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Lista e shkurtesave 

AP            Auditori i Përgjithshëm 

AKM            Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 

ATK               Administrata Tatimore e Kosovës 

KRU               Kompania rajonale e ujësjellësit “Radoniqi” 

KRPP            Komisioni Rregullator i Prokurimit Publik 

LMFPP           Ligji 03/L-48 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë  

LPP  Ligji nr.02/L-99 për Prokurimin Publik i ndryshuar dhe plotësuar më 8 shkurt 
2007. Përfshirë ligjin e ri, nr. 03/L-241 në fuqi prej 01 dhjetor 2010.  

MEF  Ministria e Ekonomisë dhe e Financave  

MF/K  Menaxhimi Financiar dhe Kontrollet 

NP  Ndërmarrje Publike 

ONISA Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit 
(INTOSAI) 

PVF  Pasqyrat  Vjetore Financiare  

SNISA  Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (ISSAI) 

SNK  Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit  

SNKSP Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik (IPSAS) 

SNRF  Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

TVSH  Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 

ZAP  Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 

ZRRUM          Zyra Rregullative për Ujëra dhe Mbeturina 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) ka kryer auditimin e pasqyrave vjetore financiare 
(PVF) të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Radoniqi” sh.a. për vitin e përfunduar më 31 
dhjetor 2010.  

Auditimi ynë është kryer në pajtim me standardet ndërkombëtare të auditimit, të hartuara nga 
INTOSAI (SNISA) dhe ka përfshirë testimet dhe procedurat që ne menduam se ishin të 
nevojshme për të dhënë një opinion lidhur me pasqyrat financiare.  

Gjatë formulimit të opinionit ne vlerësuam mjaftueshmërinë e prezantimit të informacionit në 
pasqyrat financiare. 

Sipas opinionit tonë pasqyrat  financiare në të gjitha aspektet materiale prezantojnë 
pasqyrim të drejtë dhe të vërtetë me përjashtim të: 

• Mungesës se metodave dhe normave të qarta për zhvlerësimin e pasurive. Si 
rrjedhojë ne nuk kemi fituar sigurinë e arsyeshme mbi saktësinë e vlerës së pasurive 
të paraqitura në pasqyra; 

• Prezantimit jo të drejtë të investimeve në inventar dhe pajisje në vlerë 88,500€. Këto 
janë prezantuar si shpenzime në pasqyrat financiare; dhe 

• Mungesës së dokumenteve burimore për obligimet e paraqitura ndaj ish AKM-së në 
vlerë 142,031€. Po ashtu vlera 15,732€ ishte prezantuar gabimisht si obligim i 
kompanisë, pasi këto ishin të hyra të fituara nga kompania në vitin 2008. 

(ISSAI 400: Opinion i kualifikuar) 

Përveç këtyre auditimi ynë ka identifikuar dobësi serioze edhe në disa fusha të menaxhimit 
financiar.  

KRU Radoniqi sikur vitin e kaluar edhe ketë vit ka operuar më rezultat negativ. Këto 
rezultate të biznesit ndikojnë në zvogëlimin e kapitalit dhe rritjen e detyrimeve. Bazuar në 
këtë, konkluzioni ynë është se Bordi nuk ka arritur të siguroj strategji adekuate për drejtimin 
e KRU Radoniqit drejtë rezultateve të pritura nga Aksionari i saj.  

KRU Radoniqi faturon vetëm 35% të ujit të prodhuar, si dhe niveli i inkasimit është i ultë. 
Lidhur më këtë nuk janë bërë analiza të mjaftueshme për shkakun e humbjeve të mëdha të 
ujit të cilat janë 65%. 

Raportimi Financiar nuk është në nivelin e duhur. Pasqyra e shpalosjeve nuk është e qartë 
(nuk janë dhënë shënimet sqaruese dhe mungojnë politikat kontabël). Mungojnë politikat 
rreth vlerësimeve të duhura për llogaritë e arkëtueshme dhe obligimet e KRU Radoniqit.  
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Nuk ka kontrolle mbi shpenzimet dhe janë vërejtur dobësi të theksuara në menaxhimin e tyre. 
Ato nuk janë realizuar në pajtim me kornizën ligjore të LPP-së. Nuk kishte menaxhim të mirë 
të personelit. Dosjet e personelit nuk janë komplete si dhe nuk kishte kontroll gjatë kalkulimit 
të pagave. 

Me qëllim që të përmirësohet menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm ne 
rekomandojmë Bordin që ti caktojë menaxherit detyrën për rishikimin e procedurave aktuale 
të MF/K dhe të krijojë një pako të re të udhëzuesve në MF/K. Kjo pako duhet ti dorëzohet 
Bordit jo më vonë se 1 shtatori i këtij viti. Duke e bërë këtë, drejtori duhet të vendosë theks të 
veçantë në: 

• Analiza të mjaftueshme rreth shkaqeve për humbjen e ujit dhe ngritjen e performancës 
në Kompani; 

• Planifikim adekuat të buxhetit vjetor; 

• Pasqyra financiare të përgatitura në përputhje më SNK dhe kërkesat ligjore; 

• Klasifikim të duhur të shpenzimeve dhe investimeve; 

• Proces transparent të prokurimit në përputhje të plotë me qëllimet e legjislacionit;  

• Menaxhim të duhur te personelit; dhe 

• Shpalosje të duhura mbi pasuritë e kompanisë. 

Bordi i KRU Radoniqi i ka pranuar të gjeturat dhe konkluzionet tona në raportin e auditimit 
për pasqyrat financiare të vitit 2010, dhe është zotuar se do të bëjë të gjitha përpjekjet për ti 
adresuar të gjitha rekomandimet e dhëna. 

I. Hyrje  

Ky auditim ka të bëjë me Pasqyrat Vjetore Financiare të Kompanisë Rajonale të Ujësjellesit 
“Radoniqi” sh.a. për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2010.  

Është përgjegjësi e KRU Radoniqit të përgatisë PVF-të në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK), në bazë të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar dhe sipas kërkesave të aplikueshme për raportimin e NP-ve.  

Auditimi i rregullsisë përkufizohet si një verifikim i kontabilitetit financiar, duke përfshirë 
ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave tjera financiare si dhe 
dhënien e mendimit:  

• Nëse PVF-të japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve 
financiare për periudhën e auditimit;  
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• Nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe 
rregulloret në fuqi;  

• Për përshtatshmërinë e funksioneve të kontrollit të brendshëm dhe të auditimit të 
brendshëm; dhe  

• Për të gjitha çështjet të cilat dalin apo kanë të bëjnë me auditimin.  

Në ketë auditim ne kemi ndërmarrë aktivitetet si në vijim:  

• Kemi rishikuar PVF-të e KRU Radoniqit në raport me buxhetin e miratuar për vitin 
2010;  

• Kemi përcaktuar nëse PVF-të e KRU Radoniqi janë përgatitur në pajtim me SNK dhe 
kërkesat e aplikueshme ligjore;  

• Kemi përcaktuar nivelet e materialitetit të të hyrave dhe shpenzimeve, si prag për 
lehtësimin e përcaktimit të llojit të opinionit që duhet dhënë mbi pasqyrat financiare;  

• Kemi zbatuar një kombinim të mostrimit sipas gjykimit dhe sipas rastit, në 
përzgjedhjen e transaksioneve për testim;  

• Kemi kryer testime substanciale gjithëpërfshirëse mbi transaksionet financiare;  

• Jemi mbështetur në një lloj kombinimi të intervistave, rishikimeve analitike, 
rishikimin e dokumenteve dhe verifikimin fizik për të vlerësuar vlefshmërinë dhe 
rregullsinë e transaksioneve financiare; dhe  

• Kemi vlerësuar cilësinë e punës së Zyrës së Auditimit të Brendshëm në Kompani. 

