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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar  dhe për 

punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.   

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë 

llogaridhënien në administratën publike për përdorimin 

efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike duke 

ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga 

menaxherët e çdo organizate të audituar. 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.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit si dhe 

me praktikat e mira evropiane.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Kompanisë 

Regjionale të Mbeturinave “Pastrimi” Sh.a., në konsultim me 

Ndihmës Auditoren e Përgjithshme Arvita Zyferi e cili e ka 

mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Udhëheqësja e 

Ekipit Ganimete Dalloshi  dhe anëtaret e Ekipit Shpresa Zenelaj 

dhe Xhemile Berisha, nën menaxhimin e Udhëheqësit të 

Departamentit të Auditimit Fitim Haliti. 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: ,Rr. Ahmet Krasniqi nr 210 , Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011 

http://zka-rks.org 
 

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

Raporti përmbledh çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Kompanisë Regjionale të Mbeturinave 

“Pastrimi” sh.a. (me tutje KRM Pastrimi) për vitin 2018, i cili e përfshinë  Opinionin e Auditorit të  

Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i pasqyrave financiare për vitin 2018 

është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

(SNISA). 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 Auditimit, të datës 11/02/2019.   

Auditimi  është fokusuar në: 

 

Niveli i angazhimit për të kryer auditimin është përcaktuar varësisht nga cilësia e kontrollit të 

brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i KRM Pastrimi sh.a. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i kundërt 

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin 2018, nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë, në të 

gjitha aspektet materiale. 

Për më gjerësisht shih Pjesën 2.1 të këtij Raporti. 

Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve, sipas SNISA-ve.  

 

 

 

 

 

Pasqyrat Financiare 
Vjetore 

Menaxhimi financiar 
dhe kontrolli

Zbatimi i 
rekomandimeve
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore  

 

 

 

  

Keqdeklarimet materiale të cilat janë të 
përhapura në tërë pasqyrat financiare 

kanë ndikuar në modifikimin e 
opinionit për PFV-të e vitit 2018. 

Kryesuesi i Bordit duhet t'i analizojë 
arsyet për Modifikim të Opinionit për 
PFV-të e vitit 2018 dhe t'i identifikojë 

veprimet që kërkohen për të 
mundësuar një prezantim të drejtë dhe 
të vërtetë të PFV-ve në vitin 2019 (shih 
çështjet 1 deri 8 tek baza për opinion). 

Sa i përket menaxhimit financiar dhe 
kontrollit, në të gjitha fushat janë 

identifikuar dobësi të shumta.

Kryesuesi i Bordit duhet ta aplikojë një
vlerësim të detajuar të çështjeve
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 9 deri
33).

Proceset e rekrutimit të stafit janë 
realizuar me mangësi të shumta.

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që 
krahas kërkesave ligjore të zbatojë

procedurat e rekrutimit të stafit dhe të 
eleminojë mangesitë e identifikuara 

(shih çështjet 25 deri 33)

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të bëjnë 
me llogaridhënien, raportimin  

menaxherial dhe menaxhimin e rrezikut
janë të dobëta. Auditimi i Brendshëm 

nuk kishte bërë monitorimin e 
rekomandimeve të dhëna.

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që 
procesi i raportimit dhe llogaridhënia 
janë përmirësuar, ndërsa është filluar 

me procesin e hartimit të planit pë 
menaxhim të rreziqeve (shih çështjet 34 

deri  37).
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Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2018 

Kryesuesi i Bordit është pajtuar me të gjetjet  dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se 

do t’i adresojë të gjitha rekomandimet e dhëna.  

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të KRM 

Pastrimi gjatë procesit të auditimit.  
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1 Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit   

Hyrje  

Auditimi përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave tjera 

financiare, me sa vijon: 

 Nëse pasqyrat financiare 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;  

 Nëse funksionet e kontrollit dhe të auditimit të brendshëm janë të përshtatshme dhe efikase.  

 Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Puna e ndërmarrë e auditimit është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Ne kemi analizuar veprimtarinë 

e KRM Pastrimi sh.a, nivelin e mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e 

testeve të hollësishme, që janë të nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin 

e Auditorit të Përgjithshëm (më tutje AP). 

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 masën  që ne 

i konsiderojmë të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat e auditimit nuk duhet të 

konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e të gjitha dobësive që mund të ekzistojnë, apo e të 

gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që kanë operuar.  

