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Lista e shkurtesave  

AB  Auditimi i Brendshëm 

AP  Auditori i Përgjithshëm 

BK  Buxheti i Kosovës 

ISA  Institucioni Suprem i Auditimit  

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.  

OE  Operatori Ekonomik 

ONISA Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) 

PVF  Pasqyrat Vjetore Financiare  

RTK  Radiotelevizioni i Kosovës 

SNK  Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit  

SNRF  Standardet Ndërkombëtare për Raportim Financiar 

ZAP  Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) ka kryer auditimin e pasqyrave vjetore financiare 
(PVF) të Radiotelevizionit të Kosovës (RTK) për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2010.  

Auditimi ynë është kryer në pajtim me standardet ndërkombëtare të auditimit (SNA), 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.  

Sipas opinionit tonë pasqyrat kryesore financiare në të gjitha aspektet materiale prezantojnë 
pasqyrim të drejtë dhe të vërtetë. Ne dëshirojmë t’ju tërheqim vërejtjen sa i përket pasqyrës 
se shpalosjes e cila nuk ishte shumë e qartë dhe disa zëra nuk korrespondonin me pasqyrat 
tjera financiare. 

 (ISSAI 400: Opinion i pakualifikuar me theksim të çështjes) 

Auditimi ynë ka identifikuar dobësi në disa fusha të menaxhimit financiar të përshkruara në 
këtë raport. 

Me qëllim që të përmirësohet funksionimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe të 
kontrolleve të brendshme, ne ju rekomandojmë që të siguroni një rishikim të kontrollit të 
brendshëm ekzistues. Të analizohet arsyeja për mungesën e implementimit dhe të ndërmerren 
masa të duhura administrative. Duhet të krijohet një mjedis i nevojshëm i kontrollit të 
brendshëm. 

Duke e bërë këtë në ju rekomandojmë të fokusoheni në: 

• Menaxhim dhe monitorim të mirë të reklamave; 

• Mjedis transparent në menaxhimin e prokurimit bazuar në kornizën e aplikueshme 
ligjore; 

• Zhvillim të regjistrimit kohor dhe kalkulim të pagave duke u bazuar në rregulloren e 
brendshme;  

• Forcimin e raportimit të jashtëm;  

• Themelimin e Komisionit të Auditimit si dhe sigurimin e funksionalizimit të 
Auditimit të Brendshëm; dhe 

• Adresim e rekomandimeve të auditimit në mënyrë me të organizuar. 

Menaxhmenti i RTK-së i ka pranuar të gjeturat dhe konkludimet tona në raportin e auditimit 
për PVF-të e vitit 2010, dhe është zotuar se do të bëjë të gjitha përpjekjet për ti adresuar të 
gjitha rekomandimet e dhëna. 
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I. Hyrje  

Ky auditim ka të bëjë me PVF-të  të RTK-së për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2010.  

Është përgjegjësi e RTK-së të përgatisë pasqyrat dhe raportet financiare në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNA) dhe Raportimin Financiar në bazë të 
parimit akrual të kontabilitetit. 

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 mendimeve:  

• Nëse PVF-të japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve 
financiare për periudhën e auditimit;  

• 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.  

Ne fillimisht kemi kryer auditimin e përkohshëm në RTK. Gjatë kësaj faze të auditimit, ne 
jemi fokusuar në cilësinë e menaxhimit dhe raportimit financiar dhe në atë se si RTK kishte 
adresuar rekomandimet e mëhershme të dala nga auditimi. Lidhur me këtë ne kemi ofruar 
këshilla për menaxhmentin e RTK-së përmes memorandumit të auditimit të dorëzuar në 
dhjetor 2010. 

Me qëllim të përmbushjes së përgjegjësive tona për auditimin e RTK-së, ne kemi ndërmarrë 
aktivitetet si në vijim:  

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

• Kemi përcaktuar nëse PVF-të e RTK-së janë përgatitur në pajtim me SNRF 
“Standardet Ndërkombëtare për Raportim Financiare”;  

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

• 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 Njësisë së Auditimit të Brendshëm në RTK-së. 
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Në këtë raport ne përmbledhim auditimin e këtij viti dhe japim një opinion formal mbi PVF-
të 2010. 

Lidhur me opinionin tonë të auditimit për PVF-të e RTK-së, SNA përcaktojnë kriteret 
specifike të cilat rregullojnë llojin e opinionit që mund të jepet.  

II. Opinioni i auditimit 

Sipas opinionit tonë pasqyrat kryesore financiare në të gjitha aspektet materiale prezantojnë 
pasqyrim të drejtë dhe të vërtetë. Ne dëshirojmë t’ju tërheqim vërejtjen sa i përket pasqyrës 
se shpalosjes e cila nuk ishte shumë e qartë dhe disa zëra nuk korrespondonin me pasqyrat 
tjera financiare. 