Në këtë raport ne përmbledhim auditimin e këtij viti dhe japim një opinion formal mbi     
PVF-të për vitin 2010. 

Lidhur me opinionin tonë të auditimit për PVF-të e KRU Radoniqi, standardet ndërkombëtare 
të auditimit përcaktojnë kriteret specifike të cilat rregullojnë llojin e opinionit që mund të 
jepet. Këto janë të përcaktuara më gjerësisht në Shtojcën 2.  
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II. Opinioni i auditimit  

Sipas opinionit tonë pasqyrat  financiare në të gjitha aspektet materiale prezantojnë 
pasqyrim të drejtë dhe të vërtetë me përjashtim të: 

• Mungesës se metodave dhe normave të qarta për zhvlerësimin e pasurive. Si 
rrjedhojë ne nuk kemi fituar sigurinë e arsyeshme mbi saktësinë e vlerës së pasurive 
të paraqitura në pasqyra; 

• Prezantimit jo të drejtë të investimeve në inventar dhe pajisje në vlerë 88,500€. Këto 
janë prezantuar si shpenzime në pasqyrat financiare; dhe 

• Mungesës së dokumenteve burimore për obligimet e paraqitura ndaj ish AKM-së në 
vlerë 142,031€. Po ashtu vlera 15,732€ ishte prezantuar gabimisht si obligim i 
kompanisë, pasi këto ishin të hyra të fituara nga kompania në vitin 2008. 

 (ISSAI 400: Opinion i kualifikuar) 

III. Gjendja e rekomandimeve të viteve të kaluara 

Vitin e kaluar Pasqyrat Financiare të KRU Radoniqi janë audituar nga kompania private e 
auditimit Audit&Conto e cila kishte dhënë Opinion të kualifikuar.  

Bazat për kualifikimin e Opinionit ishin:  

• Çështja e metodave të përdorura për zhvlerësimin e pronës, impianteve dhe pajisjeve; 

• Mospjesëmarrja e Auditorit në numërimin fizik të stoqeve më 31 Dhjetor 2009; 

• Çështja e rivlerësimit të stoqeve më 31 Dhjetor 2008 dhe pamundësia e auditorit që të 
përcaktoj nëse ka qenë e nevojshme të bëhet rivlerësimi i stoqeve me 31 Dhjetor 
2009; dhe 

• Pamundësia për të arritur siguri të mjaftueshme lidhur më vlerën e Llogarive të 
arkëtueshme të paraqitura në Bilancin e gjendjes më 31 Dhjetor 2009. 

Përveç raportit firma e auditimit kishte dorëzuar Letër për Menaxhmentin në te cilën janë 
dhënë tetë rekomandime. Prej tyre, një rekomandim është adresuar. Shtatë të tjera janë në 
proces të adresimit.  

Rekomandimi i cili ka arritur të adresohet ishte: 

• Regjistrimi dhe paraqitja e transaksioneve në fund të periudhës në pajtim më parimin 
akrual të kontabilitetit (prerja). 
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Rekomandimet të cilat janë në proces të adresimit: 

• Përgatitja e Politikave të Kontabilitetit – Manuali i Kontabilitetit; 

• Implementimi i procedurave për prodhim të rregullt të analizës së vjetërsimit dhe 
përmirësimin e kontrollit të të arkëtueshmeve; 

• Analiza detale e të gjitha llogarive të pagueshme dhe nxjerrja e konkluzioneve 
adekuate, prezantimi për miratim ne bordin e drejtorëve si dhe procesimi në 
kontabilitet; 

• Rivlerësimi i aseteve të cilat kanë vlerë përdorimi, nxjerrja e vlerës se tregut dhe 
amortizimi i tyre. Po ashtu shlyerja e aseteve që nuk janë ne përdorim; 

• Përpilimi i një Rregullore me procedura dhe udhëzime për zbatim të kontrollit të 
brendshëm; 

• Përpilimi i politikave kontabël dhe shënimeve sqaruese; dhe 

• Respektimi i legjislacionit kosovar lidhur me tatimet si dhe parandalimi i detyrimeve 
kontingjente. 

Mos adresimi i plotë i rekomandimeve të mëhershme, kanë shkaktuar të njëjtat probleme si 
në vitet e kaluara. Andaj ne shprehim shqetësimin tonë për të gjitha rekomandimet e pa 
adresuara. 

Rekomandimi 1 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj: 

• Adresimin e rekomandimeve në mënyrë me të organizuar dhe të ndërmarrë veprime për 
përcjelljen e tyre. 
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IV. Pasqyrat financiare 

IV.1 Rezultati financiar në krahasim me Buxhetin e Aprovuar 

Analiza e Rezultatit në Pasqyrat Financiare kundrejt Buxhetit të Planifikuar tregon: 

Tabela 1: Raporti i rezultateve 

Përshkrimi Buxheti
2010

Realizimi
2010

Realizimi 
2009 

Ndryshimi 
2010/2009

Të hyrat nga Shitja e Ujit 2,931,408 2,606,708 2,541,624 65,084
Të hyrat tjera 50,000 188,573 104,096 84,477
Total të hyrat 2,981,408 2,795,281 2,645,720 149,561
Shpenzimet operative  
Shpenzimet e pagave 1,406,000 1,316,568 1,284,373 32,195
Shpenzimet e riparimeve dhe mirëmbajtjes 89,092 33,818 36,017 -2,199
Shpenzimet administrative & telefonit 0 26,191 25,733 458
Shpenzimet e rrymës elektrike 151,000 145,168 139,436 5,732
Shpenzimet e derivateve 66,730 41,987 44,423 -2,436
Shpenzimet e kemikaleve 90,000 21,746 40,385 -18,639
Shpenzimet e marketingut 0 16,590 10,582 6,008
Shp. e borxheve të këqija dhe të dyshimta 620,000 615,913 665,905 -49,992
Shpenzimet e zhvlerësimit 820,794 770,308 753,557 16,751
Shpenzimet tjera operative 288,285 315,164 207,189 107,975
Totali i shpenzimeve operative 3,531,901 3,303,453 3,207,600 95,853
E ardhura nga interesi 7,921 3,216 4,705
Fitimi/Humbja e vitit (550,493) (508,172) (561,880) 53,708

 

Ndryshimi ndërmjet buxhetit të planifikuar dhe realizimit të tij për vitin 2010  

Të hyrat e realizuara nga shërbimet e ujit janë për 324,700€ më të ulëta, se sa planifikimi i 
tyre. Të hyrat tjera jo operative janë më të larta se planifikimi për 138,572€. Ky ndryshim 
rrjedh nga të hyrat e grantit e Qeverisë të cilat kompania nuk i kishte planifikuar si duhet. 

Shpenzimet totale të realizuara në vitin 2010 janë më të ulëta për 228,466€ në raport me 
planifikimet. Ndryshimi rrjedh si pasojë e parashikimit jo të mirë të pagave, shpenzimeve të 
riparimit, kemikaleve dhe shpenzimeve të zhvlerësimit. 

