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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar, i cili 

me Kushtetutën dhe ligjet e vendit gëzon pavarësi 

funksionale, financiare dhe operative. Zyra e Kombëtare e 

Auditimit kryen auditime të rregullsisë dhe të performancës 

dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Kosovës.   

Misioni ynë është që të kontribuojmë në menaxhimin e 

shëndoshë financiar në administratën publike. Ne kryejmë 

auditime në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtare 

të auditimit në sektorin publik si dhe me praktikat e mira 

evropiane.  

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike pasi 

që ato ofrojnë bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga 

menaxherët e çdo organizate buxhetore. Në këtë mënyrë ne 

rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë 

një rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të 

palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Agjencisë së 

Shërbimeve të Navigacionit Ajror, në konsultim me Ndihmës 

Auditorin e Përgjithshëm Valbon Bytyqi, i cili e ka mbikëqyrur 

auditimin. 

Raporti dhe opinioni i lëshuar janë rezultat i auditimit të kryer 

nga Ilir Abazi – Udhëheqës i ekipit të auditimit, me anëtarët e 

ekipit Mirlinda Beqiri dhe Hysen Boqolli, nën menaxhimin e 

Udhëheqësit të Departamentit të Auditimit - Bujar Sejdiu. 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: Musine Kokalari, Nr. 87, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +381(0) 38 60 60 04/1011 

http://zka-rks.org 
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Përmbledhje e Përgjithshme 

Hyrje  

Ky Raport përmbledh çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Raportit Financiar Vjetor të Agjencisë 

së Shërbimeve të Navigacionit Ajror për vitin 2016, i cili e përcakton Opinionin e dhënë nga Auditori 

i Përgjithshëm. Ekzaminimi i pasqyrave financiare për vitin 2016 është kryer në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Institucioneve Supreme të Auditimit. Qasja jonë ka 

përfshirë testet dhe procedurat, të cilat ishin të nevojshme për të arritur në një opinion lidhur me 

pasqyrat financiare. Qasja e aplikuar e auditimit është paraqitur në Planin e Jashtëm të Auditimit1, 

të datës 27/11/2016.   

Auditimi ynë është fokusuar në (është dhënë në hollësi në Shtojcën 1): 

 

Niveli i punës së kryer nga Zyra e Kombëtare e Auditimit për të përfunduar auditimin për vitin 

2016 pasqyron drejtpërsëdrejti cilësinë e kontrollit të brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i 

Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes 

Pasqyrat Financiare Vjetore paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. 

Theksimi i çështjes  

Ne tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se buxheti final për paga e mëditje është nënvlerësuar për 

41,000€, burimet e fondeve të shpenzuara janë nënvlerësuar për 23,000€ dhe vlera e pasurisë  nuk 

është shpalosur drejtë. Për më gjerësisht shih Pjesën 1.1 të këtij Raporti. 

Shtojca II, shpjegon llojet e ndryshme të opinioneve të aplikuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit.  

Dëshirojmë të falënderojmë Drejtorin e Përgjithshëm dhe ekipin e tij për bashkëpunim gjatë tërë 

procesit të auditimit. 

                                                      
1 Termi “Plani i Jashtëm i Auditimit” është zëvendësim i termit “Memorandumi i Planifikimit të Auditimit “ 

Pasqyrat Financiare 
Vjetore 

Qeverisja
Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore  

 

 

 

 

Përgjigja e Drejtorit të Përgjithshëm 

Drejtori i Përgjithshëm ka marrë në konsideratë të gjeturat e detajuara dhe konkluzionet e auditimit. 

Komentet e Drejtorit të Përgjithshëm për çështjet për të cilat nuk jemi pajtuar janë dhënë në detaje 

në Shtojcën III. 

Theksimi i çështjes në opinionin e 
auditimit pasqyron dobësitë në 

kontrolle për ta konfirmuar 
prezantimin e drejtë të buxhetit,  
shpenzimeve, si dhe vlerësimin e 

pasurisë

Drejtori i Përgjithshëm duhet t'i analizojë 
arsyet për theksimin e çështjes në 2016

dhe t'i identifikojë veprimet që kërkohen 
për të mundësuar një prezantim të drejtë 
dhe të vërtetë të pasqyrave financiare në 

2017

(shih nënkapitullin 1.1)

Procesi i përgatitjes së PFV-ve është 
menaxhuar dobët, me disa gabime 
financiare dhe të shpalosjes. Edhe 

kërkesat tjera të raportimit jo çdo herë 
ishin përmbushur

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë 
që procesi i përgatitjes së PFV 2017
përfshinë një rishikim menaxherial 

formal dhe efektiv dhe deklarata për 
PFV-të të nënshkruhet vetëm pasi janë 
zbatuar të gjitha veprimet e nevojshme

(shih çështjen 1)

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të 
bëjnë me procesin e vet-vlerësimit dhe  

menaxhimit të rrezikut nuk është 
kuptuar sa duhet nga menaxhmenti 

dhe përgjigja ndaj çështjeve të 
ngritura nga raporti i auditimit

paraprak nuk po adresohen ashtu siç
kërkohet për zhvillimin dhe 
përmirësimin e organizatës

Drejtori i Përgjithshëm duhet ta zbatojë 
një proces rigoroz për të siguruar që 

aranzhimet e qeverisjes janë rishikuar në 
mënyrë kritike për të siguruar se procesi 

i vet-vlerësimit, menaxhimi i rrezikut 
dhe rekomandimet e vitit paraprak 

adresohen në mënyrë aktive ku 
çështjet/progreset kyçe i raportohen 

menaxhmentit në baza mujore 

(shih çështjet 2 - 6)

Ekzistojnë dobësi në disa sisteme të 
rëndësishme financiare dhe të 

kontrollit duke përfshirë pranimet 
dhe shpenzimet, menaxhimin e 

pasurisë, implementimin e kontratave 
dhe administrimin e obligimeve

Drejtori i Përgjithshëm duhet ta aplikojë
një vlerësim të detajuar të procesit të 

menaxhimit dhe regjistrimit të pasurisë
dhe fushave tjera brengosëse të 
theksuara në këtë raport, për t'i 

identifikuar arsyet për paraqitjen  e 
dobësive si dhe veprimet e nevojshme 

për t'i adresuar ato 

(shih çështjet 7 - 12)
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1 Pasqyrat financiare vjetore dhe obligimet e tjera për 

raportimin e jashtëm  

Hyrje  

Rishikimi ynë i Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese si dhe cilësinë dhe saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV. Ne gjithashtu e 

marrim parasysh deklaratën e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor 

Financiar, kur PFV-të dorëzohen në Ministrinë e Financave (MF). 

Deklarata për prezantimin e PFV-ve përfshinë një numër të pohimeve në lidhje me pajtueshmërinë 

me kornizën raportuese si dhe cilësinë e informacionit në kuadër të PFV-ve. Këto pohime kanë për 

qëllim t’i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat relevante u janë ofruar për të siguruar se 

mund të ndërmerret një auditim gjithëpërfshirës.  

1.1 Opinioni i auditimit  

Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes 

Kemi audituar PFV-të e Agjencisë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror (AShNA) për vitin e 

përfunduar më 31 dhjetor 2016, të cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të 

gatshme, pasqyrën e ekzekutimit të buxhetit, si dhe shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare. 

Sipas opinionit tonë Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2016, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (të kontabilitetit në para të 

gatshme), Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime 

dhe ndryshime) dhe Rregullore MF, Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiare nga Organizatat 

Buxhetore. 