 (ISSAI 400: Opinion i pakualifikuar me theksim të çështjes) 

III. Gjendja e rekomandimeve të viteve të kaluara 

Vitin e kaluar RTK-ja ishte audituar nga kompania private e auditimit Audit&Konto, e cila 
kishte dhënë një opinion të pakualifikuar për pasqyrat financiare të RTK-së për vitin 2009. 
Kjo kompani nuk kishte përgatitur Letër të Menaxhmentit, andaj nuk kishte rekomandime të 
dhëna për përmirësimin e menaxhimit financiar në RTK. 

ZAP për të njëjtin vit ka bërë auditimin e RTK-së me objektivë “ Përcjellja e rekomandimeve 
të ZAP-it të dhëna në auditimin e pasqyrave financiare të RTK-së për vitin 2008”. 

Sipas këtij raporti vërehet se RTK-ja nuk kishte një adresim të kënaqshëm të rekomandimeve. 
Bordi i RTK-së nuk kishte ndërmarre të gjitha masat lidhur me delegimin e detyrave te 
personat përgjegjës për adresimin e të gjitha rekomandimeve. Nga rekomandimet tona dy 
ishin adresuar, pesë ishin në proces, ndërsa një nuk ishte adresuar.  

Rekomandimet të cilat kanë arritur të adresohen janë: 

• Përgatitja me kohë të Pasqyrave Financiare Vjetore dhe dorëzimi i tyre në Kuvend së 
bashku më Raportin Vjetor të RTK-së; dhe 

• Ndërmarrja e masave për gjetjen e një zgjidhje të bllokimit të tanishëm të sistemit 
financiare. 
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 Rekomandimet të cilat janë adresuar pjesërisht apo janë në proces të adresimit janë: 

• RTK-ja së bashku më KEK-un të bëjnë një analizë të borxheve nga parapagimet, të 
cilat KEK-u i ka faturuar qytetarët për RTK-në në periudhën prej vitit 2003 deri 2009. 
Borxhi i akumuluar gjatë kësaj periudhe është 38,291,060 €; 

• Gjetja e zgjidhjes lidhur me financimin e qëndrueshëm të RTK-së, zvogëlimin e 
shkëmbimeve barter si dhe forcimin e procedurave lidhur më reklamat; 

• Rekomandimi lidhur më përvojat nga rasti Oksigjen dhe forcimin e procedurave për 
përcjelljen e  vazhdimit të  edukimit; 

• Inventarizimi i pasurisë, identifikimi i tyre me bar-kode dhe regjistrimi i tyre në 
regjistrat e pasurive; 

• Miratimi i një Statuti, dhe finalizimi i procesit të rekrutimit të zyrtarëve të cekur në 
raport. Kryerja e barazimeve të duhura në mes të departamentit të financave dhe të 
departamentit të burimeve njerëzore. Regjistrimi dhe kalkulimi i të gjitha orëve jashtë 
orarit dhe orëve të natës nga ana e departamentit të burimeve njerëzore. Po ashtu një 
Plan final i prokurimit të dorëzohet në APP për miratim. 

Rekomandimi i cili nuk ishte adresuar është:  

• Funksionalizimi i Auditimit të Brendshëm, krijimi i një linje standarde të raportimit si 
dhe formimi i Komisionit të Auditimit. 

Konkluzioni 

Ne, shprehim shqetësimin tonë për mos adresimin e plotë të rekomandimeve tona. Mos 
adresimi i plotë i rekomandimeve, ka shkaktuar ekzistimin e problemeve të njëjta sikur të 
viteve të kaluara.  

Rekomandimi 1 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së që të siguroj:  

• Që Drejtori të marrë masa për adresimin e rekomandimeve në mënyrë me të organizuar 
dhe të ndërmarrë masa për përcjelljen e tyre. 
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IV. Buxheti i shpenzuar në krahasim me Buxhetin e Aprovuar 

Analiza e Shpenzimeve në Pasqyrat Financiare kundrejt Planit të Miratuar tregon: 

Tabela 1: Përshkrimi i buxhetit dhe shpenzimeve 

Përshkrimi  Buxheti final 
2010

Shpenzimet 
2010 

Shpenzimet 
2009

Të ardhurat nga parapagimi - - 7,080,276
Të ardhurat nga Buxheti i Kosovës 10,464,000 10,464,000 -
Të ardhurat nga marketingu 1,500,000 1,733,817 2,540,445
Të ardhurat tjera 100,000 107,345 164,321
I. Gjithsej të hyrat 12,064,000 12,305,162 9,785,042
Shpenzimet e pagave 4,242,000 4,394,943 4,264,454
Shpenzimet e zhvlerësimit 1,694,000 1,396,092 1,409,765
Shpenzimet e përgjithshme (Programi) 4,528,000 5,432,833 5,387,802
Provizionimi i borxheve të këqija     1,826,005
II. Gjithsej Shpenzimet 10,464,000 11,223,869 12,888,025
Suficiti/ Deficiti operativ 1,600,000 1,081,293 -3,102,984
Të ardhurat nga provizionimi i detyrimeve - -  851,966
Fitimi neto  1,081,293 -2,251,018

 
Siç vërehet nga tabela të hyrat kryesore janë nga Buxheti i Kosovës (BK). BK do të 
subvencionojë RTK-në deri në zgjedhjen e një financimi të përhershëm.  
 
