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Pjesa e parë 

Rregulla të përgjithshme 
 
 
 

Neni 1 
Objekti i Rregullores 

 
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i normave të përgjithshme që rregullojnë funksionet 
e Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit, si dhe raportet e ndërsjella 
ndërmjet tyre në shoqëritë e sigurimit.  
 

Neni 2 
Baza ligjore  

 
Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të neneve 122/6 dhe 26/8, të Ligjit nr. 52, datë 
22.05.2014, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.  
 
 

Neni 3 
Njësia e Auditimit të Brendshëm 

 
Statusi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm sipas nenit 122, të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014, 
“Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” përcaktohet si një njësi që funksionon në mënyrë 
të pavarur dhe objektive për të dhënë opinion të specializuar, në funksion të përmirësimit të 
veprimtarisë së shoqërisë së sigurimit. Çdo njësi funksionale e shoqërisë së sigurimit, si dhe 
funksionet që delegohen nga shoqëria e sigurimit përfshihen në fushën e auditimit të Njësisë së 
Auditimit të Brendshëm.  
 
 



 
Neni 4 

Komiteti i Auditimit 
 

Statusi i Komitetit të Auditimit (KA) sipas nenit 26, të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014, “Për 
veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” përcaktohet si një organ i cili ndihmon këshillin e 
administrimit/mbikëqyrjes në përmbushjen e funksioneve të veta mbikëqyrëse.  
 
 

Neni 5 
Misioni i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

 
Misioni i Njësisë së Auditimit të Brendshëm është ushtrimi i një metode të integruar dhe të 
disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e proceseve të qeverisjes, administrimin e rrezikut 
dhe kontrolleve brenda shoqërisë së sigurimit. 
 
 

Neni 6 
Përkufizime 

 
Për qëllime të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

a) Auditues i brendshëm - është punonjësi i shoqërisë i emëruar në Njësinë e Auditimit të 
Brendshëm me detyrë kryerjen e aktivitetit të auditimit të brendshëm.   

b) Kryetari - është Kryetari i Komitetit të Auditimit. 
c) Karta - është Karta e Auditimit të Brendshëm që përshkruan misionin, qëllimin, 

objektivat e punës dhe përgjegjësinë e funksionit të auditimit të brendshëm në Autoritet, 
si dhe rregullat që drejtojnë veprimtarinë e tij. 

 
 
 

Pjesa e dytë 
Rregullat mbi funksionimin dhe detyrat e Njësisë së Auditimit të Brendshëm  

 
 
 

Neni 7 
Struktura e Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

 
Struktura e Njësisë së Auditimit të Brendshëm miratohet nga Këshilli i 
administrimit/mbikëqyrjes me shumicë të cilësuar.  
 
 
 
 
 
 



 
Neni 8 

Rregullat e brendshme të Njësisë së Auditimit të Brendshëm 
 
8.1 Këshilli i administrimit/mbikëqyrjes miraton planin vjetor dhe rregullat e brendshme të 
veprimtarisë së Njësisë së Auditimit të Brendshëm pas shqyrtimit paraprak nga Komiteti i 
Auditimit, si dhe çdo ndryshim të këtij plani. 
 
8.2 Rregullat e brendshme, që përcaktojnë mënyrën e funksionimit dhe të ushtrimit të 
veprimtarisë së Njësisë së Audtimit të Brendshëm, duhet të sigurojnë:  

 Pavarësi në vendimmarrjen e drejtuesit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm, në 
planifikimin dhe përcaktimin e auditimeve; 

 Mundësi të pakufizuar të të dhënave mbi aktivet dhe të çdo informacioni tjetër të 
nevojshëm; 

 Kontakt të drejtpërdrejtë të drejtuesit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm me organet 
drejtuese;  

 Shmangien e çdo konflikti të interesave në kryerjen e detyrave të auditimit të brendshëm. 
 