Baza për opinion  

Kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa 

‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Besojmë se dëshmitë e auditimit 

që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinion.  
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Theksimi i çështjes 

Ne tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se: 

 Në raportin e pranimit dhe pagesave në para të gatshme, burimet e fondeve janë 

nënvlerësuar për 23,000€, ndërsa te dalja e parasë së gatshme shpenzimet për mallra dhe 

shërbime janë mbivlerësuar për afër 1,000€; 

 Buxheti final për paga e mëditje në tabelën e ekzekutimit të buxhetit është nënvlerësuar për 

41,000€; dhe 

 Pasuria kapitale e shpalosur në PVF ishte 148,705€, që përfshinë vetëm pagesat e vitit 2016 

për investimet kapitale, duke mos përfshirë edhe vlerën e pasurisë në vitet  paraprake. Në 

pasqyrat financiare të vitit 2015 pasuria kapitale ishte në vlerë neto 9,490,327€. Gjithashtu në 

PFV nuk ishte prezantuar vlera e pasurisë jokapitale dhe stoqeve.  

Përgjegjësia e menaxhmentit dhe personave përgjegjës për qeverisje dhe PFV-të 

Drejtori i Përgjithshëm i AShNA-së është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të 

pasqyrave financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - 

Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme të modifikuar si dhe është 

përgjegjës për kontrolle të brendshme të cilat menaxhmenti i përcakton si të nevojshme për të 

mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare, pa keq-deklarime materiale të shkaktuara qoftë nga 

mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave 

Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime). Drejtori është përgjegjës për të siguruar 

mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të AShNA-së. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV në bazë të auditimit të kryer. Auditimi 

është kryer në përputhje me SNISA. Këto standarde kërkojnë që t’i përmbahemi kërkesave etike, të 

planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme se pasqyrat financiare nuk 

përmbajnë keq-deklarime materiale. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim që kryhet në 

pajtim me SNISA-t do të zbulojë një keq-deklarim material kur ekziston. Keq-deklarimet mund të 

rrjedhin nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku 

mund të ndikojnë në vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare 

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keq-deklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është 

relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga entiteti, në mënyrë që të dizajnojë procedura të 

auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit 

mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të entitetit. 
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Auditimi përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare.  

1.2 Pajtueshmëria me kërkesat për PFV-të dhe kërkesat tjera për 

raportim  

Agjencia e Shërbimet të Navigacionit Ajror, është themeluar në janar të vitit 2016, në bazë të Ligjit 

Nr. 04/L-250 për Agjencinë e Shërbimet të Navigacionit Ajror. Para vitit 2016 AShNA ka 

funksionuar nën statusin e kompanisë publike me emërtimin Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës 

– Kontrolli Ajror “Adem Jashari”, e që me këtë status ka funksionuar që nga viti 2011, përkatësisht 

që nga koncesionimi i shërbimeve terminale të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës. Me këtë rast 

është ndarë Kontrolli i Trafikut Ajror nga njëra anë dhe Shërbimet Terminale nga ana tjetër, ku deri 

në këtë kohë kanë funksionuar si një ndërmarrje publike me emrin Aeroporti Ndërkombëtar i 

Prishtinës “Adem Jashari”. SH.A.  

AShNA funksionon si organizatë e pavarur buxhetore dhe duhet të veprojë në pajtim me politikat, 

legjislacionin dhe rregullat e administratës publike. Deri në vitin 2015 për raportimin vjetor 

financiar janë aplikuar Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar me bazë akruale të 

kontabilitetit. Me kalimin në organizatë buxhetore AShNA duhet të aplikojë Standardet 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik me bazë të kontabilitetit në para të 

gatshme/cash. 

Po ashtu AShNA kërkohet të raportoj në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe kërkesat 

tjera për raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

 Pajtueshmërinë me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiare nga OB; 

 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048, i ndryshuar me Ligjin nr.03/L-221, Ligjin nr. 04/L-116 

dhe Ligjin nr. 04/L-194; 

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr.01/2013; 

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr.02/2013;  

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr.03/2011; 

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr.06/2011; 

 Planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve;  

 Kërkesat e Procedurave të Menaxhimit Financiar dhe të Kontrolleve (MFK); dhe 

 Planin e prokurimit dhe raportin e kontratave të nënshkruara publike, etj. 
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Çështjet e ngritura në Memorandumin e Auditimit, të datës 15/12/2016, në lidhje me kornizën 

raportuese nuk ishin adresuar plotësisht. Në draft PFV ishin të nevojshme disa korrigjime financiare 

dhe kemi dhënë disa sugjerime për të përmirësuar cilësinë e tyre. Në kontekst të PVF finale, përpos 

çështjeve të prezantuara në theksimin e çështjes te opinioni i auditimit, ne kemi identifikuar edhe 

disa papajtueshmëri tjera si:  

 Në shënimet shpjeguese, shënimi 2, 3, 4 dhe 6, shpenzimet janë prezantuar gabimisht si të 

realizuara nga fondi i të hyrave vetanake e jo nga të hyrat e dedikuara, ndërsa buxheti final 

sipas llojit të shpenzimeve për paga e mëditje dhe shpenzime komunale nuk është shpalosur;  

 Detyrimet kontingjente nuk janë shpalosur, ndërsa te obligimet e papaguara mungojnë 

informata për afatin e pagesës së faturave; dhe  

 Informatat rreth avanceve të pambyllura nuk janë të plota. 

Të gjeturat nxjerrin në pah mungesën e rishikimit kritik të PVF-ve nga menaxhmenti, i cili është i 

nevojshëm për të konfirmuar saktësinë dhe plotësinë e tyre si dhe për të konfirmuar aplikimin e të 

gjitha kërkesave të tjera për raportim. 

Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe ai Financiar, me rastin e dorëzimit të PFV-

ve në Ministrinë e Financave mund të konsiderohet e saktë.     

Në kontekst të kërkesave tjera për raportim të jashtëm, kemi identifikuar se:  

 Nuk janë bërë harmonizimet me MF/Thesarin për shpenzimet e TM1, TM2 dhe TM3; dhe 

 Deri në muajin tetor 2016, nuk është bërë raportimi mujor i obligimeve të papaguara në 

MF/Thesar. 

1.3 Rekomandimet për pjesën e parë të raportit 

Për çështjet e sipërpërmendura ne japim rekomandimet si në vijim: 

Rekomandimi 1 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i 

përcaktuar shkaqet për Theksim të Çështjes. Duhet të ndërmerren veprime për 

t’i adresuar shkaqet në mënyrë sistematike dhe pragmatike për t’i hequr gabimet 

financiare në PVF dhe për të siguruar një raportim të saktë të pasurive kapitale; 

dhe 

Rekomandimi 2 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se janë vendosur procese efektive për të 

konfirmuar që plani i hartimit të PFV 2017 i adreson të gjitha çështjet që kanë të 

bëjnë me pajtueshmërinë përfshirë edhe kërkesat tjera për raportim të jashtëm. 

Kjo gjithashtu duhet të përfshijë rishikimin e draft PFV-ve nga menaxhmenti, 

me fokus të veçantë në fushat me rrezik të lartë dhe/ose fushat ku janë 

identifikuar gabime në vitin e mëparshëm.   
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2 Qeverisja 

Hyrje  

Aranzhimet efektive të qeverisjes janë thelbësore për AShNA-në që të menaxhojë në mënyrë të 

suksesshme sfidat me të cilat përballet dhe të sigurojë ofrimin e shërbimeve më të mira në dobi të 

taksapaguesve dhe të shfrytëzuesve tjerë të shërbimeve.  