RTK nuk kishte një planifikim të mirë për shpenzimet e saj. Ajo kishte buxhetuar vetëm 
pjesën e shpenzimeve të cilat mbulohen nga BK-ja, mirëpo nuk kishte planifikuar për pjesën 
e shpenzimeve nga të hyrat vetanake. 

Të hyrat e realizuara gjatë vitit 2010 ishin 12,305,162€, që ishte një rritje në raport me 
buxhetin për 241,162€. Kjo diferencë  rrjedhë nga rritja e të hyrave nga marketingu. 

Nëse i krahasojmë të hyrat nga marketingu të vitit 2010 me ato të vitit 2009 vërejmë një rënie 
prej 806,628€. Kjo ishte rezultat i kufizimeve nga ana e KPM-së në marketing dhe 
rekomandimit të dhënë nga ZAP në vitin e kaluar në lidhje me zvogëlimin e shkëmbimeve 
barter1.  

Nga tabela po ashtu vërejmë një diferencë te shpenzimet nga provizionimi i borxheve të 
këqija në mes të vitit 2010 dhe 2009 në vlerë 1,826,005€. Arsyeja e kësaj është se RTK në 
vitin 2010 pjesën më të madhe të të hyrave e kishte realizuar nga BK, ose 85%.  

                                                 
 
1  Barter – shkëmbimi i mallrave apo shërbimeve pa përdorimin e parave. 
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Tabela 2: Pamja e Bilancit të Gjendjes 

Përshkrimi  
31 dhjetor 

2010 
31 dhjetor 

2009 
Prona, impiantet dhe pajisjet 2,475,826 2,769,981
Pasurit e patrupëzuara-Serialet 2,577,509 1,871,442
Stoqet e materialit shpenzues 38,092 261,728
Llogarite e arketuëshme dhe të tjera 1,153,417 1,451,688
Shpenzimet e parapaguara 207,184 98,310
Paraja dhe ekuivalentet e parasë 538,093 124,773
Totali i pasurive 6,990,121 6,577,922
     
Kapitali Shoqëror 8,224,255 8,224,255
Deficiti i Akumuluar -3,258,089 -1,007,071
Suficiti/ Deficiti i vitit 1,081,293 -2,251,018
Totali i ekuitetit 6,047,459 4,966,166
     
Detyrimet afatgjata 166,757 266,265
Llogaritë e pagueshme dhe të tjera 673,178 1,266,528
Tatimet e pagueshme 102,727 78,963
Totali i detyrimeve 942,662 1,611,756
     
Totali i ekuitetit dhe detyrimeve 6,990,121 6,577,922

Nga pasqyra e bilancit të gjendjes vërehet se RTK në vitin 2010 në krahasim me 2009 ka dal 
me një rezultat pozitiv. Kjo ishte rezultat i financimit nga BK. 

Konkluzioni 

Nëse e shohim si tërësi PVF-të e RTK-së vërehet se kishte një realizim të mirë të buxhetit. 
Dobësitë ishin vërejtur sidomos te buxheti i shpenzimeve nga të hyrat vetanake.  

Rekomandimi 2 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së që të siguroj:  

• Planifikim të mirë për të hyrat dhe shpenzimet, sidomos lidhur me burimet e të hyrave 
vetanake.  
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V. Pasqyrat financiare  

V.1 Pajtueshmëria në lidhje me raportimin e jashtëm  

Bazuar në kërkesat  ligjore të raportimit të RTK-së, ne kemi identifikuar pikat në vijim: 

• Pasqyrat  Financiare janë nënshkruar nga Menaxhmenti dhe Drejtori Financiar; 

• Pasqyrat Financiare janë nënshkruar dhe dorëzuar brenda kornizës kohore me datën 
31/03/2011; dhe 

• RTK ka përgatitur dhe ka dorëzuar raporte të rregullta tremujore tek MEF-i gjatë vitit 
2010 në bazë të marrëveshjes për subvencionim. 

V.2 Cilësia e informatave 

Pasaktësitë në vijim nuk janë korrigjuar nga ana e Menaxhmentit dhe për këtë ne po i 
raportojmë ato në pajtim me ISSAI 1260:  

• Pasqyra e shpalosjeve nuk është e qartë. Ajo në disa zëra nuk korrespondon me të 
dhënat në pasqyrat e bilancit të gjendjes. 

Konkluzioni 

Pasqyra e shpalosjeve duhet të shpalos zërat që kanë ndikim material në pasqyrat tjera 
financiare. RTK kishte përgatitur këtë pasqyrë mirëpo nuk ishte e qartë.  