Ndryshimet në realizimin e buxhetit ndërmjet vitit 2010 dhe 2009 

Në vitin 2010 janë realizuar 65,084€ më shumë të hyra krahasuar më 2009. Të hyrat tjera 
janë ngritur për 84,476€, si rrjedhojë e njohjes se të hyrave nga grantet. 
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Shpenzimet në total janë rritur për 95,854€ në vitin 2010 krahasuar më 2009. Kjo ka të bëjë 
me ngritjen e shpenzimeve për paga pas ristrukturimit të KRU Radoniqit dhe kompensimeve 
të përformancës për inkasantët. Po ashtu kompania në vitin 2010 ka një shpenzim prej 
62,410€ për leje ujore, të cilin shpenzim nuk e kishte në vitin 2009. 

Konkluzioni 

Rezultati financiar i KRU Radoniqi është negativ, shpenzimet e përgjithshme janë më të larta 
se sa të hyrat. Humbja afariste është e konsiderueshme edhe pse për rreth 50,000€ është më 
mirë se në 2009. Po ashtu niveli i ultë i faturimit dhe inkasimit në kombinim me mungesën e 
kontrolleve mbi shpenzimet kanë ndikim negativ në përformancën e organizatës. 

Mirëpo, për të kuptuar sfidat e vërteta, një analizë e Bilancit të Gjendjes gjithashtu duhet të 
bëhet.   

Tabela 2, Pamja e bilancit të gjendjes 
PËRSHKRIMI Viti 2010 Viti 2009

Pasuritë  € €

Toka 8,617,300 8,617,300

Ndërtesat 11,755,656 11,965,345

Inventari ,pajisjet dhe makinat 14,695,152 15,103,008
Totali i pasurive jo qarkulluese 35,068,108 35,685,653
Stoqet neto 620,877 712,295
Llogarit e arkëtueshme  1,665,439 1,247,415
Kërkesat tjera 16,695 27,448
Paraja dhe ekuivalentet e parasë 202,955 287,466
Totali i pasurive qarkulluese 2,505,965 2,274,625
TOTALI I PASURIVE 37,574,073 37,960,277

Kapitali i emituar 25,000 25,000

Rezervat e rivlerësimit 37,963,555 37,963,555

Fitimi/Humbja e akumuluar 1,501,859 943,195

Fitimi/Humbja e vitit 500,253 558,664

Kapitali dhe rezervat 35,986,443 36,486,696

Detyrimet afatgjata 0 111,740

Grantet e shtyra 250,179 232,363

Detyrimet jo qarkulluese 250,179 344,103

Llogarit e pagueshme dhe te tjera 217,439 215,104

Tatimet e pagueshme 931,802 787,514
Shpenzimet aktuale 188,209 126,860
Detyrimet qarkulluese 1,337,451 1,129,479

GJITHSEJ EKUITETI DHE DETYRIMET 37,574,073 37,960,277
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Nga pamja e bilancit shihet se vlera e pasurive të Radoniqit ka rënie për 386,204€ 
(zhvlerësimi ishte me i lartë se investimet kapitale). Të arkëtueshmet kanë një trend të rritjes, 
që tregon paaftësinë e Radoniqit për ti mbledhur e borxhet e saj. 

Kapitali dhe rezervat e Radoniqit kanë një trend në rënie. Humbjet në vitin 2010 ishin 
500,253€, e në anën tjetër detyrimet e kompanisë kanë shënuar rritje. 

Konkluzioni  

KRU Radoniqi në vazhdimësi ka një trend negativ në aspektin financiar e cila rrezikon 
vijimësinë e saj. Kjo është si rrjedhojë e afarizmit jo të mirë. Humbjet e ujit të prodhuar janë 
shumë të mëdha, derisa në anën tjetër inkasimi i të hyrave nuk është në nivel të kënaqshëm.  

Rekomandimi 2 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj:  

• Që janë marrë veprime të menjëhershme për të përmirësuar afarizmin e Kompanisë, duke 
siguruar rezultate pozitive dhe vazhdimësinë e sigurt të kompanisë; dhe 

• Proces të mirëfilltë të planifikimit buxhetor bazuar në strategji dhe programe konkrete. 

IV.2 Pajtueshmëria në lidhje me raportimin e jashtëm  

Bazuar në kërkesat ligjore mbi raportimin e NP-ve, sipas SNRF, dhe sipas kërkesave nga 
marrëveshjet vjetore me MEF-in, Radoniqi kishte raportuar si në vijim: 

a) Raporte tremujore dhe Raportin vjetor të Kompanisë për aksionarin (MEF-in); 

b) Pasqyrat financiare vjetore; 

c) Raporte tremujore dhe vjetore për ZRRUM-in; dhe  

d) Raporte tremujore dhe vjetore mbi Subvencionet (bazuar në marrëveshjen për 
Monitorim dhe Kontroll MEF - KRU Radoniqi). 

IV.3 Cilësia e informatave 

Ne kemi testuar informatat financiare të paraqitura në PVF të KRU Radoniqi, dhe kemi 
shpalosur  dobësitë në vijim.  

Nuk jemi të kënaqur më shpalosjet lidhur me pasuritë, vlerësimin e llogarive të arkëtueshme 
dhe trajtimin e detyrimeve.  

Pasaktësitë në vijim nuk janë korrigjuar nga ana e Menaxhmentit dhe për këtë ne po i 
raportojmë ato:  
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• Nuk ka pasur shpalosje në pasqyra financiare lidhur me pasuritë, si dhe regjistri nuk 
ishte i plotë dhe i saktë;  

• Mungojnë analizat e vjetërsisë për llogaritë e arkëtueshme dhe procedurat e shkruara 
lidhur me lejimet (provizionimet) për borxhet e këqija; 

• Trajtimi jo i mirë i detyrimeve dhe regjistrimet e gabuara lidhur me to; dhe 

• Regjistrimet e faturave në kontabilitet nuk bëhen me kohë. Në disa raste pagesat janë 
bërë para se të regjistrohet fatura e cila dëshmon shpenzimin. 

Konkluzioni 

Ekzistojnë kontrolle të dobëta me rastin e regjistrimit të transaksioneve. Pasaktësitë janë rreth 
pasurive, trajtimi jo i mirë i të arkëtueshmeve dhe obligimeve. Këto ndikojnë në cilësinë e  
informatave në pasqyra financiare të kompanisë. 

Rekomandimi 3 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj që:  

• Janë bërë shpalosjet e duhura lidhur me pasuritë e kompanisë dhe të sigurohet se regjistri 
i pasurive është i plotë dhe i saktë; 

• Janë hartuar procedura të shkruara lidhur me trajtimin e të arkëtueshmeve dhe lejimeve 
për borxhet e këqija e të dyshimta; dhe 

• Departamenti i Financave i regjistron drejtë të gjitha transaksionet dhe i prezanton drejt 
në PVF. 

V. Realizimi i Buxhetit   

V.1 Të hyrat 

Për vitin 2010 Kompania ka planifikuar të hyra nga faturimi i ujit 2,931,408€, ndërsa janë 
realizuar 2,606,708€.  

Përveç këtyre Radoniqi ka realizuar edhe të hyra tjera jo operative në vlerë prej 196,493€. 
Prej tyre të hyra nga grantet 122,023€, të hyrat nga interesi i parave në bankë ishte 7,921€, si 
dhe të hyra tjera ishin 66,549€. 

Ne kemi analizuar procesin prej përpunimit të ujit, faturimit e deri të inkasimi dhe raportimi i 
të hyrave, si dhe kemi testuar 37 mostra lidhur me të hyrat. 

Auditimi ynë ka identifikuar dobësitë dhe parregullsitë të cilat i kemi shpalosur në vijim:  
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Humbjet e ujit të prodhuar janë rreth 65%  

KRU Radoniqi ka humbje të mëdha të ujit të prodhuar. Prodhimi i ujit të përpunuar për vitin 
2010 është 17,598,576m3, ndërsa janë faturuar 6,195,674m3 (ose 35% e prodhimit) që tregon 
humbjen prej 11,402,902m3 apo 65%.  