Një mjet kyç në mbështetje të qeverisjes efektive është zbatimi i rekomandimeve të auditimit pasi 

kjo tregon se menaxhmenti është duke u munduar t’i zhvilloj proceset ekzistuese dhe kontrollet. Në 

mënyrë të ngjashme, pyetësori i vet-vlerësimit siguron një kornizë për zhvillimin e aranzhimeve të 

zgjeruara të qeverisjes. Është e rëndësishme që përgjigjet e dhëna të jenë të mbështetura nga 

dëshmitë përkatëse.  

Pjesa tjetër e rishikimit të aranzhimeve të qeverisjes pasqyron një shqyrtim të:  

 fushave të aranzhimeve të qeverisjes ku nevojiten përmirësime të rëndësishme dhe ku 

besojmë se rekomandimet tona mund të gjenerojnë përmirësime pozitive, duke e përfshirë 

edhe shqyrtimin e sistemit të Auditimit të Brendshëm; dhe 

 fushave të menaxhimit financiar dhe kontrollit të identifikuara përmes punës sonë të 

auditimit, duke përfshirë punën specifike të drejtuar në çështjet e pajtueshmërisë në sistemet 

kyçe të të hyrave dhe shpenzimeve (këto fusha janë shqyrtuar në kapitullin 3 të këtij Raporti). 

Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen   

Me gjithë angazhimet e menaxhmentit për të krijuar një mjedis të përshtatshëm të kontrollit dhe 

qeverisjes, ende mbesin një numër fushash ku nevojiten zhvillime të rëndësishme. Sistemi i 

menaxhimit financiar dhe kontrollit nuk ishte mjaftueshëm efektiv për të parandaluar dobësitë e 

evidentuara në këtë raport. Ekziston një numër i dobësive të qeverisjes, veçanërisht në lidhje me 

procesin e vet-vlerësimit, menaxhimin e rrezikut dhe raportimin e brendshëm menaxherial. 

Auditimi i Brendshëm vetëm pjesërisht ka mbështetur menaxhmentin në ofrimin e sigurisë në 

funksionimin e kontrolleve të brendshme. Aranzhimet tjera të cilat do ta mbështesnin zhvillimin e 

qeverisjes, si përgjigjja efektive ndaj rekomandimeve të auditimit duhet të zhvillohen tutje. 

Menaxhmenti nuk ka dëshmuar proces të mirëfilltë të rishikimit dhe siguri në zbatimin e 

legjislacionit dhe proceseve tjera të monitorimit. 

Në aspektin e pajtueshmërisë më legjislacionin, auditimi ynë ka shpalosë ekzistencën e disa 

dobësive të cilat përfshijnë blerjet përmes prokurimit dhe menaxhimin e kontratave, kjo si rezultat 

i mos zbatimit të rregulloreve të prokurimit dhe mbikëqyrjes së pamjaftueshme nga menaxhmenti.   

Operimi i një sistemi adekuat për menaxhimin e pasurisë dhe obligimeve financiare ende nuk është 

vendosur.  
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2.1 Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak 

Deri në vitin 2015, PVF-të e AShNA-së janë audituar nga firma private të pavarura të auditimit. Në 

raportin e auditimit të vitit 2015, janë ngritur çështje në fushën e financave, menaxhimit të pasurisë 

dhe menaxhimit të obligimeve. 

 

Çështja 3 – Mungesa e planit të veprimit  – Prioritet i lartë  

E gjetura  AShNA nuk ka përgatitur ndonjë plan veprimi për mënyrën e adresimit të 

çështjeve të ngritura në raportin e auditimit të vitit 2015 të kryer nga auditorët e 

jashtëm të pavarur. Kjo pasqyron mungesën e fokusit nga menaxhmenti për të 

siguruar që dobësitë ekzistuese dhe pengesat potenciale adresohen me kohë. Një 

qasje e tillë është e nevojshme për të menaxhuar përmirësim të vazhdueshëm në 

të gjithë organizatën.   

Rreziku  Përmirësimet e kërkuara të proceseve operacionale dhe të tjera mund të mos 

zbatohen duke rezultuar me jo efikasitet të vazhdueshëm organizativ dhe vlerë 

të dobët për para në praktikat e prokurimit. 

Rekomandimi 3 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë përgatitjen e një plani të veprimit, i cili 

i përcakton afatet kohore për zbatimin e rekomandimeve të bëra nga auditimi i 

jashtëm, me stafin përgjegjës të identifikuar, duke u fokusuar fillimisht në fushat 

më të rëndësishme. 

2.2 Pyetësori i vet-vlerësimit të komponentëve të MFK-së 

MF ka hartuar një pyetësor të detajuar të vet-vlerësimit për organizatat buxhetore për të mbështetur 

aranzhimet efektive të qeverisjes. Për të gjitha auditimet e ndërmarra, ne kemi testuar cilësinë e 

pyetësorëve të vet-vlerësimit të MFK-së të dorëzuara në MF, duke vlerësuar nga një pyetje kyçe në 

secilën komponentë të pyetësorit. Ne kemi përmbledhur të gjeturat tona për AShNA më poshtë dhe 

përmbledhja e punës sonë në të gjitha auditimet do të konsolidohet në Raportin tonë Vjetor të 

Auditimit. Kjo nuk ka për qëllim të japë koment për cilësinë e tërë  pyetësorit  të dorëzuar të vet-

vlerësimit por do të pasqyrojë  gjendjen  për një numër të pyetjeve kyçe për të mbështetur përpjekjet 

e MF-së në rritjen e efektivitetit të procesit dhe në zhvillimin e sistemit të MFK-së në tërësi. 
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Çështja 4 – Pyetësori i vet-vlerësimit dhe menaxhimi i rrezikut – Prioritet i lartë  

E gjetura  Si pjesë e auditimit tonë i kemi shqyrtuar çështjet kyçe të aranzhimeve të të 

qeverisjes dhe kemi gjetur se: 

 AShNA nuk ka përmbushur kërkesën e MF-së dhe nuk e ka plotësuar 

pyetësorin e vet-vlerësimit. Kjo situatë ka ndodhur për shkak të mungesës 

së qartësisë brenda organizatës që ka të bëjë me rëndësinë e kësaj pyetësori 

dhe me atë se kush është zyrtari përgjegjës që i përdorë këto mekanizma për 

t’i mbështetur përmirësimet operative. Procesi i tranzicionit po ashtu ka 

ndikuar në mosplotësimin e këtij pyetësori; dhe 

 Procedurat e MFK-së përcaktojnë që çdo organizatë duhet të vendos një 

proces efektiv për menaxhimin e rreziqeve financiare dhe operative. 

Ndonëse është vendosur menaxhimi i rrezikut lidhur me operacionet 

teknike, AShNA nuk ka zhvilluar ndonjë proces formal për menaxhim të 

rrezikut sipas kërkesave të MFK-së. Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës 

së alokimit të përgjegjësisë te stafi lidhur me menaxhimin e rrezikut.  

Rreziku  Aranzhimet e dobëta të qeverisjes ndikojnë në dobësimin e proceseve strategjike 

dhe operative dhe e zvogëlojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara për qytetarët 

përmes aktiviteteve joefikase dhe joefektive. Mungesa e vet-vlerësimit 

pamundëson identifikimin e dobësive në kontrollin e brendshëm dhe veprimeve 

efektive për adresimin e tyre. Mungesa e një procesi formal për menaxhim të 

rrezikut redukton mundësinë e menaxhmentit për të parandaluar dhe/apo 

kontrolluar rreziqet lidhur me arritjen e objektivave. 