Rekomandimi 3 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së  të siguroj që:  

• Pasqyra e shpalosjeve financiare të jetë e qartë dhe të shpalos zërat që kanë ndikim 
material. 

VI. Realizimi i Buxhetit   

VI.1 Të hyrat  

Gjatë vitit 2010 RTK-ja është subvencionuar nga Kuvendi në shumë prej 10,464,000€. RTK-
ja i ka shfrytëzuar këto mjete për kryerjen e aktiviteteve të përgjithshme të saj.  

Përveç të hyrave të përmendura me lartë, RTK-ja kishte realizuar të hyra vetanake në vlerë 
prej 1,841,162€. Prej tyre 1,260,379€ janë të hyrat nga sponzorizimet, 473,438€ janë nga 
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marketingu, ndërsa 107,345€ të hyra tjera si: të hyrat nga vendosja e antenave, qiraja, 
transmetimet etj. 

Në kemi testuar të hyrat vetanake nga të gjitha kategoritë, me theks të veçantë të hyrat nga 
sponzorizimet dhe marketingu. Po ashtu në detaje ne kemi testuar 17 mostra duke u bazuar në 
bilancin vërtetues të ofruar nga RTK-ja. Testimet tona kanë shpalosur të gjeturat në vijim: 

Kontroll i pamjaftueshëm në evidentimin dhe monitorimin e të hyrave nga marketingu 

Në emisionet: ‘‘Kush do të bëhet Milioner’’ dhe ‘‘Oxzgen O2’’ ne kemi identifikuar se 
kontrolli ishte i pamjaftueshëm në raport me regjistrimin e të hyrave nga marketingu. Në 
raportet të cilat janë pranuar nga CMB (agjenti) për këto emisione gjatësia e reklamës së 
llogaritur nuk korrespondon me gjatësinë reale të reklamës.  

Në disa emisione gjatësia e reklamës e tejkalon kontratën e në disa raste është nën gjatësinë e 
kontraktuar. Nëse e llogarisim në total vërehet se nuk ka tejkalim të kontratës.  

Në emisionin ‘‘Kush do të bëhet Milioner’’ ne testuam katër emisione (një në muajin shkurt 
dhe tre në muajin dhjetor të vitit 2010). Dallimi në mes tyre ishte 129 sekonda, apo RTK 
është faturuar më shumë për 2,469€. 

Emisioni ‘‘Pa Rrotulla’’i datës 6 shkurt 2010 është faturuar më shumë nga ana e CMB-s; për 
24 sekonda apo 111€.  

Mospërfillja e kushteve të kontratës 

Ne testuam emisionet “Oxygen O2” dhe “Pa rrotulla” dhe vërejtëm se është tejkaluar koha e 
hapësirës publicitare. 

Trasmetimi i emisionit ‘‘Oxygen O2’’ sipas marrëveshjes kishte të lejuar 5 minuta hapësirë 
publicitare. Ne testuam tetë emisione (katër të muajit shkurt dhe katër të muajit dhjetor të vitit 
2010). Në muajin shkurt ishte tejkaluar hapësira publicitare për 200 sekonda ose 1,044€, 
ndërsa në muajin dhjetor  tejkalimet ishin për 512 sekonda ose 2,600€.  

Emisioni ‘‘Pa Rrotulla’’ sipas marrëveshjes kishte të lejuar 8 minuta hapësirë publicitare. Ne 
testuam katër emisione të muajit shkurt 2010 dhe vërejtëm tejkalime për 160 sekonda ose 
740€.    

Ne total nuk kishte tejkalime të hapësirës publicitare, pasi që në disa muaj shfrytëzimi i kësaj 
hapësire ishte nën marrëveshjen e kontraktuar. 

Konkluzioni  

Dobësitë e prezantuara na shpijnë në konkluzionin se RTK nuk i ka kushtuar rendësi 
menaxhimit dhe raportimit të të hyrave. Nuk kishte monitorim të mirë të reklamave, andaj ato 
nuk ishte realizuar në përputhje me kontraktimet.   
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Rekomandimi 4  

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së të siguroj:  

• Kontrolle funksionale në monitorimin dhe raportimin e të hyrave, e sidomos në të hyrat 
nga marketingu.  

VI.2 Shpenzimet  

2.1 Blerjet përmes prokurimit  

RTK për vitin 2010 kishte planifikuar prokurime në vlerë prej 2,749,028€. Prej tyre kishte 
realizuar 3,323,648€, që ishte tejkaluar për 21%. Ky ka rrjedhur kryesisht nga mos 
parashikimi me kohë për “Blerjen e  veprave audiovizuele”.    