 
Neni 9 

Detyrat e Njësisë së Auditimit të Brendshëm 
 

9.1 Njësia e Auditimit të Brendshëm, në kryerjen e funksioneve të saj, kontrollon dhe vlerëson: 
 Sistemet e informacionit dhe raportimit, duke përfshirë sistemet e teknologjisë dhe 

informacionit dhe saktësinë e të dhënave; 
 Përputhshmërinë e veprimtarisë së shoqërisë së sigurimit me ligjet dhe aktet nënligjore, 

zbatimin e politikave, të rregulloreve dhe procedurave të brendshme, si dhe realizimin e 
objektivave të vendosura nga organet drejtuese të shoqërisë së sigurimit; 

 Efiçencën dhe efektivitetin e përgjithshëm të veprimtarisë së shoqërisë së sigurimit; 
 Sistemin/et e administrimit të rrezikut të zbatuar nga shoqëria e sigurimit. 

 
9.2 Në kryerjen e veprimtarive të tyre punonjësit e Njësisë së Auditimit të Brendshëm duhet:  
 

 Të kenë akses në çdo regjistrim, dosje ose të dhënë të shoqërisë së sigurimit, përfshirë 
vendimet e organeve drejtuese të shoqërisë së sigurimit; 

 Të kërkojnë dhe mbledhin raporte dhe dokumente të tjera, për të kryer auditime në lidhje 
me detyrat e caktuara. 
 

 
Neni 10 

Anëtarët/ Drejtuesi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 
 

10.1 Anëtarët/ Drejtuesi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm duhet të kenë aftësitë dhe cilësitë 
sipas përcaktimeve të mëposhtme: 

 Aftësi profesionale në zbatimin e standardeve ndërkombëtare të auditimit të brendshëm; 
 Njohje dhe/ose përvojë në zbatimin e standardeve të kontabilitetit; 



 Njohje të parimeve të administrimit të rrezikut. 
10.2 Anëtarët/Drejtuesi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm zbatojnë kodin e etikës profesionale. 
 
10.3 Anëtarët/Drejtuesi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm nuk duhet të kryejnë asnjë detyrë 
tjetër në shoqërinë e sigurimit përveç auditimit.  
 
10.4 Në funksionin e Drejtuesit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm zgjidhet një person me 
reputacion të lartë etik dhe profesional, si dhe me përvojë të mjaftueshme në fushën e sigurimeve 
dhe të auditimit.  
 
10.5 Drejtuesi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm siguron dhe mbikëqyr zbatimin e parimeve 
dhe të standardeve të praktikes profesionale të auditimit të brendshëm dhe efiçencën e 
veprimtarisë së Njësisë së Auditimit të Brendshëm.  
 
 

Neni 11 
Dokumentimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm 

 
11.1 Njësia e Auditimit të Brendshëm përgatit një raport për çdo auditim të kryer. Raporti i 
auditimit  duhet të përmbajë të paktën:  

 Objektin e auditimit;  
 Programin e punës së auditimit; 
 Gjetjet e auditimit; 
 Komentet e drejtuesve përgjegjës të njësisë së kontrolluar, për gjetjet e auditimit; 
 Rekomandime për korrigjimin dhe përmirësimin e gjetjeve, të vërejtura gjatë aktit të 

auditimit; si dhe,  
 Zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme. 

 
11.2 Gjatë procesit të auditimit duhet t’i kushtohet kujdes dokumentimit dhe mbajtjes së 
evidencës së punës së Njësisë së Auditimit të Brendshëm, në mënyrë që informacioni i mbledhur 
të mbështesë gjetjet, vlerësimet dhe rekomandimet e bëra.  
 
11.3 Raporti i auditimit të brendshëm i përgatitur sipas pikës 10.1, të këtij neni, i paraqitet 
drejtuesit të Njësisë së Kontrolluar. 
 
11.4 Drejtuesi i Njësisë së Kontrolluar, paraqet shpjegimet dhe/ose pretendimet lidhur me gjetjet 
dhe rekomandimet e parashtruara, brenda afateve të përcaktuara në rregulloret e brendshme të 
shoqërisë së sigurimit.  
 
