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KUSHTET E ANGAZHIMIT

Auditimi i Komitetit Olimpik të Kosovës (KOK)


HYRJE

Përshkrimi i programit
Komiteti Olimpik i Kosoves (KOK) është themeluar si organizatë joqeveritare më 27 maj 1992. 
KOK përfaqëson interesin e anëtarëve të saj, Federatave Sportive të Kosovës.
KOK ka disa burime të të hyrave, nga: i) MKRS përmes Memorandumit për mbështetje të aktiviteteve (vjetor), ii) Anëtarësia – Federatat kombëtare sportive, iii) Komiteti Olimpik Ndërkombëtarë (IOC), iv) Komiteti Olimpik Evropian (EOC), v) të hyrat nga Solidariteti Olimpik  (OS), vi) Marketingu- sponsorët, vii) donacionet vii) të hyrat tjera. 
Shpenzimet e buxhetuara për vitin 2021 janë, 1,052.000 € (shpenzimet për vitet tjera 2022-2024 do te mund të lëvizin deri në +20% nga buxheti i vitit 2021).
Siç është e paraparë me statut, KOK është e obliguar të raportoj në bazë të rregullt organeve të saja të larta siç është Bordi Ekzekutiv dhe Asambleja e përgjithshme.

Viti financiar i KOK është viti kalendarik 1 janar deri më 31 dhjetor.

QËLLIMI I KONTRATËS DHE REZULTATET E PRITURA

	Objektiva e përgjithshme

Objektiva e përgjithshme te auditorit është të auditoj raportin të pasqyrave financiare të Komiteti Olimpik i Kosovës për vitin financiar që përfundon me 31 dhjetor 20121, 2022, 2023 dhe 2024 Politikat e përgjithshme te KOK dhe shpalosjet e pasqyrave financiare për vitet përkatëse..

	Objektiva specifike


Auditimi duhet të kryhet në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA)

	Rezultatet e pritura


Një raport i plotë pritet në fund të angazhimit i cili do të përmbajë:

	Raportin e auditimit me opinion të auditorit të pavarur


	Letrën e menaxhmentit, nëse është e nevojshme, për të rekomanduar ndryshimet e nevojshme në praktikat dhe procedurat ekzistuese.



LOGJISTIKA DHE KOHA

Angazhimi për auditim siç kërkohet do të ndërmerret në zyrat e KOK në Prishtinë / Kosovë. Angazhimi për auditim planifikohet të filloj me 1 shkurt të viteve 2022, 2023, 2024 dhe 2025 dhe do të përfundoj me 1 mars të viteve përkatëse.

KËRKESAT

Ftohen aplikues nga firmat e auditimit ose auditorët ligjor të cilët përmbushin kriteret në vijim, të cilat janë në përputhje me kriteret e përcaktuara me Ligjin Nr.06/L-032 Per Kontabilitet, Raportim Financiar dhe auditim dhe Udhëzimin Administrativ 2019/01 të KKRF.

	Të ketë licencë valide të lëshuar nga KKRF sipas udhëzimit administrativ 2019/01
	Të kenë polisë të sigurimit profesional (Ofertuesi i cili fiton në konkursin për auditimin e pasqyrave financiare të KOK duhet që në momentin e angazhimit të ofroj polisë të sigurimit profesional në lartësinë prej 50.000 EUR).
	Kanë përvojë domethënëse në auditim sipas Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit (SNA)

Të ketë së paku tri (3) vite përvojë në auditimin e pasqyrave financiare të OJQ-ve dhe Institucioneve sportive.

RAPORTIMI

Auditori do të diskutoj me Presidentin dhe Bordin ekzekutiv të KOK gjetjet paraprake dhe propozimet në një takim para dorëzimit të raportit final (draft raportin final). Në këtë takim auditori do të:

	Të prezantoj draft raportin e auditimit

Të prezantoj draft letrën e menaxhmentit, më së largu 5 ditë pune pas dorëzimit të raportit final.
Nënvizoj problemet e ballafaquara

Presidenti dhe Bordi Ekzekutiv i KOK do të komentojnë në mënyrë të shkruar draft raportin final brenda 5 ditësh pas pranimit të raportit. Auditori do të përfshijë komentet në raportin final brenda 7 ditësh pasi janë pranuar nga Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës.

Auditori do të përgatit dhe dorëzojë raportin final të auditimit të KOK që përmban të gjitha aspektet e listuara në pikën 4 të këtij dokumenti, brenda shtate (7 ditë pune) pas aprovimit të Draft raportit Final në kopje të shkruara (3 origjinale) dhe një version elektronik të këtij raporti, por jo më vonë se 01 mars të vitit përkatës.

Raportet do të dorëzohen në gjuhën shqipe dhe angleze (nëse kërkohet).
Kontrata përfundon me plotësim-dorëzimin e të gjitha materialeve.
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