Radoniqi nuk kishte bërë një analizë të mirë lidhur me shkakun e këtyre humbjeve dhe masat 
të cilat duhet të merren me qëllim të zvogëlimit të tyre. 

Ndarja jo e mirë e detyrave në procesin e leximit, faturimit dhe inkasimit   

Në KRU Radoniqi nuk ka ndarje të duhur të detyrave. Inkasanti i cili bënë leximin e 
ujëmatësve në bazë të cilit krijohet fatura, dorëzon faturën dhe bënë inkasimin e mjeteve nga 
konsumatori.  

Ky proces është në kundërshtim edhe me organogramin e Radonoqit. Leximi i ujëmatësve 
parashihet të kryhet nga një departament tjetër dhe persona tjerë.  

Dokumenti për leximin e ujëmatësve nuk përmban datën e plotësimit. Ne nuk ishim në 
gjendje të përcaktojmë nëse ujëmatësit janë lexuar me kohë. 

Numër i lartë i konsumatorëve të cilët nuk kanë ujëmatës (faturim paushall) 

Prej 28,018 konsumatorëve aktiv sa i ka të regjistruar Radoniqi, 2,111 prej tyre nuk 
posedojnë ujëmatës. Ata faturohen në mënyrë paushalle. Vlera financiare e këtyre faturimeve 
(paushalle) është rreth 294,637€. Kjo vlerë është paraqitur si e hyrë në pasqyrat financiare.         

Konkluzioni 

KRU Radoniqi nuk ka afarizëm të qëndrueshëm financiar. Humbjet e mëdha të ujit dhe 
inkasimi i ulët mund të rrezikojnë vijimësinë e sigurt saj.  

Kontrollet dhe menaxhimi lidhur me procesin faturimit dhe inkasimit te të hyrave është i 
dobët dhe ka mangësi të theksuara. Faturimi në formë paushalle është duke u përdorur ende 
në shumë raste dhe menaxhmenti nuk ka marrë ndonjë masë për zgjidhjen e situatës. 

Rekomandimi 4 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj:  

• Analizë të duhur rreth shkakut të humbjeve të ujit dhe të marr veprimet e duhura për 
përmirësimin e përformancës në kompani; 

• Ndarje të duhur të detyrave në procesin e leximit, faturimit dhe inkasimit të të hyrave; dhe 

• Që konsumatorët janë pajisur me ujëmatës dhe në ketë mënyrë eliminohen  faturimet 
paushallë. 
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V.2 Shpenzimet  

2.1 Blerjet përmes prokurimit  

Blerjet e realizuara nëpërmjet procedurave të prokurimit për vitin 2010 janë në vlerë prej 
404,083€.  

Ne kemi ekzaminuar pesë mostra në vlerë prej 236,568€, ose rreth 59% të totalit të 
prokurimit. Të gjitha mostrat që i kemi ekzaminuar kishin mangësi. Nuk përjashtohet 
mundësia që i gjithë  prokurimi të ketë të njëjtat probleme.  

Mangësitë e vërejtura në procesin e  prokurimit i kemi shpalosur në vijim. 

Menaxhim i dobët dhe mungesë e kontrolleve në zyrën e prokurimit 

KRU Radoniqi kishte të punësuar vetëm një zyrtar të prokurimit gjatë vitit 2010. Por për 
shkak të vëllimit të madh të punëve ky zyrtar disa herë kishte kërkuar nga menaxhmenti 
rritjen e numrit të stafit.  

Menaxhmenti nuk kishte marrë parasysh ketë kërkesë. Si rrjedhojë ka mangësi të 
konsiderueshme gjatë zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit. 

Planifikim jo i mirë i aktiviteteve të prokurimit 

Njësitë kërkuese brenda Radoniqit nuk i përgatisin me kohë dhe si duhet nevojat e tyre.  
Planifikimi nuk është i saktë dhe kryhen projekte jashtë planifikimit. 

Projekti i realizuar gjatë vitit 2010 për “Ndërrimin e gypave primar” në vlerë prej 119,963€ 
nuk ishte i planifikuar. 

Në rastin e kontratës “Riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve” parashikimi i shpenzimeve 
ishte 10,000€, ndërsa kontrata ishte lidhur 37,572€. Përveç kësaj për riparim dhe mirëmbajtje 
të automjeteve janë bërë shpenzime jashtë planit të prokurimit.  

Zhvillimi i proceduarve të Kuotimit të çmimeve për vlera mbi 10,000€ 

Sipas LPP procedurat e hapura të prokurimit duhet të zhvillohen lidhur me kontratat të cilat 
parashikohen të kenë vlerë mbi 10,000€. KRU Radoniqi i kishte anashkaluar procedurat e 
hapura në kontratën “Furnizim me pjesë rezervë dhe mirëmbajtje të automjeteve” në dy Lote 
në vlerë prej 37,572€. Kjo kontratë ishte lidhur  përmes Kuotimit të çmimeve.  

Lidhur më ketë tender mungonin dosjet origjinale për dy ofertues. Gjatë auditimit na janë 
ofruar vetëm kopjet e dosjeve. Dosja origjinale është kërkesë kryesore më rastin e 
pjesëmarrjes në procesin e tenderimit. 
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Kriteret në dosjen e tenderit nuk përputhen me kriteret në raportin e vlerësimit 

Në pesë kontrata të testuara kemi vërejtur se vlerësimi i ofertave është bërë pa i përfillur të 
gjitha kriteret e përcaktuara. Disa kritere të përcaktuara në dosjen e tenderit nuk janë bartur 
në raportin e vlerësimit. Kjo formë e vlerësimit nuk është në përputhje më kërkesat ligjore 
dhe  rrezikon vlerësimin e drejtë të ofertave. 

Përveç kësaj në tri raste është zgjedhur fituesi pa i plotësuar të gjitha kriteret e përcaktuara në 
dosje të tenderit. 

Radoniqi ka lidhur kontratë me firmat të cilat kanë obligime ndaj ujësjellësit 

OE e cila kishte fituar kontratë nga Radoniqi në vlerë 119,963€, nuk i kishte kryer obligimet 
për shërbimet e ujit. Borxhi i këtij OE ndaj Ujësjellësit Radoniqi ishte rreth 1,135€. Kjo nuk 
është praktikë e mirë dhe tregon menaxhimin e dobët të borxheve të pa inkasuara. 

Mos respektim i kontratës nga ana e OE 

Në projektin “Furnizim me material për mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit me dimensione të 
mëdha” firma fituese nuk i ka respektuar afatet e dërgimit të mallrave sipas kontratës.  

KRU Radoniqi i ka dërguar fletëporosinë të OE më 16 korrik 2010. Sipas marrëveshjes  
furnizimi i plotë duhet të kryhej menjëherë. OE ka bërë furnizim vetëm 10% të kësaj 
fletëporosie më 23 korrik 2010.  

Pas kësaj vonese Radoniqi i ka dërguar vërejtje me shkrim OE, për furnizim jo të plotë dhe 
me vonesë. Deri me datën 24 dhjetor 2010 apo pas më shumë se pesë muajve OE nuk e kishte 
kryer furnizimin e plotë të kësaj fletëporosie.  

Përveç tri vërejtjeve me shkrim që kishte bërë, KRU Radoniqi nuk kishte ndërmarr masa për 
të siguruar zbatimin e kësaj kontrate. Nuk kishte aplikuar ndëshkimet e parapara me kontratë 
apo shkëputjen e saj. 

