leksione prezantuese në power
point mbi kuadrin e praktikave
profesionale ndërkombëtare të
INTOSAI-t ,nga Q.Cibaku.

DETYRIMET E AUDITUESVE
TË KLSH

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
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Auditimin e Jashtëm
Publik.

4. Leksione prezantuese në power
point mbi rolin dhe
përgjegjshmërinë e auditimit,
referuar praktikave profesionale
ndërkombëtare të INTOSAI-t ,nga
prezantimet në KLSH.

JAVA E PARË
16 Mars 2020
20 mars 2020

Kuadri i Integruar i
Standardeve
Profesionale 2020

1. Botimi “Standardet
Ndërkombëtare të Auditimit”,:
KLSH, Tiranë, 2016.
2. INTOSAI Framework of
Professional Pronouncements
(IFPP)
https://www.intosai.org/fileadmin/dow
nloads/focus_areas/audit_standards/
INTOSAI_Professional_Pronouncem
ents.pdf

JAVA E DYTË

Roli i SAI në luftën

1. Manuali udhëzues i KLSH për

dhe Zhvillimit

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
dhe Zhvillimit

1. Punimi i materialit të kërkuar.
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23 Mars 2020
27 mars 2020

kundër korrupsionit
dhe mashtrimit
financiar.

hetimin e mashtrimit financiar
dhe korrupsionit, miratuar nga
Kryetari KLSH me vendimin
nr.80, date 30.6.2018
2. Leksione prezantuese në
power point mbi manualin e
KLSH per auditimin e
mashtrimeve financiare dhe
korrupsionit, pergatitur nga
Qeram Cibaku.
3. Botimi: The role of supreme
audit institutions in fighting
corruption, autor Marie Chêne
https://www.u4.no/publications/therole-of-supreme-audit-institutions-infighting-corruption.pdf
4. Manuali INTOSAIT, KLSH ne
praktike.
5. Botimi special: Fraud &
Corruption/ Ethics & Integrity,
Journal
2/2019,
Gjykata
Evropiane e Auditimit
https://www.eca.europa.eu/lists/ecad
ocuments/journal19_02/journal19_02
.pdf

2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
dhe Zhvillimit
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JAVA E TRETË Auditimi i
Përputhshmerise
30 Mars 2020
Parimet e ketij
3 Prill 2020
auditimi, kriteret dhe
karakteristikat e ketyre
kritereve, siguria (e
arsyeshme dhe e
kufizuar), planifikimi i
auditimit e, te kuptuarit
e kontrollit te
brendshëm,
materialiteti, vleresimi i
riskut, elementet e
vleresimit te riskut,
evidence e auditimit,
modeli i sigurise,
mbledhja dhe
vleresimi i evidencave.

1. Manuali i Auditimit
Përputhshmërisë, KLSH,
dhjetor 2015
2. Rregullorja e Procedurave te
Auditimit, miratuar me
Vendimin e Kryetarit të
Kontrollit të Lartë të Shtetit
nr.107, datë 08.08.2017
3. Manuali i auditimit te porkurimit
publik, miratuar me: Vendim të
Kryetarit të Kontrollit të Lartë të
Shtetit nr. 249, datë
28.12.2018 Tirane 2019,
4. Botimi i KLSH “Raportimi i
auditimit”,me autor Gjon
Ndrejaj, Tiranë 2013
5. Leksione prezantuese në
power point mbi auditimin e

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
dhe Zhvillimit
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Komunikimi
Rezultateve /
Raportimi dhe ndjekja
e rekomandimeve :
Përgatitja e Projekt
raportit të Auditimit
Procedurat
kundërshtuese/
komentet nga
subjektet e audituar
Raporti Përfundimtar i
Auditimit
Sigurimi dhe kontrolli i
cilesise
Ndjekja e
Rekomandimeve
JAVA E TRETË Auditimi i
Përputhshmerise
30 Mars 2020
Dokumentimin,
3 Prill 2020
komunikimin,
raportimin e auditimit
te perputhshmerise,
perfundimet,
formulimin e

perputhshmerise pergatitur nga
Elira Elezi..

1. Manuali i Auditimit
Përputhshmërisë, KLSH,
dhjetor 2015
2. Rregullorja e Procedurave te
Auditimit, miratuar me
Vendimin e Kryetarit të
Kontrollit të Lartë të Shtetit
nr.107, datë 08.08.2017

1. Punimi i materialit të kërkuar.
2. Konsultimi i literaturës se
rekomanduar.
3. Plotësimi i testeve dhe
zgjidhja e rasteve studimore.
4. Dërgimi me email i një rasti
studimi mbi këtë temë pranë
Drejtorisë së Metodologjisë
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konkluzioneve,
rekomandimet,
Raporti Përfundimtar i
Auditimit.
Sigurimi dhe kontrolli i
cilësisë.
Ndjekja e
Rekomandimeve dhe
procedura e verifikimit
te zbatimit te tyre

3. Manuali i auditimit te porkurimit
publik, miratuar me: Vendim të
Kryetarit të Kontrollit të Lartë të
Shtetit nr. 249, datë
28.12.2018 Tirane 2019,
4. Botimi i KLSH “Raportimi i
auditimit”,me autor Gjon
Ndrejaj, Tiranë 2013
5. Leksione prezantuese në
power point mbi auditimin e
perputhshmerise pergatitur nga
Elira Elezi..

dhe Zhvillimit
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