Rekomandimi 4 Drejtori i Përgjithshëm duhet t’i analizojë shkaqet e mungesës së aranzhimeve 

të qeverisjes lidhur me pyetësorin e vet-vlerësimit dhe menaxhimin e rreziqeve. 

Për pyetësorin e vet-vlerësimit duhet të aplikohet një mekanizëm për ta 

konfirmuar saktësinë e tij si dhe për të siguruar dokumentacionin mbështetës. 

Drejtori po ashtu duhet të sigurojë që deri më 1 tetor 2017 është deleguar 

përgjegjësia e drejtpërdrejtë për menaxhimin e rrezikut dhe të sigurojë raportim 

dhe monitorim sistematik për zbatimin e kërkesave të këtij procesi.  
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2.3 Rishikimet specifike të qeverisjes  

Puna jonë në fusha të veçanta të aranzhimeve të qeverisjes është bazuar përmes planifikimit të 

auditimit, duke marrë parasysh kontekstin brenda të cilit AShNA operon dhe sfidat me të cilat 

përballet. 

2.3.1 Raportimi menaxherial dhe llogaridhënia  

Menaxhmenti duhet të zbatojë një sërë kontrollesh të brendshme për të siguruar se sistemet 

financiare dhe operative funksionojnë siç duhet. Është e rëndësishme që ato të përfshijnë raportimin 

e duhur tek menaxhmenti për të mundësuar një përgjigje efektive dhe me kohë ndaj sfidave 

operative të identifikuara. Menaxhmenti ka vendosur strukturën organizative si dhe linjat e 

komunikimit dhe informimit përmes raportimeve për aktivitetet operacionale dhe financiare të 

organizatës. 

 

Çështja 5 – Raportimi i brendshëm menaxherial – Prioriteti i mesëm  

E gjetura  AShNA ka vendosur një strukturë organizative dhe menaxhmenti njoftohet 

kohë pas kohe rreth aktiviteteve operacionale dhe financiare të organizatës. 

Edhe pse procesi i raportimit të brendshëm tek menaxhmenti është funksional, 

në disa raste cilësia e raportimit formal nuk ofron një bazë adekuate për të 

ngritur efektivitetin e menaxhimit financiar dhe kontrolleve në përgjithësi.  

Rreziku  Cilësia jo e duhur në disa raportime të brendshme mund ta reduktojë 

efektivitetin e menaxhimit brenda organizatës. Kjo rezulton me dobësi 

operacionale, organizative dhe financiare si dhe në reduktimin e mundësisë që 

menaxhmenti të reagojë me kohë ndaj sfidave financiare dhe/apo operative.    

Rekomandimi 5 Drejtori i Përgjithshëm duhet ta rishikojë formatin aktual të raportimeve 

menaxheriale dhe të siguroj përmirësimet e nevojshme dhe të përshtatshme të 

raportimit financiar dhe operativ tek menaxhmenti i lartë. Raportimet cilësore 

menaxheriale janë të domosdoshme për të mbështetur menaxhimin efektiv të 

veprimtarisë së organizatës.   

2.4 Sistemi i auditimit të brendshëm 

AShNA ka Njësinë e Auditimit të Brendshëm (NjAB) që funksionon vetëm me një auditor. Për të 

kryer një auditim efektiv nevojitet një program gjithëpërfshirës i punës që reflekton rreziqet 

financiare dhe operative, dhe ofron siguri të mjaftueshme mbi efektivitetin e kontrollit të 

brendshëm. Ndikimi i raporteve të Auditimit të Brendshëm duhet të gjykohet nga rëndësia që i jep 

menaxhmenti  adresimit të rekomandimeve si dhe nga mbështetja e ofruara nga një Komitet i 

Auditimit efektiv.  
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Fillimisht me planin vjetor të auditimit ishin planifikuar dhjetë (10) auditime, përfshirë auditimin e 

buxhetit dhe shpenzimeve, të hyrat, menaxhimin e personelit, prokurimin etj. Deri në fund të muajit 

gusht 2016 vetëm një auditim kishte përfunduar. Në fund të muajit gusht plani vjetor i auditimit të 

brendshëm është ndryshuar dhe aprovuar nga menaxhmenti. Plani i rishikuar vjetor parashihte 

gjashtë (6) auditime, ndërsa deri në fund të vitit ishin realizuar gjithsej katër (4) auditime: auditimi 

i të hyrave, menaxhimi i automjeteve zyrtare, Plani i prokurimit dhe menaxhimi i kontratave si dhe 

procedurat e prokurimit (këto dy auditime ishin fuzionuar në një raport të përbashkët). Po ashtu 

ishte përgatitur një raport rreth implementimit të rekomandimeve të auditimit të vitit 2015 për 

menaxhimin e teknologjisë informative. 

 

Çështja  6 – Dobësitë në sistemin e auditimit të brendshëm – Prioriteti i lartë  

E gjetura  Ekzistojnë disa çështje në lidhje me sistemin e auditimit të brendshëm: 

 Vetëm një numër i kufizuar i auditimeve të planifikuara ishte realizuar gjatë 

vitit 2016. Gjatë periudhës janar-gusht 2016 ishte përfunduar vetëm një (1) 

nga dhjetë (10) auditimet e planifikuara, ndërsa deri në fund të vitit ishin 

realizuar tri (3) auditime; dhe 

 Auditimet e përfunduara nuk kishin mbuluar fushat me rrezik si buxheti 

dhe shpenzimet, menaxhimi i personelit dhe menaxhimi i pasurisë; dhe 

 AShNA ende nuk e ka themeluar Komitetin e Auditimit (KA). Në statutin e 

NjAB-së është planifikuar që komiteti i auditimit të themelohet në fillim të 

vitit 2018. 

Këto rezultate pasqyrojnë mungesën gatishmërisë së menaxhmentit në njohjen 

dhe maksimizimin e përfitimit nga auditimi i brendshëm për të kërkuar siguri 

për funksionimin efektiv të kontrolleve të brendshme. 

Rreziku  Një program jo i plotë i auditimit i cili nuk përfshin fushat me rrezik ndikon në 

mos identifikimin dhe mos adresimin me kohë të dobësive në kontrolle duke 

rezultuar në jo efikasitet operativ dhe humbje të mundshme financiare. Mungesa 

e KA-së redukton rolin e NjAB në përmirësimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm.   