Konkluzioni 

Menaxhmenti i KRU Radoniqit ishte në dijeni të mosfunksionimit të zyrës se prokurimit 
mirëpo nuk kishte vepruar me kohë për të përmirësuar këtë gjendje.  

Mënyra e tillë e shpenzimeve e dërgon Radoniqin në mos arritjen e vlerës se parasë dhe  
dëmton biznesin e saj. 
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Rekomandimi 5 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj:  

• Funksionimin e plotë të zyrës se prokurimit dhe të siguroj kontrolle adekuate në 
realizimin e shpenzimeve; 

• Planifikim të duhur të aktiviteteve të prokurimit, duke u bazuar në kërkesat reale; dhe 

• Vlerësim të drejtë të ofertave dhe menaxhim të mirë të kontratave të nënshkruara me OE. 

2.2 Blerjet tjera  

KRU Radoniqi për vitin 2010 ka raportuar 315,164€ si shpenzime tjera operative.  

Ne kemi testuar klasifikimin e shpenzimeve të materialit dhe shpenzimet e inventarit në vlerë 
prej 111,037€. Po ashtu kemi kryer testime detaje për shpenzimet e derivateve të naftës në 
vlerë prej 41,987€ dhe shpenzimet për mirëmbajtjen e softuerit prej 4,267€. 

Në vijim ne i kemi shpalosur mangësitë e identifikuara. 

Klasifikim i shpenzimeve në kode kontabël jo adekuate 

Shpenzimet e pajisjeve  dhe rrjetit janë paraqitur dhe raportuar si shpenzime tjera operative 
në vlerë prej 111,037€. Ky klasifikim nuk ishte paraqitur në kodet e duhura kontabël.  

Kontrata për mirëmbajtjen e softuerit nuk ishte e nënshkruar nga të dy palët si dhe nuk kishte 
mirëmbajtje të duhur të softuerit 

Shpenzimet për mirëmbajtjen e softuerit, për vitin 2010 ishin 4,267€. Kjo kontratë ishte e 
lidhur me OE PRONET (Asseco). 

Softueri i Radoniqit nuk ofronte siguri të mjaftueshme lidhur me besueshmërinë e të dhënave, 
si dhe ekzistonin gabime dhe pengesa në softuer. 

Gjatë vitit 2010 OE kishte kryer vetëm tri vizita në KRU Radoniqi dhe kishte bërë gjashtë 
rregullime nëpërmjet e-mailit. Sipas zyrtarëve të KRU Radoniqi, kjo firmë duhet ta vizitojë 
Radoniqin se paku një herë në muaj, për të siguruar funksionimin e duhur të softuerit dhe 
eliminimin e pengesave.  

Po ashtu ne nuk ishim në gjendje ti kryenim të gjitha procedurat audituese të nevojshme për 
shkak të këtyre pengesave. Përkundër pagesës për mirëmbajtjen e  softuerit, Radoniqi nuk po 
i merr shërbimet e duhura.  
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Çmimet e faturuara nuk përputhen me çmimet në kontratë 

Shpenzimet e derivateve të naftës për vitin 2010 ishin 41,987€. Ne kemi testuar katër fatura 
mujore në vlerë prej 10,310€, apo rreth 25% të shpenzimeve për derivate. 

Nga katër faturat e testuara dy nuk ishin llogaritur sipas kontratës. Çmimet e kontraktuara 
janë me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), ndërsa operatori ekonomik kishte shtuar dy 
herë TVSH-në. Si pasoj Radoniqi në këto dy fatura ka paguar 658€ më shumë.  

Në bazë të popullacionit të audituar 50% e tyre tregojnë mangësi.  Nuk përjashtohet 
mundësia të ketë edhe gabime tjera. 

KRU Radoniqi nuk ka kontrolle të mira me rastin e pranimit të faturave dhe nuk ka arritur ti 
identifikoj gabimet gjatë procesimit të pagesave. Kjo kishte shkaktuar mbi pagesë e cila 
dëmton buxhetin. 

Konkluzioni 

Në mungesë të klasifikimit të duhur të shpenzimeve raportet financiare rezultojnë me pamje 
jo të drejtë dhe të plotë. 

Ndërsa dobësitë në menaxhimin e shpenzimeve ndikojnë në shfrytëzimin jo racional të parasë 
publike si dhe në humbje (mos arritjen e objektivave të Radoniqit). 

Rekomandimi 6  

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj:  

• Klasifikimin e duhur të shpenzimeve nga investimet si dhe regjistrimin e tyre në kode 
adekuate që të sigurohet një prezantim i drejtë i tyre; 

• Mirëmbajtje të rregullt të softuerit për të eliminuar pengesat e paraqitura dhe të siguroj 
informata të besueshme financiare; dhe 

• Kontrolle adekuate gjatë pranimit të faturave dhe ekzekutimit të pagesave. Ndërsa për 
mjetet e mbi paguara të konsiderohet kthimi i tyre. 

2.3 Kompensimet  (pagat dhe mëditjet) 

Në KRU Radoniqi gjatë vitit 2010 ishin të punësuar 219 punëtor. Kompensimet e stafit (paga 
dhe mëditje) janë 1,316,568€, të cilat përbëjnë rreth 40% të shpenzimeve totale. 

Ne kemi rishikuar funksionimin e kontrolleve lidhur me menaxhimin e stafit, kemi testuar 
dhjetë mostra nga dosjet e personelit si dhe pagesat e bëra për këta zyrtarë.  
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Dobësitë në funksionimin e kontrolleve, mirëmbajtjen e dosjeve dhe menaxhimin e këtyre 
shpenzimeve i kemi shpalosur në vijim.  

Dosjet e personelit nuk ishin të kompletuara dhe nuk ishte bërë vlerësim vjetor për stafin 

Në dosje të personelit mungonin dokumentet e duhura rreth të dhënave personale për stafin e 
saj (letërnjoftimi, dëshmitë mbi kualifikimin etj). Po ashtu Radoniqi nuk ka bërë vlerësimin 
vjetor për stafin e saj, si dhe nuk ka nxjerrë rregullore e cila e kërkon ketë vlerësim. 

Punëtoret me pozita dhe detyra të njëjta, bazën e pagës e kanë të ndryshme  

Me rastin e riorganizimit të brendshëm të KRU Radoniqi ishte bërë ndryshimi i koeficienteve 
të pagës për disa punëtor. Punëtorët me pozita të njëjta marrin paga të ndryshme.  

Këto ndryshime nuk ishin në përputhje me rregulloren mbi Organizimin dhe Sistematizimin e 
Punëve dhe Detyrave të punës. Sipas kësaj rregullore punëtoret në pozita dhe punë të njëjta 
duhet të kenë koeficient të njëjtë. 

Disa prej punëtorëve nuk i kishin pranuar këto ndryshime dhe kishin refuzuar nënshkrimin e 
kontratave të reja. 

Kontrolle jo të mira dhe ndarje jo e duhur e detyrave në  procesin e kalkulimit të pagave 

Zyra e personelit në KRU Radoniqi nuk mban të dhëna të plota lidhur me kompensimet e 
stafit. Nuk ka të dhëna rreth kalkulimit të përvojës se punës, shujtës, orëve shtesë, punës gjatë 
vikendit, dhe ditëve të festave (kjo zyre mban të dhëna vetëm për pagën bazë).  

Këto të dhëna përgatitën nga zyrtari i arkës dhe nga udhëheqësit e departamenteve. 