11.5 Njësia e Auditimit të Brendshëm pas shpjegimeve dhe pretendimeve me shkrim të drejtuesit 
të Njësisë së Kontrolluar paraqesin konkluzionet përfundimtare mbi secilin nga rekomandimet e 
parashtruara.  
 
11.6 Në zbatim të procedurave të mësipërme, Njësia e Auditimit të Brendshëm paraqet raportin 
përfundimtar bashkëngjitur dokumentet sipas pikës 10.2 dhe 10.3, të këtij neni, përpara Këshillit 
të administrimit/mbikëqyrjes pasi janë shqyrtuar paraprakisht nga Komiteti i Auditimit. 



11.7 Këshilli i administrim/mbikëqyrjes, bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e raportit të Njësisë 
së Auditimit të Brendshëm, vendos nëse është e nevojshme, për masa korrektuese dhe njoftojnë 
për ato drejtuesin e Njësisë së kontrolluar.  
 
11.8 Këshilli i administrimit/mbikëqyrjes analizon raportet e Njësisë së Auditimit të Brendshëm 
të paktën 1 (një) herë në 3 (tre) muaj. 
 
11.9 Komiteti i Auditimit kontrollon dhe mbikëqyr zbatimin e të gjitha detyrave të përcaktuara 
nga Këshilli i administrimit/mbikëqyrjes, në lidhje me të gjithë problematikën e paraqitur në 
raportet e Njësisë së Auditimit të Brendshëm.  
 
 

Neni 12 
Raporti vjetor i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

 
12.1 Në fund të çdo viti, Njësia e Auditimit të Brendshëm përgatit planin e punës për vitin e 
ardhshëm, i cili pas shqyrtimit paraprak nga Komiteti i Auditimit i paraqitet për miratim Këshillit 
të administrimit/mbikëqyrjes. 
 
12.2 Njësia e Auditimit të Brendshëm paraqet një raport vjetor mbi punën e Njësisë së Auditimit 
të Brendshëm përpara Këshillit të administrimit/mbikëqyrjes, të shqyrtuar paraprakisht nga 
Komiteti i Auditimit.  
 
12.3 Raporti vjetor paraqet rezultatet kryesore të veprimtarisë së Njësisë së Auditimit të 
Brendshëm, rekomandimeve të parashtruara, masave korrektuese të përcaktuara në bazë të 
rekomandimeve, si dhe nivelin e zbatimit të tyre sipas njësive/drejtorive të audituara. Raporti 
Vjetor përmban të paktën informacionin e kërkuar dhe të shpjeguar në shtojcën I të kësaj 
rregulloreje.  
 
12.4 Një kopje e raportit vjetor të Njësisë së Auditimit të Brendshëm për vitin aktual, paraqitet 
në Autoritet brenda 6 mujorit të parë të vitit pasardhës, pasi është miratuar me parë nga Këshilli i 
administrimit/ mbikëqyrjes i shoqërisë së sigurimit.  
 
 

Neni 13 
Karta e Auditimit të Brendshëm 

 
13.1 Çdo njësi e Auditimit të Brendshëm duhet të ketë kartën e saj që përcakton statusin 
organizativ të Njësisë së Auditimit të Brendshëm, qëllimin, misionin, objektivat e punës, 
përgjegjshmërinë dhe përgjegjësinë e njësisë.  
13.2 Një shembull se si mund të jetë karta e Auditimit paraqitet në shtojcën II, të kësaj 
rregulloreje. 
 