Në kuadër të këtyre shpenzimeve ne kemi testuar gjithsej 10 mostra (3 mostra nga kategoria e 
investimeve kapitale ndërsa shtatë nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve). Testimet tona 
kanë shpalosur të gjeturat në vijim: 

Mungesa e identifikimit të parregullsive nga komisioni i vlerësimit 

Te lënda ‘‘Furnizim me Kaseta’’ nuk ishte bërë vlerësim i drejtë i ofertave. Edhe pse pagesa 
e rrymës ishte kriter për vlerësimin e OE të përgjegjshëm, kjo ishte anashkaluar nga 
komisioni i vlerësimit. Dy OE të cilët kishin ofruar çmimin me të lirë kishin përdorur të 
njëjtën dëshmi për pagesën e rrymës në të dy ofertat, edhe pse kishin adresa të ndryshme të 
biznesit. Këta operator dyshohet se ishin në lidhje familjare pasi kishin edhe mbiemrin e 
njëjtë.  

Për më tepër OE fitues më i lirë është tërhequr për ti lënë mundësinë OE të dytë të fitoj 
kontratën. Si pasojë RTK ka paguar çmimin më të shtrenjtë për 9,878€. 

Shpallje e fituesit  në mungesë të tre operatorëve të përgjegjshëm 

Te lënda “Kompjuterë dhe pjesë për kompjuterë”, komisioni vlerësues dhe zyrtari i 
prokurimit  kishin cilësuar si të përgjegjshëm katër OE. Ne vërejtëm se dy prej tyre nuk i 
kishin plotësuar kriteret administrative për tu cilësuar si të përgjegjshëm. Ata kishin dorëzuar 
të njëjtën faturë të rrymës. Për më tepër dëshmitë e ofruara për pagesën e tatimeve (vërtetimi 
nga Administrata Tatimore e Kosovës) dhe vërtetimi nga Gjykata Ekonomike të OE nuk 
korrespondojnë me periudhën për të cilën janë kërkuar. 

Oferta nuk përputhet me kontratën  për “Filmat artistik” 

Gjatë auditimit është vërejtur mospërputhje në mes të ofertës dhe kontratës. Sipas ofertës së 
OE paketa përmbante 136 filma, ndërsa në kontratën e nënshkruar rezultojnë 140 filma. 
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Diferenca ishte për katër filma. Vlera e një filmi ishte 550€, ndërsa për katër ishte 2,200€. Ne 
po ashtu vërejtëm se RTK nuk kishte raport zyrtar për pranimin e filmave.  

Konkluzioni 

Procedurat e prokurimit nuk ishin mbështetur plotësisht në kornizën e aplikueshme ligjore. 
Kjo është vërejtur në të gjitha fazat gjatë tërë procesit të prokurimit.  

Këto parregullsi vejnë në pikëpyetje ofrimin e mallrave dhe shërbimeve të kontraktuara. 
Andaj si pasojë rrezikohet edhe realizimi i objektivave të RTK-së. 

Rekomandimi 5 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së të siguroj: 

• Që drejtori të siguroj analiza të thella të procesit të prokurimit aktual dhe të kontrolleve të 
brendshme. Bazuar në këtë të draftohet një udhëzues i ri i prokurimit të brendshëm dhe të 
dorëzohet tek Bordi për aprovim; dhe 

• Pranimin e mallrave dhe shërbimeve nga komisionet e pranimit, si dhe nënshkrimin e 
atyre raporteve nga komisioni i njëjtë. 

2.2 Blerjet tjera  

Në kategorinë e blerjeve tjera janë përfshirë të gjitha blerjet për mallra dhe shërbime të cilat 
nuk kanë kaluar përmes procedurave të prokurimit. Në këtë kategori ne kemi testuar gjithsej  
pesë mostra. Testimet tona kanë shpalosur të gjeturat në vijim: 

Mospërputhje e kohës se kontraktuar të emisionit me kohën reale 

Nga testimi i shtatë emisioneve të realizuara “Super Gogo”, sipas kontratës një emision duhet 
të zgjasë 30 minuta, d.m.th. koha e realizimit të shtatë emisioneve duhet të jetë 210 minuta. 
Mirëpo koha reale për shtatë emisione ka rezultuar 184 minuta në diferencë kohore prej 26 
minutave. Si rrjedhojë është mbi paguar kontraktuesi për 3,180€.  
 
Shkelje e kushteve të kontratës 
 
Lidhur me programin “Jeta në Kosovë” ne kemi identifikuar se RTK nuk i ka kryer obligimet 
me kohë për 10 emisione në vlerë 40,000€. Afati për pagesë sipas kontratës është 15 ditë nga 
prodhimi i emisionit.  

Moskryerja e obligimeve në kohë mund të rezultojë në humbjen e besueshmërisë së RTK-së 
ndaj klientëve të saj. 

 



 ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHEM - Rr. Musine Kokollari Nr 16, Prishtinë 10000, Kosovë 14 
Tel.: +381 (0) 38 2535 /210/ 152 - FAX: +381(0) 38 2535 122  /219   

http://www.ks-gov.net/oag,  

 

Konkluzioni  

Shpenzimet nuk ishin menaxhuar në përputhshmëri me kontraktimet. Gjatë procesit të 
pagesave nuk ishin analizuar mirë realizimet e emisioneve në raport me marrëveshjet e 
kontraktuara.  