Rekomandimi 6 Për të arritur përfitimin maksimal nga aktiviteti auditimit të brendshëm, Drejtori 

i Përgjithshëm duhet të sigurojë themelimin e KA-së. Plani vjetor i auditimit 

duhet të jetë bazuar në rrezik dhe të zbatohet nga NjAB. KA duhet të rishikojë 

në mënyrë kritike planet dhe rezultatet e auditimit të brendshëm. Gjithashtu 

duhet të rishikojë veprimet e ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me 

rekomandimet e auditimit të brendshëm. 
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3 Menaxhimi financiar dhe kontrolli  

Hyrje 

Puna jonë për MFK-në jashtë fushave të qeverisjes të përmendura në kapitullin 2, pasqyron punën 

e detajuar të ndërmarrë për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në organizatat buxhetore. Si pjesë 

e kësaj, ne konsiderojmë menaxhimin e buxhetit, çështjet e prokurimit dhe të burimeve njerëzore si 

dhe pasuritë dhe detyrimet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Nga viti 2016 AShNA funksionon si organizatë buxhetore që administrohet në mënyrë të pavarur 

dhe në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e Kosovës. Menaxhmenti i AShNA-

së e kupton rëndësinë e kontrolleve të forta mbi shpenzimet dhe të hyrat dhe nevojën e kontrolleve 

më të shumta. Auditimi ynë ka nxjerrë në pah ekzistencën e disa dobësive të pajtueshmërisë 

veçanërisht me menaxhimin e kontratave dhe obligimeve, prokurimit publik, si dhe në menaxhimin 

e pasurisë. Kjo ka ndodhur si rezultat i mos zbatimit të rregulloreve dhe mungesës së mbikëqyrjes 

së duhur nga menaxhmenti, nga i cili kërkohet që të sigurojë përmbushjen e të gjitha obligimeve 

statutore.  

Në kontekst të sistemeve financiare, kontrollet mbi një sërë fushash të shpenzimeve kërkojnë 

përmirësim të mëtejshëm. Menaxhimi financiar dhe kontrolli efektiv kërkon procese të rishikimit 

dhe udhëzues përcjellës të cilët sigurojnë zbatimin e plotë të ligjeve, rregulloreve të brendshme dhe 

proceseve të tjera të kontrollit. Konkluzionet tona bazohen mbi vlerësimin e dosjeve të audituara 

dhe menaxhmentit i janë ofruar detaje të plota rreth kësaj. 
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3.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit  

Ne i kemi shqyrtuar të hyrat e realizuara, burimet e fondeve buxhetore, si dhe shpenzimet e fondeve 

sipas kategorive ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme:  

Tabela 1. Të hyrat (në €) 

Përshkrimi  Buxheti fillestar Buxheti Final 2016 Pranimet  

Të hyrat e dedikuara2 2,810,000 2,810,000 2,705,866 

Totali 2,810,000 2,810,000 2,705,866 

AShNA financohet tërësisht nga të hyrat e dedikuara dhe të deponuara në Buxhetin e Kosovës. Të 

hyrat e dedikuara përdoren si burim financimi me prioritet të parë për pagesën e shpenzimeve, para 

se të ndahen dhe përdoren burimet tjera të financimit.  

Tabela 2. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi Buxheti fillestar Buxheti Final3  2016  Realizimi 

Burimet e Fondeve:  2,810,000 3,010,000 2,928,967 

Granti i Qeverisë -Buxheti   - 200,000 200,000 

Të hyrat e dedikuara 2,810,000 2,810,000 2,728,967 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 200,000€. Kjo rritje është rezultat i 

vendimit të Qeverisë për mbulimin e deficitit buxhetor për kategorinë e pagave dhe mëditjeve.  

Në vitin 2016, AShNA ka përdorur 97% të buxhetit final ose 2,928,967€ që reflekton nivel të 

kënaqshëm të performancës buxhetore.  

Tabela 3. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi Buxheti fillestar Buxheti Final 2016  Realizimi 

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike:   

2,810,000 3,010,000 2,928,967 

Pagat dhe Mëditjet 2,040,973 2,240,973 2,200,358 

Mallrat dhe Shërbimet  522,527 522,527 482,290 

Shërbimet komunale 46,500 46,500 46,319 

Investimet Kapitale  200,000 200,000 200,000 

  

                                                      
2 Të hyrat e dedikuara – janë paratë publike të cilat janë përfituar nga burimet e posaçme të të ardhurave dhe kërkohet me 

ligj që t`i ndahen një Agjencie të Pavarur. 
3 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga MF. 
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3.1.1 Të hyrat  

Të hyrat e realizuara në 2016 ishin në vlerë 2,705,866. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga ofrimi i 

shërbimeve të navigimit ajror. Të hyrat e inkasuara konsiderohen të hyra të dedikuara, e të cilat 

depozitohen në Fondin e Kosovës dhe shfrytëzohen nga AShNA. Të hyrat janë regjistruar në SIMFK 

në kode përkatëse ekonomike si dhe janë bërë harmonizime të rregullta mujore me MF/Thesar.  

 

Çështja 7 – Dobësi në menaxhimin e të hyrave - Prioritet i mesëm 

E gjetura  Ndonëse AShNA ka vendosur kontrolle mbi të hyrat, auditimi ynë ka 

identifikuar dobësitë në vijim: 

 Vonesa në regjistrimin e të hyrave në SIMFK dhe vonesa në arkëtimin e 

faturave nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës i menaxhuar nga 

koncesionari Limak & Airports de Lyon;  

 AShNA faturon në baza mujore për aterimet e fluturakeve në bazë të peshës 

së tyre prej 5,2€/ton. Fatura përgatitet në bazë të shënimeve që AShNA 

pranon nga “Limak”. Ne kemi gjetur që gjatë gjashtëmujorit të parë 2016 të 

dhënat e gjeneruara nga departamenti brenda AShNA-së nuk përputheshin 

me të dhënat e pranuara nga “Limak”. Këto mospërputhje ishin adresuar në 

pjesën e dytë të vitit dhe të dhënat harmonizohen; dhe 

 Ndonëse vlera jo-materiale, provizionet për transferet bankare me rastin e 

inkasimit të të hyrave nuk janë trajtuar dhe kontuar duhet.  

Rreziku  Dobësitë e identifikuara reflektojnë kontrolle jo efektive në disa periudha në 

procesin e faturimit, regjistrimit dhe inkasimit të të hyrave. Kjo rezulton në 

papajtueshmëri me kërkesat ligjore dhe mund të rezultojë me humbje potenciale 

financiare. 

Rekomandimi 7 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë që është ndërmarrë një shqyrtim i 

kontrolleve në lidhje me menaxhimin e të hyrave dhe që kontrollet janë ri-

dizajnuar sipas nevojës. Proceset e rishikuara duhet të sigurojnë që dallimet mes 

të të dhënave të Limak-ut dhe AShNA-së janë identifikuar me kohë dhe që 

procedurat janë efektive për të parandaluar mospërputhjet potenciale. 
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3.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Pagat dhe mëditjet paguhen përmes një sistemi të centralizuar. Në fund të vitit AShNA kishte 150 

të punësuar nga 160 sa ishin aprovuar me Ligjin e Buxhetit për vitin 2016. AShNA udhëhiqet nga 

Drejtori i Përgjithshëm (DP) dhe dy zëvendës-drejtorë, të cilët janë emëruar nga Qeveria në fund të 

muajit qershor 2016. Me Ligjin 04/L-250 është përcaktuar që kompensimi dhe përfitimet tjera për 

DP-në dhe zëvendës-drejtorët, si dhe kompetencat, përgjegjësitë, kriteret dhe procedurat për 

emërimin dhe shkarkimin e zëvendës-drejtorëve bëhen përmes akteve nënligjore të cilat i nxjerr 

Qeveria. Në fund të vitit 2016, Qeveria ka nxjerr një akt nënligjor për emërimin dhe shkarkimin e 

zëvendës-drejtorëve, por jo edhe aktin nënligjor për kompensimet dhe përfitimet e DP-së dhe 

zëvendës-drejtorëve. Po me këtë ligj është përcaktuar që DP me akt nënligjor rregullon 

funksionimin dhe pozitat e personelit. Në fund të vitit 2016, DP ka aprovuar Rregulloren për 

Organizimin dhe Funksionimin e Brendshëm të Agjencisë, dhe ndër të tjera, është definuar që 

menaxhimi i personelit dhe aspektet e punësimit rregullohen me Ligjin për Shërbyesit. Deri në 

aprovimin e kësaj rregullore, rekrutimi dhe menaxhimi i personelit është trajtuar sipas Ligjit të 

Punës.  