 

Pjesa e tretë 
Rregullat mbi funksionimin dhe detyrat e Komitetit të Auditimit 



 
 
 

Neni 14 
Funksioni organizativ i Komitetit të Auditimit  

 
14.1 Bazuar në paragrafin 1, të nenit 26, të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014, “Për veprimtarinë e 
sigurimit dhe risigurimit”, dhe nenit 155, të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe 
shoqëritë tregtare”, mandati i anëtarëve të Komitetit të Auditimit të cilët janë edhe anëtarë të 
Këshillit të administrimit/mbikëqyrjes nuk mund të jetë më i gjatë se 3 vjet me të drejtë 
rizgjedhje. Anëtarët e tjerë të Komitetit të cilët nuk janë edhe anëtarë të Këshillit të administrimit 
zgjidhen nga Këshilli i administrimit/mbikëqyrjes (përjashtuar anëtarët të cilët janë edhe anëtarë 
të Komitetit) me shumicë votash të cilësuar me një mandat 3 vjeçar me të drejtë rizgjedhje.  
 
14.2 Një nga anëtarët e Komitetit të Auditimit duhet të ketë të paktën jo më pak se 3 vjet përvojë 
në fushën e kontabilitetit ose auditimit.  
 
 

Neni 15 
Mbi veprimtarinë e Komitetit të Auditimit 

 
15.1 Këshilli i administrimit/mbikëqyrjes miraton rregulloren e funksionimit të brendshëm të 
Komitetit të Auditimit.  
Për të siguruar një funksionim sa më normal në veprimtarinë e Komitetit të Auditimit, zbatohen 
këto procedura bazë:  
 
15.1.1 Këshilli administrimit/mbikëqyrjes njofton anëtarët e Komitetit të Auditimit për të 
zgjedhur Kryetarin e tyre. Njoftimi bëhet me shkrim jo më vonë se 7 ditë pune nga data e 
zgjedhjes së anëtarëve të Komitetit të Auditimit. 
15.1.2 Kryetari i Komitetit të Auditimit nuk duhet të jetë punonjës i strukturave të auditimit të 
brendshëm.  
15.1.3 Rastet e përfundimit të mandatit, të shkarkimit/lirimit nga detyra të anëtarëve dhe kryetarit 
të Komitetit të Auditimit përcaktohet në statutin e çdo shoqërie sigurimi ose me vendim të 
Këshillit të administrimit/mbikëqyrjes.  
15.1.4 Komiteti i Auditimit e zhvillon veprimtarinë e tij vjetore sipas një kalendari të përcaktuar 
dhe të miratuar prej tij.  
15.1.5 Komiteti i Auditimit mblidhet në seanca të zakonshme jo më pak se katër herë në vit dhe 
në seanca të jashtëzakonshme sa herë thirret nga Këshilli i administrimit/mbikëqyrjes të 
shoqërive të sigurimit.  
15.1.6 Njoftimi bëhet me shkrim jo më vonë se 3 ditë pune përpara datës së zhvillimit të 
mbledhjes, duke deklaruar datën, orën, vendin dhe rendin e ditës së mbledhjes. Kjo periudhë 
njoftimi mund të shkurtohet në rast urgjence. Mbledhja e Komitetit të Auditimit mund të mbahet 
pa respektuar procedurat e mësipërme vetëm me pëlqim unanim të të gjithë anëtarëve të 
Komitetit.  
15.1.7 Mbledhja drejtohet nga Kryetari i Komitetit të Auditimit. 



15.1.8 Në rast se ndonjë prej anëtarëve të Komitetit të Auditimit ka një interes të veçantë në 
lidhje me një vendim që do të merret nga Komiteti atëherë ky anëtar nuk do të ushtrojë të drejtën 
e votës në lidhje me këtë vendim.  

 
 

Neni 16 
Detyrat e Kryetarit të Komitetit të Auditimit 

 
Kryetari i Komitetit të Auditimit ka këto të drejta dhe detyrime: 

 Të organizojë punën për drejtimin e veprimtarisë së Komitetit të Auditimit;  
 Të organizojë punën për realizimin e veprimtarive të parashikuara në kalendarin vjetor të 

punës së Këshillit të administrimit; 
 Të organizojë punën për përgatitjen e vendimeve, protokollimin dhe bërjen të ditur 

shoqërisë së sigurimit dhe personave që preken nga këto vendime; 
 Të organizojë punën për bashkëpunimin me Këshillin e administrimit/mbikëqyrjes së 

shoqërisë së sigurimit, lidhur me proceset vendimmarrëse dhe mbikëqyrëse të shoqërive 
të sigurimit. 