Rekomandimi 6 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së të siguroj qe: 

• Drejtori të sigurohet se janë marrë masat që pagesat janë bërë në pajtim me kontratat e 
lidhura dhe të ruaj reputacionin e kompanisë si një partner për biznes. 

2.3 Kompensimet  (pagat dhe mëditjet) 

Shpenzimet e pagave për vitin 2010 ishin në vlerë prej 4,394,943€. Numri mesatar i 
punonjësve gjatë kësaj periudhe ishte 670. Prej tyre ne testuam 13 dosje të personelit, të cilat 
shpalosën të gjeturat si në vijim: 

RTK nuk ka arritur të plotësoj të gjitha pozitat 

Pozita e Menaxherit të Prokurimit nuk është e plotësuar për afro tre vite. Ushtrimi i kësaj 
pozite nga ushtruesi i detyrës se menaxherit të prokurimit për këtë periudhë bie në 
kundërshtim më ligjet e aplikueshme dhe me praktikat e mira. 

Mangësi në evidentimin e ardhjeve dhe vajtjeve nga puna 

Sipas rregullores mbi orarin e punës dhe evidencën për praninë e të punësuarve në punë është 
i obligueshëm evidentimi i ardhjeve dhe vajtjeve nga puna. Kjo është edhe bazë për 
përllogaritjen e pagës, e cila kalkulohet në bazë të orëve të realizuara.  

Testimet tona tregojnë se përkundër mungesave të shumta, pagat e punëtorëve janë dhënë pa 
reduktime. Rast i njëjtë është edhe me orët e natës ku në disa raste nuk janë reale. 

Pagesë pa kontratë valide 

Që një kontratë të jetë e vlefshme ajo duhet që të jetë e nënshkruar nga punëtori dhe 
punëdhënësi. Në bazë të testimeve të bëra janë identifikuar disa raste kur punëtorët janë 
paguar pa kontratë të vlefshme (të pa nënshkruara). Arsye e mos nënshkrimit të kontratave 
kryesisht janë pakënaqësitë e treguara nga ana e punëtorëve.  

Konkluzioni 

RTK nuk kishte arritur të plotësoj të gjitha pozitat e lira si dhe nuk kishte kontroll të 
mjaftueshme në shpenzimin e pagave. Mungonin evidencat në ardhje vajtje në punë.  
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Po ashtu ekzistonin pakënaqësi të punëtorëve të cilët nuk i nënshkruanin kontratat e tyre e kjo 
mund të ndikoj edhe në përformancën e tyre në punë. 

Rekomandimi 7 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së të siguroj:  

• Plotësimin e të gjitha pozitave të lira në mënyrë që të ketë një ndarje të mirë të detyrave 
dhe përgjegjësive; dhe 

• Nënshkrimin e të gjitha kontratave nga të punësuarit dhe Menaxhmenti i RTK-së. 

VI.3 Subvencionet dhe transferet  

RTK pas ndërprerjes së marrëveshjes me KEK-un ende nuk e ka zgjedhur çështjen e 
financimit. Andaj është duke punuar ngushtë me organet përgjegjëse në gjetjen e një zgjidhje 
për financim të qëndrueshëm.  

Për të mbuluar shpenzimet e saj RTK  gjatë vitit 2010 është subvencionuar nga Kuvendi në 
shumë prej 10,464,000€. 

VI.4 Pasuritë dhe Borxhet   

4.1 Pasuritë kapitale  dhe jo kapitale   

Lista e pasurive të RTK-së prezanton vlerën bruto 9,158,472€, ndërsa vlera neto e tyre është 
2,475,826€.  

RTK kishte blerë pasuri gjatë vitit 2010 në vlerë 282,295€. Auditimi ynë kryesisht ishte 
fokusuar në pasuritë e blera, regjistrimin dhe raportimin e tyre.  Testimet tona kanë shpalosur 
të gjeturat në vijim:   

RTK nuk kishte aprovuar  rregulloren për menaxhimin e mjeteve themelore 

Zyrtari për menaxhimin e Pasurive ka përgatitur një draft rregullore për menaxhimin e 
pasurive, mirëpo kjo nuk është aprovuar nga Bordi i Drejtoreve. Mungesa e rregullores nuk 
kishte siguruar  menaxhim të mirë të pasurive.  

Evidenca jo të plota për pasuritë 

Secilës pasuri duhet t’i vendoset barkodi për kontroll dhe evidentim më të lehtë. RTK-ja ka 
vendosur një softuer të avancuar për inventarizimin dhe pajisjen e pasurive më bar-kode, 
mirëpo ende nuk janë regjistruar të gjitha pasuritë. Në modulin e pasurisë RTK kishte të 
evidentuara 2,319 pasuri (sipas sasisë), ndërsa prej tyre janë regjistruar vetëm 991 apo 43 %.   
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Pjesa më e madhe e pajisjeve të pa regjistruara janë ato të cilat gjinden në objektin e radios. 
Të objekti i televizionit procesi i regjistrimit është duke u kompletuar. 