Zyra për menaxhimin e personelit nuk ka kontroll në procesin e kalkulimit të pagave, në 
menaxhimin dhe ekzekutimin e tyre. Në mungesë të mbikëqyrjes dhe kontrollit në ketë 
proces mund të ndodhin gabime dhe parregullsi e të mos zbulohen.   

Konkluzioni 

KRU Radoniqi nuk ka manual të shkruar për menaxhimin e mirë të personelit, mirëmbajtjen 
e dosjeve dhe vendosjen e kontrolleve të duhura gjatë shpenzimeve lidhur me stafin e saj.  

Në mungesë të manualeve të mira zyrtare, menaxhmenti i rregullon çështjet e personelit duke 
nxjerrë vendime të shpeshta për raste individuale. Kjo nuk është praktikë e mirë e 
menaxhimit, pasi vendimet e shpeshta për raste individuale mund të jenë jo transparente dhe 
jo objektive. 
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Rekomandimi 7 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj:  

• Që menaxhimi i Burimeve Njerëzore të jetë i drejtë dhe transparent; 

• Hartimin e manualeve të shkruara dhe procedura të qarta lidhur me funksionimin dhe 
menaxhimin e personelit dhe dosjeve të tyre; dhe 

• Kompensimet e stafit të jenë në përputhje me rregulloret e aplikueshme si dhe funksioni i 
përpunimit të pagave të jetë i ndarë nga funksioni i ekzekutimit të tyre. 

V.3 Pasuritë   

3.1 Pasuritë kapitale 

Pasuritë jo qarkulluese të paraqitura në pasqyrën e bilancit më 31 Dhjetor 2010 janë në vlerë 
35,068,107€. Pasuritë (prona, pajisjet dhe impiantet) e KRU Radoniqi ishin vlerësuar nga një 
kompani vlerësuese e pavarur, dhe ka filluar me bilancin fillestar me 1 Janar 2007.  

Pas këtij vlerësimi Radoniqi nuk kishte bërë asnjë rishikim të vlerës së pasurive dhe jetës së 
përdorimit të tyre, për të paraqitur vlerën e tyre në raport me vlerën e tregut.  

KRU Radoniqi nuk i menaxhon mirë pasuritë e saj. Nuk ka shpalosje të mjaftueshme në 
pasqyra si dhe mungojnë politikat e shkruara lidhur me to, për më tepër: 

• Radoniqi nuk ka metoda dhe norma të qarta për zhvlerësimin e pasurive. Zhvlerësimi 
i pasurive është bërë duke u bazuar në vlerën e pasurive pas vlerësimit të tyre në vitin 
2007, e cila asnjëherë nuk është rishikuar; 

• Regjistrat e pasurive nuk janë të plotë dhe të saktë për vitin 2010. Investimet e 
Radoniqit nuk janë kapitalizuar si pasuri afatgjatë mirëpo janë trajtuar si shpenzime. 
Po ashtu nuk është përgatitur listë e veçantë për pasuritë e dala nga përdorimi; dhe 

• Nuk janë shpalosur dhe nuk janë dhënë informatat e duhura për secilën klasë të 
pasurive të saj. 

Si rrjedhojë ne nuk kemi fituar sigurinë e arsyeshme mbi saktësinë e vlerës së pasurive të 
paraqitura në pasqyra dhe rrjedhimisht për vlerën e shpenzimeve të zhvlerësimit për vitin.  

Kjo praktik kishte ndodhur edhe në vitet e kaluara andaj regjistrat e pasurive dhe vlera e saj 
mund të mos jenë të saktë dhe të plotë. 
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Konkluzioni 

Pasaktësitë e paraqitura kanë rrjedhur në mungesë të politikave të duhura kontabël, 
shpalosjeve dhe njohurive të mjaftueshme mbi trajtimin dhe vlerësimin e pasurive.  

Rekomandimi 8 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj që:  

• Janë përgatitur politikat kontabël për pasuri dhe është bërë  vlerësimi i pasurive në 
harmoni më SNK; dhe 

• Janë bërë shpalosjet e duhura lidhur me pasuritë e Radoniqit dhe të sigurohet se regjistri i 
pasurive të jetë i plotë dhe i saktë. 

3.2 Stoqet  

Vlera e stoqeve në PVF-të e vitit 2010 ishte 620,877€. Krahasuar me vitin 2009 vlera e tyre 
është më e vogël për rreth 91,400€. 

Mangësitë rreth menaxhimit të duhur të depos dhe trajtimit të stoqeve i kemi paraqitur në 
vijim: 

• Pajisjet dhe inventari i Radoniqit i regjistruar si stoqe, në momentin e daljes nga depo 
janë paraqitur si shpenzime në pasqyrën e të ardhurave. Këto pajisje ishte dashur të 
inventarizohen e të paraqiten në regjistrin e pasurive; dhe 

• Radoniqi kryen transaksione në emër të depos (hyrje-dalje), ndërsa mallrat fizikisht 
nuk kalojnë nëpërmjet depos. 

Bazuar në të dhënat e Radoniqit vlera investimeve në inventar dhe pajisje e paraqitur si 
shpenzim ishte rreth 88,500€.  

Njohja e këtyre shpenzimeve duhet të bëhet në raport me kohën e përdorimit (zhvlerësimit) të 
tyre.  

Konkluzioni  

Trajtimi jo i duhur i inventarit dhe pajisjeve rezulton me raporte financiare jo të drejta dhe jo 
të plota. Më ketë rast pasuritë janë nënvlerësuar, regjistri i pasurive nuk është i plotë si dhe 
janë mbivlerësuar shpenzimet e vitit. 
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Rekomandimi 9 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj:  

• Klasifikimin e duhur të investimeve në raport me shpenzimet duke siguruar raporte të 
sakta si dhe regjistër të plotë të pasurive; dhe 

• Menaxhim të mirë të depos dhe kontrolle të duhura financiare me rastin e regjistrimit të 
transaksioneve. 

3.3 Trajtimi i të arkëtueshmeve   

Në softuerin e Radoniqit llogaritë e arkëtueshme (kërkesat ndaj konsumatorëve) kanë arritur 
vlerën 8,322,859€. 

Në vitin 2010 Radoniqi ka paraqitur vlerën prej 1,665,438€, si kërkesa ndaj konsumatorëve. 
Kjo vlerë është e paraqitur në vlerën neto, e zvogëluar për lejimet për borxhet e këqija dhe të 
dyshimta. Nëse i krahasojmë më vitin 2009 janë rritur për 418,023€. 

Testimet tona në këtë llogari kanë shpalosur të gjeturat në vijim: 

• Radoniqi nuk bënë analizë për vlerësimin e llogarive të arkëtueshme dhe për 
vjetërsinë e tyre; dhe 

• Nuk ka politika të shkruara rreth procedurave për njohjen e provizioneve për borxhet 
e pa inkasuara. 

Konkluzioni  

Zyrtaret e Radoniqit nuk kanë arritur që llogaritë e arkëtueshme ti trajtojnë në përputhje më 
kërkesat e SNK-ve.  

Mungesa e analizave të duhura rreth të arkëtueshmeve dhe politikave të duhura rreth 
procedurave për njohjen e provizioneve ndikon në besueshmërinë e vlerës së tyre. Andaj ne 
nuk mund të japim siguri të arsyeshme rreth vlefshmërisë së të arkëtueshmeve dhe rregullsisë 
mbi njohjen e provizioneve për borxhet e këqija dhe të dyshimta. 