 

Çështja 8 – Menaxhimi i personelit – Prioritet i mesëm 

E gjetura  Testimet e bëra tregojnë se menaxhmenti nuk i ka zbatuar kontrollet ekzistuese 

në mënyrë efektive për të siguruar pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret 

relevante. Testimet tona kanë identifikuar se: 

 Nuk ka filluar së zbatuari Sistemi Informativ për Menaxhimin e  Burimeve 

Njerëzore (SIMBNj), përmes së cilës menaxhohen informatat për secilën 

dosje të personelit; 

 Departamenti i Burimeve Njerëzore (DBNj) nuk kishte përgatitur Planin 

Individual Vjetor të Personelit. Pozitat e lira të punës ende nuk janë 

plotësuar; 

 Kontratat e punës nuk janë azhurnuar gjatë vitit 2016 për t’u harmonizuar 

me statusin e ri të organizatës por përmbajnë informata që ndërlidhen me 

organizatën si ndërmarrje publike. Pas aprovimit të rregullorës për 

sistematizim të vendeve të punës në vitin 2017, kontratat e punës janë 

shndërruar në Akt Emërime sipas kërkesa të Ligjit për Shërbimin Civil; dhe 

 Përvoja e punës së një punonjësi nuk ishte llogaritur drejtë. Përvoje e punës 

ishte llogaritur edhe koha e punës praktike. Gjithashtu, mungonte vendimi 

i nxjerre nga DBNj për njohjen e viteve të përvojës për kompensimin mbi 

përvojën e punës.  
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Rreziku  Dobësitë e identifikuara në fushën e personelit tregojnë se kontrollet e 

brendshme nuk kanë qenë efektive në të gjitha rastet. Përveç efekteve financiare, 

dobësitë e identifikuara, si mungesa e planit dhe mos aplikimi i SIMBNj-së 

vështirëson menaxhimin efektiv të personelit.  

Rekomandimi 8 Drejtori i Përgjithshëm duhet të rishikojë kontrollet aktuale në sistemin e 

burimeve njerëzore dhe t’i forcojë ato për të siguruar se menaxhimi i personelit 

bëhet në pajtim me Ligjin për Shërbimin Civil dhe aktet nënligjore që rrjedhin 

nga ky ligj.  

3.1.3 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime përfshirë edhe ato komunale në vitin 2016 ishte 569,027€ 

ndërsa janë shpenzuar 528,609€. Për vitin 2016 ishin planifikuar 50 kontrata ndërsa zyra e 

prokurimit ka nënshkruar 17 kontrata publike për mallra dhe shërbime në vlerë totale 105,406€. 

Vetëm një kontratë është lidhur përmes procedurave të hapura të prokurimit, ndërsa pjesa tjetër e 

kontratave janë zhvilluar përmes procedurave të kuotimit të çmimeve dhe atyre me vlerë minimale. 

Pjesa më e madhe e buxhetit për mallra dhe shërbime është dedikuar shërbime kontraktuese, 

udhëtime zyrtare, mirëmbajtje dhe riparime, etj.       

 

Çështja 9 – Prokurimi dhe menaxhimi i kontratave - Prioritet i lartë 

E gjetura  Ekzistojnë një numër dobësish në zhvillimin e aktiviteteve të prokurimit si 

pasojë e mos zbatimit efektiv të kontrolleve për të siguruar pajtueshmëri me 

ligjet dhe rregulloret e prokurimit publik. Testimet tona kanë identifikuar 

dobësitë në vijim:  

 Te procedura e prokurimit për “Sigurimin e operimeve për shërbimet e 

navigimit ajror” në vlerë 69,384€, deklarata nën betim nuk ishte e 

nënshkruar nga fituesi i tenderit ndonëse kjo është kërkesë e Ligjit për 

Prokurim Publik (LPP) dhe ishte kriter në dosjen e tenderit. Po ashtu, 

menaxher i kësaj kontrate ishte caktuar kryesuesi i komisionit të vlerësimit 

të tenderit e që është në kundërshtim me parimin e ndarjes së detyrave të 

përcaktuar me LPP-në; 

 Kontrata për “Servisimin dhe Mirëmbajtjen e Automjeteve” në vlerë 

totale 8,866€ ishte nënshkruar me vetëm 250€ zotim të mjeteve, ndonëse 

deri në fund të vitit 2016 shpenzimet e mirëmbajtjes ishin planifikuar në 

vlerë 3,000€. Për më tepër, gjatë implementimit të kësaj kontrate kalkulimi 

i çmimeve në faturimin e shërbimeve ishte jo i saktë. Në gjashtë (6) fatura 

të testuara pagesat ishin mbivlerësuar gjithsej 136€;  
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 Një aktivitet i pa planifikuar i prokurimit në vlerë 3,300€ ishte zhvilluar pa 

u njoftuar AQP, ndërsa zotimi i mjeteve ishte bërë pas nënshkrimit të 

kontratës; dhe 

 Te kontrata për “Furnizim me Tonerë” në vlerë 1,606€ zotimi i mjeteve 

ishte bërë pas nënshkrimit të kontratës dhe nuk ishte hartuar Plani për 

Menaxhimin e Kontratës (PMK). Në dy (2) raste tjera PMK-të nuk ishin 

azhurnuar me informata të mjaftueshme ndërsa zotim të mjeteve me 

vonesë janë hasur edhe në gjashtë (6) raste tjera. 

Rreziku  Mos zbatimi i drejtë i rregullave dhe udhëzuesve të prokurimit publik mund të 

rezultojë në përzgjedhjen e ofertuesve të papërgjegjshëm dhe vlerë të dobët për 

para në praktikat e prokurimit. Dobësitë e identifikuara në menaxhimin e 

kontratave ndikojnë në mos implementimin e kontratave sipas kushteve 

kontraktuale dhe pagesa potencialisht të parregullta.  

Rekomandimi 9 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se është kryer një shqyrtim 

gjithëpërfshirës për të përcaktuar pse në rastet e mësipërme kërkesat e 

prokurimit publik nuk janë zbatuar në tërësi. Kontrollet e brendshme lidhur me 

prokurimin në përgjithësi dhe menaxhimin e kontratave dhe pagesave në 

veçanti duhet të forcohen për të siguruar pajtueshmëri të plotë me LPP-në dhe 

aktet nënligjore.  

Çështja 10 – Menaxhimi i automjeteve zyrtare – Prioritet i lartë 

E gjetura  Nga testimi i dy (2) mostrave rreth menaxhimit të automjeteve zyrtare kemi 

identifikuar se: 

 12 automjete vazhdojnë të jenë me targa jo zyrtare; 

 Mungojnë kërkesat për përdorim të automjetit nga shfrytëzuesit; dhe 

 Nuk kishte regjistër të plotë të informatave rreth kilometrave të kaluara, 

destinancionit, qëllimin e shfrytëzimit, derivateve të shpenzuara,  etj.  

Rreziku  Mungesa e një procesi të dokumentuar plotësisht të autorizimeve dhe 

shfrytëzimit të automjeteve mund të rezultojë me përdorime jo zyrtare dhe 

shpenzime të parregullta që lidhen me përdorimin e automjeteve. 