Pasuritë nuk janë të ngarkuara sipas zyrtarëve që e kanë në posedim 

Ne vërejtëm se të gjitha pasuritë e RTK-së janë në emër të drejtorit të përgjithshëm. Këtë 
gjendje e kishte shkaktuar mungesa e Zyrtarit për Pasuri në të kaluarën. Në mungesë të 
përgjegjësisë nga ana e të punësuarve mund të keqpërdorën pasuritë e RTK-së.  

Zyrtari i pasurisë tani ka filluar me procesin e ri të inventarizimit dhe me vendosjen e 
barkodeve të reja duke ngarkuar secilin punëtor me pasuritë nën përdorim. 

Konkluzioni 

RTK nuk i ka kushtuar rëndësinë e duhur menaxhimit të pasurive të saj. Nuk kishte një 
rregullore të aprovuar për menaxhimin e tyre, si dhe kishte regjistruar të gjitha pasuritë në 
softuerin e ri. Kjo rrezikon humbjen apo keqpërdorimin e tyre. 

Rekomandimi 8 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së të siguroj:  

• Aprovimin e rregullores së brendshme mbi menaxhimin e pasurive; dhe 

• Finalizimin e regjistrimit të pasurive në softuerin e ri, në të cilin paraqitën edhe pasuritë 
sipas të punësuarve.  

4.2 Borxhet  

Pasqyra e obligimeve  të pakryera ndaj furnitorëve në fund të vitit 2010 ishte në vlerë prej  
673,178€. Kjo shumë rrjedhë nga detyrimet e  furnitorëve në vend dhe jashtë vendit. Gjatë 
auditimit të kësaj kategorie kemi identifikuar të gjeturat  në vijim: 

RTK ndëshkohet për mos kryerjen e obligimeve me kohë 

Në bazë të kontratës në mes të RTK-së dhe EUTELSAT, RTK-ja obligohet që në baza 
mujore të paguaj EUTELSAT-in në vlerë prej 15,200€ për kryerjen e shërbimeve rreth 
segmentit satelitor. Pagesa duhet të bëhet në maksimum 30 ditë nga pranimi i faturës. Në rast 
të moskryerjes së pagesave me kohë RTK ndëshkohet  deri në 10% të shumës së faturuar. 

Gjatë testimit të shpenzimeve për EUTELSAT është vërejtur se RTK nuk i ka paguar  me 
kohë 6 fatura të pranuara. Si pasojë është ndëshkuar për 743€. 

Përpos kësaj RTK ishte vonuar edhe në pagesën për “Shërbimet Programore nga Kompania 
Reuters“. Fatura ishte lëshuar në tetor të vitit 2010 në vlerë 6,600€ (në afat pagese 30 ditë) 
dhe nuk kishte arritur të paguhet gjatë këtij viti. Kjo vlerë ka mbetur obligim i vitit.  
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Mos pagesa  me kohë e obligimeve mund të rezultojë me ndëshkime tjera për RTK-në. Hyrja 
në obligim pa kontratë  valide dhe pa realizim të emisioneve 

RTK kishte pranuar një faturë në vlerë 4,000€ për realizimin e katër emisioneve “ Pa rrotulla” 
për muajin dhjetor 2010. Këtë vlerë e kishte prezantuar si obligim në regjistrat e saj kontabël. 
 
Testimet tona shpalosën se kontrata për këtë emision kishte përfunduar në muajin nëntor 
2010. Përpos kësaj ne verifikuam edhe skemën programore dhe vërejtëm se këto emisione 
nuk ishin transmetuar. 
 
Pas të gjeturës nga ana jonë, RTK ka bërë korrigjimin e këtij obligimi.  

Konkluzioni 

RTK nuk kishte kontrolle funksionale gjatë ekzekutimit të pagesave. Si rrjedhojë kishte 
shumë obligime në fund të vitit 2010. Në një rast kishte paguar ndëshkime. Nevojitet kontroll 
shtese gjatë ekzekutimit të pagesave në pajtim me kontratat.  

Rekomandimi 9 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së të siguroj:  

• Ekzekutimin e pagesave duke zbatuar të gjitha kushtet e kontraktuara në mënyrë që të 
evitohen ndëshkimet. 

VII. Kontrolli mbi menaxhimin 

VII.1 Sistemet e Kontrollit të Brendshëm 

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

RTK nuk ka arritur të këtë një ndarje të mirë të detyrave. Pozita e Menaxherit të Prokurimit 
për tri vite udhëhiqet nga Ushtruesi i detyrës. Edhe pse kishte disa konkurse RTK nuk kishte 
arritur të zgjedhe kandidatin, përkundër faktit që në këto konkurse kishte aplikuar edhe 
Ushtruesi i detyrës në fjalë.  