Rekomandimi 10  

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj:  

• Hartimin e politikave dhe procedurave lidhur më trajtimin e të arkëtueshmeve dhe 
lejimeve për borxhet e këqija dhe të dyshimta; dhe 

• Raporte të rregullta rreth vjetërsisë dhe të ngritët aftësia e Radoniqit rreth inkasimit të 
borxheve. 
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3.4 Detyrimet  

Detyrimet dhe llogaritë e pagueshme në fund vitin 2010 janë 1,337,450€. Në raport më vitin 
2009 obligimet e Radoniqit janë rritur për 207,972€. Auditimi ynë ka shpalosur të gjeturën në 
vijim: 

Në kategorinë e detyrimeve ka regjistrime të gabuara dhe mungesë e të dhënave për saktësinë 
dhe plotësinë e tyre:  

• Në detyrimet e Radoniqit është paraqitur vlera prej 142,031€ e cila është obligim ndaj 
ish-AKM-së. Mirëpo nuk ka dokumente të mjaftueshme burimore të cilat do të 
vërtetonin pronësinë dhe saktësinë e këtij detyrimi; dhe  

• Detyrimi në vlerë prej 15,732€ është i prezantuar gabimisht, pasi këto ishin të hyra të 
fituara nga Radoniqi në vitin 2008.  

Konkluzioni 

KRU Radoniqi  ka dështuar për të vendosur kontrolle të mjaftueshme lidhur me obligimet e 
saj. Po ashtu nuk ka të dhëna të mjaftueshme që dëshmojnë saktësinë dhe plotësinë e 
obligimeve. 

Rekomandimi 11 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj që:  

• Janë përgatitur llogaritë kontrolluese dhe janë bërë analizat detale rreth plotësisë dhe 
saktësisë së obligimeve. 
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VI. Kontrolli mbi menaxhimin 

VI.1 Sistemet e Kontrollit të Brendshëm 

Sistemi i mirë i kontrollit të brendshëm e ndihmon çdo Kompani në arritjen e objektivave të 
përcaktuara në shfrytëzimin sa më të mirë të parave publike, duke siguruar raportim të 
besueshëm financiar. 

Të gjeturat tona kanë treguar se KRU Radoniqi nuk ka një sistem të mirë të kontrollit dhe ka 
nevojë të përmirësoj ato.  

Mungon kredibiliteti i plotë i Bordit dhe Menaxhmentit të KRU Radoniqi. Njeri nga anëtarët 
e Bordit ka konkuruar për Drejtor Menaxhues në Radoniq. Në anën tjetër Bordi i kishte 
ndërprerë kontratën Drejtorit Menaxhues (pas ndërprerjes së kontratës është caktuar si 
ushtrues detyre deri në zgjedhjen e Drejtorit të ri Menaxhues).  

Mungesa e udhëzimeve të brendshme dhe politikave të qarta për biznesin, janë alarmante. 
Bordi nuk kishte arritur të siguroj politika dhe manuale të qarta të cilat sigurojnë një 
menaxhim efektiv dhe efikas të Radoniqit.  

Konkluzioni 

Dobësitë e lartcekura rrjedhin nga mungesa e vendosjes se kontrolleve të duhura dhe formale 
brenda Radoniqit dhe mbikëqyrja e dobët drejtorit nga ana e Bordit.  

Po ashtu këto reflektojnë negativisht në rezultatet e Radoniqit si dhe në cilësinë e dobët të 
raporteve financiare.  

Rekomandimi 12 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj:  

• Hartimin dhe aprovimin e të gjitha politikave dhe procedurave tjera të cilat rregullojnë 
fusha të caktuara në Kompani; dhe 

• Analizë të mjaftueshme në fushat në të cilat janë identifikuar parregullsitë dhe të vendos 
një sistem funksional të kontrollit të brendshëm. 
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VI.2 Auditimi i Brendshëm 

Auditimi i brendshëm është funksion i rëndësishëm për të siguruar menaxhmentin e lartë dhe 
drejtuesit e Kompanisë se mekanizmat e kontrollit të brendshëm janë dizajnuar dhe zbatohen 
në mënyrën e duhur. Kur kontrollet e brendshme nuk funksionojnë si duhet, auditimi i 
brendshëm ofron këshilla dhe rekomandime se si ato të përmirësohen. 

KRU Radoniqi ka të formuar Zyrën e Auditimit të Brendshëm e cila udhëhiqet nga Zyrtari i 
Auditimit. Zyrtari i Auditimit për punën e tij raporton tek Komisioni i Auditimit i cili e 
aprovon planin vjetor të tij. 

Gjatë vitit 2010 Zyrtari i Auditimit të brendshëm kishte kryer 11 raporte të auditimit të cilat 
kanë mbuluar fushat në vijim: Burimet Njerëzore, Financat, Prokurimin, Shpenzimet 
Operacionale, Sektorin e Menaxhimit të Mjeteve Themelore, Autoparkun dhe Depon dhe 
Stacionin e Filtrave.   

Ne kemi analizuar raportet e auditimit të brendshëm dhe kemi vërejtur se këto raporte nuk 
kishin cilësi të mjaftueshme.  

Në raportet e auditimit të brendshëm mungonte paraqitja e mirë e të gjeturave si dhe 
mungonin rekomandimet e qarta se si Menaxhmenti përgjegjës të përmirësoj menaxhimin 
dhe funksionimin e kontrollit të brendshëm. 

Në anën tjetër Komisioni i Auditimit nuk kishte marrë veprime që zyra e auditimit të 
brendshëm të jetë funksionale. Kjo tregon se Komisioni i Auditimit ka mangësi më rastin e 
verifikimit të rregullt të funksionimit të sistemit të kontrolleve në KRU Radoniqi.  

Konkluzioni 

Komisioni i auditimit nuk ka arritur të siguroj një zyre funksionale të auditimit të brendshëm. 
Zyrtari i Auditimit në kompani nuk kishte trajnime të mjaftueshme dhe përgatitje të 
nevojshme lidhur me fushën e auditimit. Si rrjedhojë i mungonin njohuritë e duhura në ketë 
fushë. 

Rekomandimi 13 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj që:  

• Komisioni i Auditimit kryen punën si duhet dhe siguron funksionimin e duhur të 
Auditimit të Brendshëm; 

• Zyrtari i auditimit të hartoj raporte cilësore dhe të përcjellë implementimin e 
rekomandimeve të tij; dhe 

• Menaxhmenti të marrë veprime konkrete lidhur me adresimin e rekomandimeve te dhëna 
nga auditorët.   
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VII. Konkluzion i Përgjithshëm 

KRU Radoniqi sikur vitin e kaluar edhe ketë vit ka operuar më rezultat negativ. Këto 
rezultate të biznesit ndikojnë në zvogëlimin e kapitalit dhe rritjen e detyrimeve. Bazuar në 
këtë, konkluzioni ynë është se Bordi nuk ka arritur të siguroj strategji adekuate për drejtimin 
e KRU Radoniqit drejtë rezultateve të pritura nga Aksionari i saj.  

KRU Radoniqi faturon vetëm 35% të ujit të prodhuar, si dhe niveli i inkasimit është i ultë. 
Lidhur më këtë nuk janë bërë analiza të mjaftueshme për shkakun e humbjeve të mëdha të 
ujit të cilat janë 65%. 

PVF nuk janë në nivelin e duhur. Pasqyra e shpalosjeve nuk është e qartë (nuk janë dhënë 
shënimet sqaruese dhe mungojnë politikat kontabël). Mungon qasja e qëndrueshme e 
metodave dhe normave të zhvlerësimit të pasurive. Prona, impiantet dhe pajisjet nuk 
menaxhohen si duhet dhe nuk ka siguri mbi saktësinë e vlerës së tyre. Mungojnë politikat 
rreth vlerësimeve të duhura për llogaritë e arkëtueshme dhe obligimet e kompanisë.  