Kapitujt në vijim ofrojnë përmbledhje të detajuar të gjetjeve tona të auditimit dhe rekomandimet në 

çdo fushë të rishikimit.  
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2 Pasqyrat financiare vjetore dhe obligimet e tjera për 

raportimin e jashtëm  

Hyrje  

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

raportuese dhe cilësinë e saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV, përfshirë deklaratën e 

përgatitur dhe nënshkruar nga Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit ( ZKFTH), Kryeshefi 

Ekzekutiv (KE) dhe të dorëzuar për miratim në Bordin e Drejtorëve (BD).  

Miratimi i PFV-ve përfshin 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 aksionarit dhe publikut të gjerë  sigurinë se të gjitha informatat relevante u janë ofruar për 

të siguruar se mund të ndërmerret një proces auditimi.  

2.1 Opinioni i auditimit  

Opinion i kundërt  

Kemi audituar PFV-të e KRM Pastrimi për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, të cilat përfshijnë 

pasqyrën e pozitës financiare, pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e rrjedhjes së parasë, pasqyrën e 

ndryshimeve në ekuitet si dhe përmbledhjen e procedurave kontabël dhe shënimeve tjera 

shpjeguese. Sipas opinionit tonë, për shkak të efekteve të çështjeve të përshkruara në paragrafin për 

Bazën për Opinion të Kundërt, pasqyrat vjetore financiare nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe të 

vërtetë, në të gjitha aspektet materiale,  të KRM Pastrimit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, 

në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK), Standardet Ndërkombëtare të 

Raportimit Financiar (SNRF) dhe Ligjet e Kosovës. Pasqyrat financiare janë përgatitur në bazë të 

parimit akrual të kontabilitetit, Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe Ligjit nr. 04/L-087 për Ndërmarrjet Publike (me 

plotësime dhe ndryshime). 
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Baza për opinion të kundërt 

 Sipas SNK 1, pasqyrat financiare duhet të përgatiten sipas parimit akrual. Sipas këtij parimi, 

të hyrat e shtyra janë të hyra të arkëtuara në avancë, dhe paraqesin detyrime që ka 

ndërmarrja për të kryer shërbime në të ardhmen, për shkak të shumave monetare të 

arkëtuara paraprakisht prej ndërmarrjes. Kështu që, në momentin e marrjes së këtyre 

mjeteve monetare, duke zbatuar parimin e përputhjes së të ardhurave me shpenzimet e 

kryera për to, ndërmarrja nuk i njeh këto arkëtime si të hyra, pasi shpenzimet për to ende 

nuk janë kryer. Pra, shtynë njohjen e këtyre të hyrave dhe si pasojë ato do të njihen si 

detyrime. 

Ndërmarrja “Pastrimi”, arkëtimet në avancë në shumën 38,463€ nga klientët e saj që kishin 

parapaguar për shërbimet e mbeturinave në të ardhmen, nuk i ka njohur si të hyra të shtyra 

- detyrime, por për këtë shumë kishte zvogëluar totalin e llogarive të arkëtueshme. Njohja e 

tillë ka ndikuar në nënvlerësimin e të arkëtueshmeve dhe të detyrimeve – të hyrat e shtyra.  

Veprimet e tilla kanë ndodhur për shkak të pakujdesisë për trajtimin e çështjeve në përputhje 

me standardet. 

 Arkëtimet në shumën prej 426,076€, nuk u janë zbritur konsumatorëve përkatës për 

obligimet e paguara ndaj ndërmarrjes, mirëpo këto mjete ishin regjistruar në një llogari me 

përshkrimin “Klient i panjohur institucione, komuna dhe amvisëri”.   

Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, kjo ka ndodhur si pasojë e transferit të klientëve nga njëri 

inkasant te tjetri dhe këto regjistrime janë bërë vetëm për qëllim të regjistrimeve në 

kontabilitet, e jo edhe për të identifikuar konsumatorët që kanë paguar.  

 Sipas SNK 7, një njësi ekonomike paraqet fluksin e mjeteve të saj monetare nga aktivitetet 

shfrytëzuese (operative), investuese dhe financuese në mënyrën që është më e përshtatshme 

për biznesin e saj.  