Rekomandimi 10 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se menaxhimi dhe shfrytëzimi i 

automjeteve zyrtare bëhet në përputhje me kërkesat e legjislacionit4 në fuqi. Për 

secilin automjet zyrtar të shfrytëzuar duhet të mbahet evidencë e plotë dhe e 

saktë. Pajisja e veturave me targa zyrtare po ashtu duhet të adresohet. 

                                                      
4 Udhëzimi Administrativ Nr. 03/2008 për përdorimin e automjeteve të Qeverisë së Kosovës  
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3.1.4 Investimet kapitale 

Shpenzimet për investime kapitale ishin 200,000€, aq sa ishte buxheti për këtë kategori ekonomike.   

Shpenzimet kanë të bëjnë me kontratat të lidhura para vitit 2016 për investimet teknologjike të 

navigacionit ajror.  

MF/Thesari, nga buxheti i investimeve kapitale të AShNA-së ka ekzekutuar një pagesë në vlerë 

13,286€, që paraqet një pjesë të obligimit që ka rezultuar nga kërkesat për përmbarim dhe vendimi 

i gjykatës për padinë e ngritur nga pronari i tokës së shpronësuar nga Aeroporti Ndërkombëtar i 

Prishtinës (ANP).   

Obligimet lidhur me shpronësimin e pronave private si pjesë e zgjerimit të hapësirës së ANP-së 

vazhdon të jetë sfidë me të cilën ballafaqohet AShNA. Aktualisht kapacitetet buxhetore të AShNA-

së nuk e mundësojnë pagesën e këtyre obligimeve. Çështjet e hapura gjyqësore nga shpronësimi i 

tokave dhe pagesat e mundshme në të ardhmen nga MF/Thesari prej buxhetit të AShNA-së mund 

të vështirësojnë madje të pamundësojnë funksionimin e rregullt të aktiviteteve operative si rezultat 

i mungesës financiare.  

Për këtë arsye AShNA ka shprehur shqetësimin e saj dhe lidhur me këtë ka kërkuar trajtimin e kësaj 

çështje nga aspekti juridik, financiar, administrativ dhe operativ nga MF, Ministria e Drejtësisë, 

Komisioni Ndërministror për Ndërmarrje Publike dhe Zyra Ligjore e Kryeministrit të Kosovës. Deri 

në fund të auditimit, ende nuk ishte arritur ndonjë zgjidhje apo vendim zyrtar nga këto institucione.  

Inkurajojmë Drejtorin e Përgjithshëm që në koordinim me institucionet relevante duhet të vazhdojë 

të kërkojë një zgjidhje të përshtatshme dhe të qëndrueshme për të tejkaluar sfidën e paraqitur. Nëse 

nuk arrihet një zgjidhje e qëndrueshme, Drejtori i Përgjithshëm në koordinim me MF duhet të  

sigurojë mjete shtesë për pagesën e obligimeve që mund të rezultojnë nga aktet përmbaruese apo të 

gjykatave për të shmangur dështimin potencial të operacioneve të AShNA-së.  
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3.2 Pasuritë  

3.2.1 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale   

Vlera e  pasurisë kapitale e shpalosur në PVF-të e vitit 2016 është vetëm 148,705€ përderisa në PVF-

të e vitit 2015 ishin shpalosur pasuri në vlerë neto 9,490,327€. Ky dallim është rezultat i ndryshimit 

të statusit të organizatës dhe vështirësive për t’i kryer adoptimet e nevojshme.   
 

Çështja 11 – Dobësi në menaxhimin e pasurisë - Prioritet i lartë  

E gjetura  Si pasojë mungesës së një sistemi efektiv për menaxhimin e pasurive, janë 

identifikuar dobësitë në vijim:  

 AShNA nuk posedon një regjistër të plotë dhe të saktë të informatave rreth 

pasurisë kapitale dhe jo kapitale që ka në dispozicion. Vetëm pagesat e vitit 

2016 për investimet kapitale në vlerë 148,705€ janë regjistruar në regjistrin 

kontabël të thesarit/SIMFK. Pjesa tjetër e pasurisë kapitale përfshirë pronat 

e paluajtshme nuk regjistruar në SIMFK. AShNA ende nuk ka një listë të 

plotë të pasurisë së trashëguar me rastin koncesionimit të Aeroportit 

Ndërkombëtar të Prishtinës për shkak të statusit të pazgjidhur të disa 

pronave të AShNA-së;  dhe 

 AShNA ka bërë inventarizimin/njehsimin fizik të pasurisë, por nuk ka arritë 

të regjistrojë ato në raportin e pasurisë. Sistemi elektronik i menaxhimit të 

pasurisë e-pasuria nuk është aplikuar për regjistrimin dhe menaxhimin e 

pasurisë dhe materialit shpenzues. Po ashtu, vlerësimi i pasurisë nuk është 

bërë gjatë vitit 2016. Menaxhmenti me vonesë, përkatësisht në shkurt të vitit 

2017 kishte caktuar një komision për vlerësim, dhe deri në kohën e auditimit 

tonë, komisioni nuk kishte përfunduar punën.    

Rreziku  Dobësitë e hasura vështirësojnë menaxhimin adekuat të pasurisë dhe nuk 

prezantojnë gjendjen dhe vlerën reale të pasurisë me të cilat disponon 

organizata.  

Rekomandimi 11 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se regjistrimi dhe menaxhimi i pasurisë 

të bëhet në përputhje me kërkesat e rregullorës nr. 02/2013. Një komision i 

veçantë duhet të krijohet për të identifikuar boshllëqet e sistemit dhe për të 

siguruar se tërë pasuria është identifikuar dhe evidentuar në regjistrin e 

pasurisë. 

3.2.2 Të arkëtueshmet 

Llogaritë e arkëtueshme të shpalosura në PVF-të e vitit 2016 ishin 410,137€. Në kuadër të kësaj vlerë 

janë përfshirë edhe 244,4508€, që kanë të bëjnë me shërbimet e ofruara në muajin dhjetor, por të 

faturuara në janar të vitit 2017. Me marrëveshjen e mirëkuptimit ndërmjet koncesionarit të 

aeroportit ndërkombëtar dhe AShNA-së është përcaktuar që pagesa e obligimeve të bëhet brenda 

30 ditëve nga data e lëshimit të faturës.    
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Rekomandimi  

Ne nuk kemi rekomandime në këtë fushë. 

3.3 Obligimet e papaguara 

Në PVF-të e vitit 2106 AShNA ka shpalosur obligime të papaguara në vlerë 919,670€, ku nga to,  

736,388€ i takojnë investimeve kapitale, ndërsa pjesa tjetër prej 183,282€ kanë të bëjnë me 

shpenzimet për mallra e shërbime si dhe shpenzime komunale. Këto detyrime janë bartur për t’u 

paguar në vitin 2017.  

Përveç kësaj, AShNA është e ekspozuar edhe ndaj detyrimeve kontingjente, e që ndërlidhen me 

shpronësim të tokave, konteste pune, etj.  

 

Çështja 12 – Menaxhimi jo i mirë i obligimeve - Prioritet i lartë 

E gjetura  AShNA nuk ka menaxhuar si duhet obligimet e papaguara. Kjo ka ndodh si 

mungesë e kontrollit të menaxhmentit në adresimin dhe menaxhimin e 

obligimeve. Obligimet konsiderohen të jenë relativisht të larta në raport me 

buxhetin vjetor. Bartja për pagesë në vitin vijues do të jetë ngarkesë e buxhetit 

për vitin 2017.  