Të menaxhimi i shpenzimeve po ashtu janë vërejtur dobësi të theksuara. Ato nuk janë 
realizuar në pajtim me kornizën ligjorë të LPP-së. Nuk kishte menaxhim të mirë të personelit. 
Dosjet e personelit nuk janë komplete si dhe nuk kishte kontroll gjatë kalkulimit të pagave. 

Kjo tregon se menaxhmenti nuk kishte dizajnuar kontrolle të brendshme funksionale për të 
menaxhuar KRU Radoniqin si duhet dhe drejtë rezultateve pozitive. 

Rekomandimi i përgjithshëm 

Ne rekomandojmë Bordin e KRU Radoniqi të siguroj:  

• Rishikimin e gjendjes aktuale dhe të hartoj plane strategjike për të përmbushur pritjet e 
aksionarit dhe të siguroj mbikëqyrje të vazhdueshme të rezultateve të biznesit; si dhe 

• Që menaxhmenti ka siguruar kontrolle funksionale të cilat do të ndihmojnë në 
përmirësimin e gjendjes financiare të KRU Radoniqit dhe orientimin në rezultate pozitive.  
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Shtojca I. Komentet e KRU Radoniqi dhe përgjigjja e ZAP-it  

Menaxhmentit të KRU Radoniqi i është dhënë mundësia për të dhënë komente mbi draftin e 
këtij Raporti. Menaxhmenti ka pranuar të gjeturat dhe konkluzionet tona të paraqitura në 
Raportin e auditimit mbi Pasqyrat Financiare për vitin 2010 dhe nuk ka dhënë ndonjë 
koment. 

Më tutje, ata kanë shprehur gatishmërinë në vazhdimin e bashkëpunimit dhe janë zotuar se do 
ti bëjnë të gjitha përpjekjet për ti adresuar të gjitha rekomandimet e dhëna. 

Shtojca II. Llojet e ndryshme të Opinioneve të Auditimit  

(e shkëputur nga ISSAI 400) 

9. Një opinion i auditimit normalisht është një format standard, ndërlidhur me pasqyrat 
financiare si tërësi, duke shmangur nevojën për të caktuar gjatësinë e saj por duke bartur sipas 
natyrës së saj një kuptim të përgjithshëm tek lexuesit sipas kuptimit të saj. Natyra e këtyre 
fjalëve do të ndikohet nga korniza ligjore të auditimit, por përbërja e opinionit duhet të tregoj 
qartë a është i pakualifikuar apo i kualifikuar, apo nëse është i kualifikuar në disa çështje të 
caktuara apo është opinion i kundërt (paragrafi 14), apo është mohim i opinionit (paragrafi 
15). 

10. Një opinion i pakualifikuar jepet kur auditori është i kënaqur në të gjitha aspektet   
materiale që:  

(a) pasqyrat financiare janë përgatitur duke shfrytëzuar baza dhe politika të pranuara të 
kontabilitetit të cilat janë zbatuar në mënyrë konsistonte (të qëndrueshme); 

(b) pasqyrat janë në pajtim me kërkesat statusore dhe rregulloret relevante; 

(c) pamja e paraqitur në pasqyrat financiare janë në përputhje me njohuritë e auditorit në 
lidhje me entitetin e audituar;  

(d) është një shpalosje adekuate e të gjitha çështjeve materiale relevante për pasqyrat 
financiare.  

11. Theksi i çështjeve. Në disa rrethana auditori mundet të konsideroj se lexuesi nuk do të 
kuptoj në mënyrë të duhur pasqyrat financiare nëse vëmendja është përqendruar në çështje të 
pazakonshme apo të rëndësishme. Si një rregull e përgjithshme, auditori kur jep një opinion 
të pakualifikuar kjo nuk i referohet ndonjë aspekti specifikë të pasqyrave financiare në 
opinionin e tij në rast se kjo mund të interpretohet gabimisht si opinion i kualifikuar. Me 
qëllim të shmangies së kësaj përshtypjeje, referencat që janë menduar si; nënvizim i çështjes; 
gjinden në paragrafët e ndara nga opinioni. Sidoqoftë, auditori nuk duhet të përdor 
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nënvizimin e çështjes për të përmirësuar mungesën e shpalosjeve të duhura në pasqyrat 
financiare apo si alternativ, zëvendësim për kualifikim të opinionit.  

12. Auditori mund të mos jetë në gjendje të shpreh një opinion jo të kualifikuar kur 
ekziston një nga ato rrethana dhe në gjykimin e auditorëve, afektin e tyre është ose mund të 
jetë materiale për pasqyrat financiare: 

(a) Ka pasur limitime në fushëveprimin e auditimit; 

(b) Auditori konsideron që pasqyrat janë jo komplete apo çorientues apo ekziston një ndarje 
e pajustifikuar nga standardet e pranueshme të kontabilitetit; apo 

(c) Ekzistojnë paqartësi që ndikojnë në pasqyrat financiare.  

13. Opinioni i Kualifikuar. Aty ku auditori nuk pajtohet apo nuk është i sigurt në lidhje me 
një ose me tepër artikuj të veçantë në pasqyrat financiare e që janë materiale por jo edhe 
fundamentale në kuptimin e pasqyrave, duhet të jepet  një opinion i kualifikuar. Formulimi i 
opinionit normalisht tregon një rezultat të kënaqshëm ndaj subjektit të audituar, sa i përket 
një pasqyre të qartë dhe koncize, të çështjeve të mospajtimit apo edhe të paqartësive që 
ngrisin opinion e kualifikuar.  

I ndihmon përdoruesit e pasqyrave nëse efekti financiar i paqartësisë apo edhe i 
mosmarrëveshjeve është përcaktuar nga ana e Auditorit edhe pse kjo nuk është gjithmonë 
praktike apo relevante.  

14. Opinioni i Kundërt. Aty ku Auditori nuk ka mundësi të jap një opinion mbi pasqyrat 
financiare në tërësi, për shkak të mosmarrëveshjeve që është aq thelbësore ngase e minon 
pozitën e prezantuar në vazhdim që opinioni që kualifikohet në aspekte të caktuara nuk do të 
jetë adekuat, atëherë jepet opinion i Kundërt. Formulimi i një opinioni të tillë e bën të qartë se 
pasqyrat financiare nuk janë prezantuar në mënyrë të drejtë, duke specifikuar qartë dhe në 
mënyrë koncize të gjitha çështjet e mosmarrëveshjeve. Përsëri, është një ndihmesë që efekti 
financiar mbi pasqyrat financiare përcaktohet aty ku duhet dhe është praktik.  

15. Mohimi i Opinionit. Aty ku Auditori nuk mund të jep opinion në lidhje me pasqyrat 
financiare, të marrë si tërësi për shkak të paqartësisë apo restrikcionit të fushëveprimit që 
është thelbësor që një opinion që është i kualifikuar në aspekte të caktuara nuk do të jetë 
adekuat, jepet opinion i kundërt. Formulimi i një opinioni të tillë e bënë të qartë që një 
opinion nuk mund të jepet, duke specifikuar në mënyrë të qartë dhe koncize të gjitha çështjet 
e paqarta. 

16. Është bërë zakon që ISA të ofrojnë një raport të detajuar për të plotësuar opinion në 
rrethana në të cilat është e pamundur të jepet një opinion jo i kualifikuar.  


