
 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME 
DREJTORIA AUDITIT 

 

    

Kodi Etikës së Audituesit të Brendshëm në RTSH 

 

Qëllimi i Kodit Etikës është që të promovojë një kulturë etike në ushtrimin e auditimit të 
brendshëm.  

Kodi i Etikës përbëhet nga:  

1. Parimet që kanë të bëjnë me profesionin dhe ushtrimin aktivitetit të auditimit të  
brendshëm.  

2. Rregullat e sjelljes, të cilat përcaktojnë normat e sjelljes që duhet të zbatojë  audituesi i 
brendshëm.  

Ky Kod Etik, me rregullat e etikës së profesionit dhe normat e sjelljes që ai përcakton, zbatohet nga 
personat të cilët ofrojnë shërbimin e auditimit të brendshëm në  RTSH 

I. Parimet 

Audituesi i brendshëm zbaton dhe i përmbahet parimeve të mëposhtme:  

1. Integriteti  

Integriteti i audituesit të brendshëm krijon besimin dhe në këtë mënyrë siguron bazën për 
mbështetje në gjykimin e tij.  

2. Objektiviteti dhe paanshmëria  

Audituesi i brendshëm shfaq nivelin të lartë të profesionalizmit gjatë mbledhjes, vlerësimit dhe 
komunikimin e të dhënave mbi aktivitetin ose procesin që po auditohet. Audituesi i brendshëm bën 
vlerësime të balancuara të të gjitha rrethanave përkatëse dhe  nuk ndikohet nga interesat vetiake apo 
të të tjerëve në gjykimet e veta.  

3. Konfidencialiteti  

Audituesi i brendshëm respekton vlerat dhe pronësinë e informacionit që merr dhe nuk ja  
shpërndan këtë informacion të tretëve pa autoritetin e duhur dhe nëse nuk ekziston një detyrim 
ligjor ose  profesional për ta bërë këtë.  



 

 

4. Kompetenca  

Audituesi i brendshëm përdor njohuritë, aftësitë dhe përvojën e nevojshme në kryerjen shërbimeve 
të auditimit të brendshëm.  

5. Ligjshmëria  

Duhet të njohë dhe zbatoje ligjin . Nuk duhet te jenë palë me vetedije në veprimtari të pa  ligjshme 
ose të  angazhohen në veprimtari që diskreditojnë profesionin e auditimit të brendshëm. 

II. Rregullat e Sjelljes 

1. Integriteti  

Audituesi i brendshëm:  

- Duhet të kryejë punën me ndershmëri, kujdes dhe përgjegjësi.   

- Duhet të respektojë ligjin dhe të raportojë sipas ligjit dhe profesionit.  

- Nuk duhet që me dashje të jetë palë e ndonjë veprimtarie të paligjshme, apo të  angazhohet në 
veprime që janë diskredituese për profesionin e auditimit të brendshëm .  

- Duhet të respektojë dhe të kontribuojë në legjitimitetin dhe objektivat etikë të RTSH.  

Integriteti është vlera kryesore e etikes. Audituesi i brendshëm ka për detyrë të pajtohet  dhe të 
zbatojë standardet e larta të sjelljes si ndershmëria, drejtësia, pastërtia dhe  besueshmëria. Integriteti 
audituesit të brendshëm krijon besim dhe është bazë për  besueshmëri në gjykimet e tij.  

2. Objektiviteti dhe paanshmëria  

Audituesi i brendshëm:  

- Nuk merr pjesë në ndonjë veprimtari apo marrëdhënie që mund të dëmtojnë ose  mendohet që do 
të pengojë vlerësimin e tij të paanshëm. Kjo pjesëmarrje përfshin ato  aktivitete ose marrëdhënie që 
mund të jenë në konflikt me interesat e institucionit.  

- Nuk duhet të pranojë ndonjë gjë që mund të dëmtojë ose mendohet se do të pengojë  gjykimin e tij 
profesional.  

- Duhet të raportojë të gjitha faktet materiale të njohura për të, që nëse nuk raportohen  mund të 
shtrembërojnë raportimin e veprimtarive në shqyrtim.                  



 

 

Audituesi i brendshëm duhet të përpiqet të jetë objektiv dhe i paanshëm për çështjet që  auditon, si 
në dukje, ashtu edhe në praktikë. Përfundimet dhe raportet duhet të bazohen  në faktet e marra dhe 
të grumbulluara gjatë auditivit, sipas standardeve të auditimit.  

Audituesi i brendshëm duhet të përdorë informacionin, që merr nga njësitë e audituara,  ashtu edhe 
nga burime të tjera. Informacioni merret parasysh në mënyrë të paanshme për  të mundësuar 
formimin e opinionit. Audituesi i brendshëm duhet të mbledhë informacion  rreth subjektit të 
audituar dhe njësive të tjera, por përfundimi dhe opinioni i audituesit  duhet të mbështetet vetëm në 
fakte.  