Gjatë testimit të mostrave kemi identifikuar vonesa në pagesën e obligimeve 

ndaj furnitorëve. Si rezultat i mos pagesave me kohë të obligimeve për projektin 

kapital “Furnizim me sistemet e navigimit dhe rialokimit të sistemeve 

ekzistuese”, kontraktori ka ndërprerë kontratën, duke mbetur e pa finalizuar 

një pjesë e projektit.    

Deri në shtator të vitit 2016 nuk kishte raportim të obligimeve në MF ndonëse 

kjo është adresuar në AShNA.  

Rreziku  Mos pagesa me kohë e obligimeve mund të shkaktojë paqartësi ndaj detyrimeve 

të papaguara dhe konteste të mundshme në mes AShNA-së dhe kontraktuesve, 

e që mund të rezultojnë me ndëshkime dhe humbje financiare. Mos raportimi i 

obligimeve i pamundëson MF/Thesarit përkatësisht qeverisë të kenë 

informacionin e duhur dhe në kohë rreth obligimeve financiare të AShNA-së.  

Rekomandimi 12 Drejtori i Përgjithshëm duhet të përforcojë mekanizmat e kontrollit në 

menaxhimin e kontratave, dhe të sigurojë se detyrimet ndaj furnitorëve paguhen 

brenda afatit kohor ligjor. Nëse për ndonjë arsye borxhet mbesin të papaguara, 

ato duhet të raportohen me kohë në MF/Thesar.  
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Shtojca I: Qasja dhe metodologjia e auditimit  

Përgjegjësitë e Auditorit dhe të atyre të ngarkuar me qeverisje janë dhënë në hollësi në Opinionin e 

përcaktuar në kapitullin 1.2 të këtij raporti. 

Derisa rezultat kyç i punës sonë është opinioni i auditimit, ky raport pasqyron tërësinë e punës sonë 

me fokus të veçantë edhe në Çështjet e Qeverisjes përfshirë Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. 

Kjo e fundit mbështetet në programin tonë të gjerë të auditimit të pajtueshmërisë të bazuar në rrezik. 

Përmbledhja e Përgjithshëme ka për qëllim t’i nxjerrë në pah gjetjet kryesore të auditimit dhe 

veprimet kyçë për të cilat Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë për t’i adresuar 

dobësitë e identifikuara të menaxhimit/të kontrollit. 

Raporti i detajuar ofron një përmbledhje të gjerë të të gjeturave tona të auditimit me theks të veçantë 

në përcaktimin e shkakut  të të gjeturave të auditimit dhe në dhënien e rekomandimeve të 

përshtatshme për t’i adresuar ato. Për të qenë më i plotë, ne kemi përfshirë çështjet e identifikuara 

gjatë auditimit të ndërmjetëm aty ku ato kanë mbetur relevante. Të gjeturat tona janë definuar si: 

Të prioritetit të lartë – Çështjet të cilat nëse nuk adresohen mund të rezultojnë në dobësi materiale 

në kontrollin e brendshëm dhe ku veprimi i marrë do të ofrojë mundësinë për përmirësimin e 

efikasitetit dhe efektivitetit të kontrolleve të brendshme; dhe 

Të prioritetit të mesëm - Çështje të cilat mund të mos rezultojnë në dobësi materiale, por ku veprimi 

i marrë gjithashtu do të ofrojë mundësinë për përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të 

kontrolleve të brendshme. 

Të gjeturat që konsiderohen me prioritet të ulët i janë raportuar veçmas stafit të financave. 

Procedurat tona kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të kontabilitetit, 

teste të ndërlidhura substanciale si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes  deri në atë masë  sa 

që konsiderohet e nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat e auditimit nuk duhet të 

konsiderohen sikur përfaqësojnë një pasqyrë gjithëpërfshirëse të të gjitha dobësive që mund të 

ekzistojnë, apo edhe të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që kanë 

operuar. 
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Shtojca II: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA  

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare.   

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare si tërësi përmbajnë keq-deklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

mjaftueshme auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keq-deklarime materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas 

pjesës që flet për ‘Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit’.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për  prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit. 

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë keq-

deklarime materiale. Auditorët mund të japin tri lloje opinionesh të modifikuara: opinion të 

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit. 
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga: 

 natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse pasqyrat financiare përmbajnë keq-

deklarime materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keqdeklarime materiale; dhe 

 gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 

pasqyrat financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë materiale por nuk janë përhapur në pasqyrat financiare, ose (2) 

nëse auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të 

cilat të bazojë një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi 

pasqyrat financiare kanë mundur të jenë materiale por jo të përhapura.   

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në pasqyrat financiare. 

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se  efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi pasqyrat financiare kanë mundur të jenë edhe materiale 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se menaxhmenti 

ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori konsideron se mund të 

rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim opinioni mbi pasqyrat 

financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë kufizimin. 

156. Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit. 

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit 

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme se 

çështja nuk përmban keqdeklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhet t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare. 
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158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

 të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

 të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

 të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç’pjesë të 

pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen; dhe 

 të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes. 
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Shtojca III: Komentet e AShNA-së për të gjeturat e raportit të auditimit 

Të gjeturat/ 
çështjet 

Pajtohemi 
po/jo 

Komentet e AShNA-së në rast të mospajtimit Pikëpamja e ZKA-së  

Çështja 3  Jo Ndërrimi i statutit, respektivisht transformimi nga 
Ndërmarrja Publike “Aeroporti i Prishtinës Adem 
Jashari – Kontrolli Ajror” në Agjencinë e Shërbimeve të 
Navigacionit Ajror, ka qenë arsyeja e mos përgatitjes së 
planit të veprimit për çështjet e ngritura në raportin e 
auditimit për vitin 2015. 

Auditori i Jashtëm që ka audituar Pasqyrat Financiare të ish-
Ndërmarrjes Publike “Aeroporti i Prishtinës Adem Jashari – 
Kontrolli Ajror” ka lëshuar opinion të modifikuar për 
Pasqyrat Financiare lidhur me vlerat e pasurive, klasifikimin 
e shpenzimeve, llogaritë e pagueshme dhe detyrimet 
kontigjente. 

Menaxhmenti do duhet të hartonte një plan veprimi për 
përmirësimin e kontrolleve respektivisht llogarive që lidhen 
me gjetjet e auditorit që kanë shkaktuar modifikim të opinionit 
të auditimit. Mungesa e këtij plani ka rezultuar me përsëritje 
të dobësive edhe në vitin 2016.  

Çështja 6 Jo Për arsye të procedurave administrative dhe 
financiare, nuk ka qenë e mundur që Komisioni i 
Auditimit të themelohet në vitin 2017 

Agjencia e Shërbimet të Navigacionit Ajror, është themeluar 
në janar të vitit 2016, në bazë të Ligjit Nr. 04/L-250 për 
Agjencinë e Shërbimet të Navigacionit Ajror dhe funksionon 
si organizatë buxhetore. Udhëzimi Administrativ Nr. 11/2010 
për Themelimin dhe Funkcionimin e Komitetit të Auditimit në 
Subjketin e Sektorit Publik, Neni 2, përcakton subjektet që 
duhet ta zbatojnë këtë Udhëzim. Pjesë e këtyre subjekteve 
është edhe AShNA dhe auditimi ynë ka konstatuar që ky 
Udhëzim ende nuk është zbatuar.  

 

 