 
 

Neni 17 
Të drejtat dhe detyrat e anëtarit të Komitetit të Auditimit 

 
Anëtarët e Komitetit të Auditimit kanë këto të drejta dhe detyrime: 

 Të marrin pjesë në të gjitha takimet e Komitetit të Auditimit dhe të kontribuojnë me 
mendimet e tyre, për detyrat që parashikon ligji; 

 Të bashkëpunojnë me kryetarin, me qëllim që të realizohet veprimtaria e Komitetit, si 
dhe të përmirësohet cilësia dhe funksionimi i shërbimit të Auditimit. 

 
 

 
Pjesa e katërt 

Marrëdhëniet midis Komitetit të Auditimit dhe Njësisë së Auditimit të Brendshëm 
 
 
 

Neni 18 
Raportet e ndërsjella midis Komitetit të Auditimit dhe Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

 
Komiteti i Auditimit mbështet Njësinë e Auditimit të Brendshëm duke plotësuar përgjegjësitë në 
vijim:  

 Shqyrtimi i planeve të Njësisë së Auditimit të Brendshëm; 
 Promovimi dhe mbrojtja e pavarësisë së funksionit të auditimit të brendshëm; 
 Mbështetja e Njësisë së Auditimit të Brendshëm kur rekomandimet e këtij të fundit nuk 

janë marrë parasysh nga drejtuesit e organit të kontrolluar;  



 Mbështetja për rritjen e aftësive profesionale të auditimit të brendshëm, sigurimin e 
burimeve të mjaftueshme njerëzore e financiare për zhvillimin e veprimtarisë së auditimit 
të brendshëm. 

 
Me rëndësi vendimtare për këtë marrëdhënie është komunikimi efektiv midis Komitetit të 
Auditimit dhe Njësisë së Auditimit të Brendshëm, i cili konsiston në takime të vazhdueshme 
midis tyre, si dhe të konsultimeve të raportit vjetor për aktivitetet e auditimit. 

 
 

 
Neni 19 

Hyrja në Fuqi 
 

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
 
KRYETAR  

      Enkeleda SHEHI 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Shtojca I  
 
Raporti vjetor përmban të paktën këto pjesë: 
 

- Baza ligjore. Në këtë pjesë përshkruhet baza ligjore që rregullon veprimtarinë e auditimit 
të brendshëm. 

- Pajisja me burime njerëzore dhe financiare e Njësisë së Auditimit të Brendshëm. Në 
këtë pjesë jepet informacion mbi numrin e audituesve të brendshëm të angazhuar gjatë 
periudhës së raportimit dhe shkallës së plotësimit të forcës së punës së auditimit të 
brendshëm; përvoja e audituesve e shprehur në vite dhe fusha e ekspertizës së tyre; 
certifikatat që kanë përftuar audituesit, si dhe ditë trajnimet gjatë periudhës së raportimit; 
buxheti i vënë në dispozicion të njësisë së auditimit të brendshëm dhe vlerësimi për 
mjaftueshmërinë e tij; si dhe tregues të tjerë që gjykohen të përshtatshëm. Në këtë rubrikë 
shpjegohet çdo zhvillim i ri në Njësinë e Auditimit të Brendshëm, si në metodologji, 
planifikim, ndërtim evidencash, aplikacione të teknologjisë së informacionit, etj. 