Mangësi janë vërejtur edhe në menaxhimin dhe monitorimin e të hyrave. Gjatësia e 
reklamave nuk korrespondonte me ato të kontraktuara.  

Mungesa e funksionit të kontrollit  vërehet edhe në menaxhimin e shpenzimeve si dhe në 
evidentimin e pasurisë.  
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Konkluzioni 

Të gjeturat e prezantuara na bëjnë të kuptojmë se RTK ka mungesë të një sistemi të kontrollit 
të brendshëm të dizajnuar si duhet, që si pasojë implementimi në shumë raste është i dobët. 
Këto mangësi kishin ndikim në rezultatet financiare. Mos plotësimi i pozitave kishte ndikim 
edhe në menaxhimin e shpenzimeve. Ndërsa në menaxhimin e të hyrave nuk kishte kontrolle 
gjatë monitorimit të reklamave. 

Rekomandimi 10 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së të siguroj që: 

• Drejtori të draftoj një plan aksional për një ri funksionalizim të kontrollit të brendshëm 
brenda RTK-së i cili do të përvetësohet nga bordi brenda periudhës tremujore. 

VII.2 Auditimi i Brendshëm 

Auditori i brendshëm ka bërë një plan vjetor të auditimit për vitin 2010. Sipas këtij plani gjatë 
vitit 2010 është paraparë që të auditohen këto fusha: Prokurimi, Administrata dhe Burimet 
Njerëzore, Financat dhe Kontabiliteti, Të hyrat dhe Shpenzimet, Marketingu si dhe IT-ja. 

RTK nuk e kishte themeluar komisionin e auditimit 

RTK nuk ka themeluar ende Komisionin e Auditimit. Në kuadër të auditimit të brendshëm 
ekziston vetëm një auditor. Ai kishte bërë një plan vjetor të auditimit për vitin 2010, mirëpo 
ky plan nuk ishte i nënshkruar nga Bordi i RTK-së. 

Mos realizim i planit nga ana e Auditorit të Brendshëm 

Auditori i Brendshëm nuk ka implementuar planin. Gjatë këtij viti kishte audituar vetëm një 
prokurim. Kjo tregon neglizhencë nga ana e tij dhe nga menaxhmenti.  

Konkluzioni 

Edhe pse Auditimi i Brendshëm është element kyç i kontrollit të brendshëm RTK nuk i kishte 
kushtuar rendësi. Ajo nuk kishte themeluar komisionin e Auditimit dhe nuk e ka përcjelle 
mungesën e përformancës së auditorit të brendshëm.  
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Rekomandimi 11 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së të siguroj: 

• Themelimin e Komisionit të auditimit dhe plotësimin e Departamentit të Auditimit me 
staf profesional; dhe 

• Që plani vjetor i auditimit të brendshëm të përgatitet duke u bazuar në vlerësimin e 
rrezikut dhe materialitetit duke i përfshirë fushat që paraqesin rrezik me të lartë.  

VIII. Konkluzion i Përgjithshëm mbi Menaxhmentin e RTK-së 

Duke u bazuar në të gjeturat e këtij raporti vlerësojmë se RTK nuk kishte arritur të krijoj një 
mjedis funksional të kontrollit të brendshëm. Ende nuk janë plotësuar të gjitha pozitat me staf 
të mjaftueshëm, andaj në disa raste ka munguar dhënia e llogaridhënies.  

Pasqyra e shpalosjeve nuk ishte shume e qartë dhe për disa zëra nuk korrespondonte me 
pasqyrat tjera financiare. 

Nuk kishte monitorim të mirë të reklamave në raport me kontraktimet.  

Procedurat e prokurimit nuk ishin zhvilluar në pajtim të plotë me kornizën e aplikueshme 
ligjore.  

Ekzekutimi i pagesave nuk ishte bërë gjithmonë në përputhje me kontraktimet. Kjo në disa 
raste kishte shkaktuar pagesa të ndëshkimeve.  

RTK nuk kishte të themeluar Komisionin e Auditimit. Auditimi i Brendshëm nuk ishte 
funksional. Ai nuk kishte realizuar planin e tij të auditimit.  

Rekomandimi i përgjithshëm 

Ne rekomandojmë Bordin e RTK-së që të siguroj:  

• Rishikimin e sistemit ekzistues të kontrollit të brendshëm. Të analizohet arsyeja për 
mungesën e implementimit dhe të ndërmerren masa të duhura administrative. Duhet të 
krijohet një mjedis i nevojshëm i kontrollit të brendshëm. 
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Shtojca I. Komentet e RTK-së dhe përgjigjja e ZAP-it  

Menaxhmentit të RTK-së i është dhënë mundësia për të dhënë komente mbi draftin e këtij 
Raporti. Menaxhmenti i RTK-së 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 janë zotuar se do ti bëjnë të gjitha përpjekjet për ti adresuar të gjitha 
rekomandimet e dhëna. 
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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 
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 
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(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.  