Vlera e parasë dhe ekuivalentet e saj  e prezantuar në Pasqyrën e rrjedhës së parasë në fund 

të periudhës, ishte mbivlerësuar për 205,110€. Ky keq-deklarim kishte rrjedhur si pasojë e  

njohjes në këtë kategori   të shumës në vlerë prej €28,975 të cilën ndërmarrja e kishte paguar 

për sigurim të tenderëve,  si dhe shumën prej 176,135€, mjete këto të cilat  kompania në vitin 

2017 i kishte deponuar si garancion në gjykatë për një kontest gjyqësor. Megjithatë, këto 

mjete me vendim të gjykatës me datë 14.12.2018 ishin tërhequr nga përmbaruesi dhe 

ndërmarrja nuk kishte bërë korrigjimet e nevojshme për to. Këto regjistrime ndikojnë në mbi 

vlerësimin e pasurive në pasqyrën e pozitës financiare dhe mos prezantimin e saktë të 

pasqyrës së rrjedhës së parasë.  

Parregullsitë e tilla kanë ndodhur për shkak të komunikimit të dobët mes zyrës së financave 

dhe shërbimit juridik. 
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 Sipas Kornizës Konceptuale (paragrafi 4.46) një detyrimi njihet në pasqyrën e pozicionit 

financiar kur ka gjasa që burime ekonomike do të dalin nga njësia ekonomike për të shlyer 

një detyrim aktual dhe shuma me të cilën do të shlyhet detyrimi mund të matet me 

besueshmëri. 

 

Për shkak të një kontesti gjyqësor me një furnitor i cili kishte rezultuar në disfavor të NP-së, 

Gjykata Themelore në Prishtinë kishte kërkuar që në rast se ndërmarrja parashtron ankesë 

kundër aktvendimit, atëherë duhet të paguaj garancinë në gjykatë në vlerë 176,135€. Mirëpo, 

këto mjete me vendim të gjykatës më datë 14.12.2018 ishin tërhequr nga përmbaruesi dhe 

ndërmarrja nuk kishte bërë regjistrimet e duhura kontabël duke mos zvogëluar detyrimet 

ndaj furnitorit. Si rrjedhojë, vlera e detyrimeve afatshkurtra është mbivlerësuar për të njëjtën 

shumë. 

 

Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së njohurive të departamentit te financave për 

tërheqjen e mjeteve për shkak të komunikimit të dobët mes zyrës së financave dhe shërbimit 

juridik. 

 

 Sipas SNK 20, grantet e marra për aktive të amortizueshme njihen si të ardhura gjatë 

periudhave në të cilat ngarkohet amortizimi për ato mjete.  

KRM Pastrimi në pasqyrën e të ardhurave kishte prezantuar të hyrat nga grantet në vlerë 

prej 78,010€, mirëpo ne nuk ishim në gjendje ta vërtetojmë saktësinë e kësaj shume, pasi që 

ndërmarrja nuk posedon një listë të aseteve të cilat janë përfituar nga grantet.  

Ndërmarrja e kishte konsideruar si burim të mjaftueshme për llogaritjen e të hyrave nga 

grantet vetëm transferin e mjeteve në llogarinë bankare nga ana e donatoreve. 
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 Korniza Konceptuale për Raportimin Financiar (paragrafi 4.4 a) përcakton se: një aktiv është 

një burim i kontrolluar nga njësia ekonomike si rezultat i ngjarjeve në të shkuarën nga të 

cilat parashikohen përfitime ekonomike të ardhshme që do të hyjnë në njësinë ekonomike. 

Respektivisht paragrafi 4.6 përcakton se gjatë vlerësimit, nëse një zë e plotëson përkufizimin 

e një aktivi, duhet ti kushtohet vëmendje përmbajtjes themelore të tij dhe realitetit ekonomik 

dhe jo vetëm formës së tij ligjore. Ndërsa, SNK 20 pika 23 përcakton që një grant qeveritar 

mund të jetë në formën e transferimit të një aktivi jo monetar, si p.sh. një terren ose burime 

të tjera, për t’u përdorur nga njësia ekonomike. Në këto rrethana është e zakonshme që të 

vlerësohet vlera e drejtë e aktivit jo monetar dhe të kontabilizohet si granti edhe aktivi me 

vlerën e drejtë.  