- Treguesit e realizimit të veprimtarisë së auditimit të brendshëm. Në këtë pjesë jepet 
informacion mbi planin veprimtarisë së auditimit të brendshëm për periudhën e 
raportimit; për shkallën e realizimit të planit të veprimtarisë duke e shprehur si përqindje 
të angazhimeve të kryera të auditimit kundrejt angazhimeve gjithsej të planifikuara; për 
shkallën e pranimit të rekomandimeve nga drejtuesit, duke e shprehur si përqindje e 
rekomandimeve të auditimit të brendshëm të pranuara nga Këshilli i administrimit/ 
mbikëqyrjes së shoqërisë së sigurimit, kundrejt rekomandimeve gjithsej të dhëna nga 
auditimi; për nivelin e zbatimit të rekomandimeve, duke e shprehur si përqindje e 
rekomandimeve të zbatuara kundrejt numrit të rekomandimeve që duhet të ishin zbatuar 
përgjatë periudhës së raportimit; për vjetërsinë (moshën) e rekomandimeve të pazbatuara 
në afat; si dhe për shpërndarjen e këtyre treguesve sipas shkallës kritike të 
rekomandimeve apo njësive të shoqërisë së sigurimit. 

- Struktura dhe llojet e auditimeve të kryera të klasifikuara. Në këtë pjesë jepet 
informacion për fushat dhe objektet e audituara, duke i përputhur me vlerësimin e 
rrezikut të kryer nga vetë shoqëria për ato. 

- Gjetjet dhe rekomandimet. Në këtë pjesë jepet informacion për gjetjet dhe 
rekomandimet e evidentuara gjatë veprimtarisë së auditimit të brendshëm dhe që 
paraqitura sipas nivelit të rrezikut apo kritikës të tyre. 

- Pohimi për pavarësinë. Në këtë pjesë deklarohet nëse gjatë ushtrimit të veprimtarisë së 
auditimit të brendshëm ka patur raste të cënimit të pavarësisë së auditimit të brendshëm, 
raportimin e këtyre rasteve dhe trajtimin e tyre. 

- Plani i auditimit për vitin pasardhës. Në këtë pjesë jepet informacion mbi objektet që 
do të auditohen në vitin pasardhës, harmonizimi i planit të auditimit me vlerësimin e 
rrezikut, burimet njerëzore të planifikuara për t’u angazhuar, vlerësimi mbi 
mjaftueshmërinë e këtyre burimeve, trajnimet e planifikuara për burimet njerëzore të 
shprehura në ditë dhe tematikë, si dhe çdo informacion tjetër që gjykohet i përshtatshëm. 

 
Raporti vjetor plotësohet edhe me pjesë të tjera apo shtojca, të cilat japin informacion të 
hollësishëm mbi veprimtarinë e auditimit të brendshëm gjatë periudhës së raportimit, nëse 
gjykohet e përshtatshme nga Njësia e Auditimit të Brendshëm, Komiteti i Auditimit, apo kur 
është kërkuar nga Këshilli i administrimit/mbikëqyrjes.     



Shtojca II  
 
Karta e Auditmit të Brendshëm  sugjerohet të përfshijë kapituj si më poshtë: 
 

Kapitulli  Përmbajtja   

Misioni, Qëllimi dhe 
Objekti i Punës 

Përcakton synimet kryesore të Njësisë së Auditimit të 
Brendshëm dhe fushave që mund të jenë subjekt i punës 
së auditimit.  

Përgjegjshmëria Përcakton linjat e raportimit të Drejtuesit të Njësisë së 
Auditimit, mënyrën dhe formën e raportimit. 

Pavarësia  Përcakton rregullimet ligjore që sigurojnë ruajtjen e 
pavarësisë.  

Përgjegjësia  Përcakton rolin dhe përgjegjësitë e Auditimit të 
Brendshëm dhe mënyrën se si realizohen ato. 

Autoriteti Përcakton të drejtat e Auditimit të Brendshëm për të 
pasur akses në regjistrat dhe komunikim me stafin e 
organizatës. 

Standardet e praktikave 
të auditimit 

Konfirmon se do të zbatohen standardet për Auditimin e 
Brendshëm. 

 
 
 

 
 
 
 