3. Konfidencialiteti  

Audituesi i brendshëm:  

 - Duhet të jetë i kujdesshëm në përdorimin dhe mbrojtjen e informacionit që disponon  apo që 
kërkohet gjatë kryerjes së detyrave të tij.  

- Nuk duhet ta përdorë informacionin për përfitime personale apo në çfarëdo mënyre  tjetër, e cila 
bie në kundërshtim me ligjin apo në dëm të objektivave legjitime dhe etike të  institucionit.  

Audituesi i brendshëm ka për detyrë të ruajë konfidencialitetin mbi informacionin e  mbledhur nga 
njësitë e audituara. Informacioni i mbledhur gjatë auditimit duhet të ndjekë  vetëm linjën e 
raportimit. Eshtë i ndaluar zbulimi i paautorizuar i ndonjë informacioni  zyrtar me gojë ose me 
shkrim.  

Audituesi i brendshëm mund të zbulojë ose të publikojë informacionin zyrtar vetëm  nëpërmjet 
autorizimit të duhur nga autoriteti kompetent, me qëllim që të përmbushë  përgjegjësitë e Njësisë së 
Auditimit apo përgjegjësi të tjera të identifikueshme. Audituesi  i brendshëm gjatë auditimit duhet të 
realizojë sigurinë dhe konfidencialitetin e të gjitha  dokumenteve që ka në shqyrtim.  

Njësitë e audituara kanë interesim, por edhe të drejtën të mësojnë për gjetjet dhe  përfundimet e 
auditimit. Audituesi mban konfidenciale të gjitha përfundimet dhe gjetjet e  auditivit, deri sa të tilla 
gjetje dhe përfundime të verifikohen plotësisht, të jetë proçeduar  sipas mënyrës së autorizuar pas 
diskutimit me njësinë e audituar dhe të jetë dhënë  miratimi për çlirimin e tyre nga autoritetet 
kompetente. Audituesi duhet të tregojë kujdes  të mos zbulojë apo tregojë para kohe gjetjet dhe 
përfundimet që mund të dëmtojnë  njësinë e audituar dhe të krijojnë keq kuptime me Njësinë e 
Auditimit.  

4. Kompetenca  

Audituesi i brendshëm:  



 

 

- Duhet të angazhohet vetëm në ato veprimtari për të cilat ka njohuri, aftësi dhe  përvojë të 
nevojshme.  

- Duhet të përmirësojë vazhdimisht aftësitë e veta, efektivitetin dhe cilësinë e  shërbimeve.  

Audituesi i brendshëm duhet të auditojë me kompetencë dhe në mënyrë profesionale, në  çdo kohë. 
Audituesi i brendshëm duhet t’i përkushtohet përmirësimit të cilësisë dhe  aftësisë së tij, nëpërmjet 
programeve të zhvillimit profesional dhe të edukimit  personalisht, dhe atyre që i ofron Drejtoria e 
Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm. 

Audituesi i brendshëm nuk duhet të ndërmarrë punë për të cilat nuk ka kompetencën e  duhur. Por, 
audituesi i brendshëm në asnjë rast nuk duhet të përdorë argumentin e  mungesës së kompetencës si 
mjet për t’iu shmangur angazhimeve në auditime të natyrave  delikate apo që kërkojnë shumë 
angazhim. Kjo përbën thyerje të disiplinës në punë dhe  vlerësohet si përpjekje për t’ju shmangur 
përgjegjësisë.  

Audituesi i brendshëm duhet të dijë të merret me përllogaritjet, standardet e drejtimit  financiar, 
politikat, procedurat dhe praktikat më të mira. Audituesi i brendshëm duhet të  kuptojë mjaft mirë 
bazat e Kushtetutës, kodeve, ligjeve dhe standardeve që qeverisin  veprimet e Autoritetit të 
Mbikqyrjes Financiare si dhe të rregullave dhe akteve të tjera  nënligjore, që qeverisin veprimet e 
njësive brenda Autoritetit.  

Audituesi i brendshëm duhet të ushtrojë kujdesin e duhur profesional në kryerjen e  auditimit dhe në 
përgatitjen e raporteve që kanë lidhje me të. Audituesi i brendshëm  duhet të sigurohet që puna e tij 
të jetë e besueshme, në kohë, e dobishme, bindëse dhe e  pastër.  

Audituesi i brendshëm ka detyrim profesional për të zhvilluar dhe përmirësuar aftësitë e  kërkuara 
për të realizuar përgjegjësitë e veta profesionale.  

Audituesi i brendshëm duhet të përdorë metodat dhe praktikat e cilësisë më të lartë të  mundshme 
në kryerjen e auditimit.  Detyrat dhe përgjegjësitë e audituesit të brendshëm vlerësohen periodikisht 
dhe në  mënyrë të përshtatshme duke u bazuar në:  

-trajnimin e përftuar;   

-përvojën e fituar;  

-rendimentin e punës 

Ky kod etike hyn në fuqi menjëherë.         
        Drejtore Auditimit të Brendshëm 

          Irida BUSHATI   