Gjatë ekzaminimit fizik të pasurive, kemi vërejtur që ndërmarrja ka në përdorim 10 

automjete (kamion) të cilat nuk janë të regjistruar në librat kontabël të ndërmarrjes. Sipas 

konfirmimeve zyrtare nga ndërmarrja, këto asete janë pranuar në vitin 2012 përmes 

Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si donacion nga qeverisa japoneze.  

Mos regjistrimin e tyre në regjistrat kontabël, ndërmarrja e arsyeton me faktin se certifikatat 

e regjistrimit të këtyre automjeteve, figurojnë se janë në pronësi të ministrisë. Ndërsa, sipas 

konfirmimeve zyrtare nga ministria, këto automjete nuk janë të regjistruara në regjistrat e 

pasurisë të kësaj ministrie. Përveç kësaj, procesit të dhënies në përdorim të këtyre aseteve 

nuk i kishte paraprirë një dokumentim (marrëveshje), ku do të specifikoheshin obligimet 

dhe të drejtat e të dyja palëve, dhe as një proces formal i pranim dorëzimit të këtyre pasurive 

jo qarkulluese.           

Mos regjistrimi i këtyre aseteve ndikon në nënvlerësimin e pasurive jo qarkulluese në 

pasqyrën e pozitës financiare. 

 Sipas SNK 16 pika 50, shuma e amortizueshme e një aktivi do të shpërndahet mbi baza 

sistematike gjatë jetës së tij të dobishme. Ndërsa në pikën 55 të këtij standardi jepen 

shpjegime se amortizimi fillon kur aktivi është i disponueshëm për përdorim, d.m.th. kur ai 

është në vendin dhe kushtet e nevojshme për të, që të ketë mundësi të funksionojë në 

mënyrën e synuar nga drejtimi.  

Gjatë testimit të aseteve kemi vërejtur mangësitë në vijim: 

Për 11 asete, (kryesisht automjete) të cilat ndërmarrja i kishte blerë gjatë vitit 2017 në vlerë 

totale 130,131€, ndërmarrja nuk kishte aplikuar fareprocesin e zhvlerësimit. Si rezultat i mos 

aplikimit të zhvlerësimit, vlera neto e aseteve ishin mbivlerësuar për 35,964€ si dhe 

shpenzimet e zhvlerësimit ishin nënvlerësuar për të njëjtën shumë. 

Ndërsa, për pesë asete tjera të cilat ndërmarrja i kishte blerë gjatë viteve 2016 dhe 2017 në 

vlerë totale 97,635€, zhvlerësimi ishte aplikuar për komplet vitin në të cilin ato asete ishin 

blerë dhe jo nga momenti kur ato ishin të disponueshme për përdorim. Si pasojë, shuma e 

zhvlerësimit të këtyre aseteve ishte mbivlerësuar për 16,188€, dhe njëkohësisht vlera neto e 

pasurive ishte nënvlerësuar për të njëjtën vlerë.  
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Shkak i këtyre parregullsive ishte fakti se, ndërmarrja deri në fund të vitit 2017, aplikimin e 

zhvlerësimit e kishte bërë manualisht (në Excel) në mungesë të një programi adekuat të 

kontabilitetit. 

 Sipas SNK 16, rivlerësimet duhet të bëhen në mënyrë të rregullt dhe të mjaftueshme, që të 

sigurohet se vlera kontabël (neto) e aktivit nuk ndryshon materialisht nga ajo që do të 

përcaktohej nëse do të përdorej vlera e drejtë në fund të periudhës raportuese. Menaxhmenti 

i KRM Pastrimi nuk e kishte gjykuar si të nevojshëm procesin vlerësimit të aseteve dhe një 

proces i tillë për herë të fundit ishte realizuar në vitin 2007. Si rezultat i kësaj, në regjistrin 

kontabël të aseteve të kësaj ndërmarrje figurojnë asetet me kosto historike 1,511,986€ të 

zhvlerësuara në tërësi dhe të regjistruara me vlera zero. Këto pasuri janë ende aktive dhe për 

të njëjtat nuk ishte bërë  rivlerësimi dhe rishikimi i jetëgjatësisë së tyre. 

Sipas konfirmimeve zyrtare përveç automjeteve në regjistrat kontabël figurojnë vetëm asetet 

të cilat janë blerë nga ndërmarrja nga viti 2014 e tutje. Ndërkohë që, ndërmarrja ka asete në 

përdorim të cilat nuk figurojnë në regjistrat e kontabilitetit. 

 Neni 7 i ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim (nr. 04/L-014), Shoqëritë 

tregtare që i nënshtrohen dispozitave të këtij Ligji, verifikojnë të paktën një herë në vit, 

ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet verifikimit të 

këtyre elementeve dhe dëshmive të tyre mbështetëse, përmes procesit të inventarizimit. 

Inventarizimi i pasurive dhe detyrimeve kryhet nën përgjegjësinë dhe sipas procedurave të 

miratuara nga organi drejtues i shoqërive tregtare dhe raporti i inventarizimit duhet të 

barazohet me librat kontabël. 

KRM Pastrimi nuk kishte bërë harmonizimin në mes të regjistrit të aseteve dhe raportit të 

komisionit për inventarizim. Për më tepër, komisioni për inventarizim i përcaktuar nga 

Kryeshefi Ekzekutiv, me 12.03.2019 kishte dorëzuar raportin e regjistrimit me dokumentet 

mbështetëse, në të cilin kishin regjistruar vetëm sasinë përkatëse për llojet e aseteve, por pa 

e identifikuar me ndonjë kod të veçantë secilin aset. Po ashtu, marrë parasysh faktin që në 

regjistrat kontabël ekzistojnë vetëm asetet e blera nga viti 2014 e tutje (përveç automjeteve), 

ne e kishim të pamundur të krahasojmë regjistrin e inventarizimit me regjistrat kontabël të 

aseteve . 

Mos kërkesa nga menaxhmenti që të bëhet harmonizimi i regjistrit të aseteve me raportin e 

komisionit ishte shkak i mangësive të identifikuara. 

 Si rrjedhojë e mangësive të cilat janë identifikuar dhe prezantuar tek baza për opinion, për 

zërat në vijim: të hyrat e shtyra, llogaritë e arkëtueshme,  paraja dhe ekuivalentet e parasë, 

llogaritë e pagueshme, pasuritë dhe të hyrat nga grantet, paraqiten edhe mangësi në  

shënimet shpjeguese të cilat  nuk japin informacione të plota dhe të sakta. 

Auditimi jonë është kryer 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’. Sipas kërkesave etike, të cilat 

janë relevante për auditimin tonë të pasqyrave financiare vjetore të Organizatave Buxhetore  dhe 
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NP në Kosovë, ZKA është i pavarur nga KRM Pastrimi dhe përgjegjësitë tjera etike  janë përmbushur 

në pajtim me këto kërkesa. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe 

të duhura për sigurimin e bazës për opinionin tonë të kundërt.  

Çështjet kyçe të auditimit  

Përveç çështjeve të përshkruara në bazën për opinion të Kundërt, konkludojmë se nuk ka çështje 

kyçe të auditimit për t’u komunikuar. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV 

Menaxhmenti i KRM Pastrimit është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të 

pasqyrave financiare në bazë të parimit akrual sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit 

(SNK), Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe  për kontrollet e  brendshme 

të tilla 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 përfshin 

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

dhe ndryshime), ligjin nr. 04/L-087 për Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime) dhe 

Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. 

Kryesuesi i Bordit është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të 

NP. 

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 të 

SNISA-ve, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë keqdeklarime materiale. Objektivat tona janë që të marrim siguri të 

arsyeshme  nëse pasqyrat financiare vjetore në tërësi nuk përmbajnë keqdeklarime materiale, qoftë 

nga mashtrimi ose gabimi, 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 keqdeklarim material kur ekziston. 

Keqdeklarimet 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 përfshin 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 keqdeklarimet 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 përfshin 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.  

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

raportim 

NP kërkohet të veproj në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe kërkesat tjera për 

raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

 Kërkesat e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me 

plotësime dhe ndryshime); 

 Kërkesat e Ligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare; 

 Kërkesat e Ligjit nr. 04/L-087 për Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime); 

 Kërkesat e Ligjit nr.06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiare dhe Auditim; 

 Kërkesat e Ligjit nr. 04/L- 42 për Prokurimin Publik (me ndryshime dhe plotësime); 

 Kërkesat e Udhëzimit nr. 2/2013/MF për Strukturën dhe Përmbajtjen e Raporteve 

Financiare Vjetore; dhe 

 Nga NP-të, po ashtu kërkohet të përmbush edhe kërkesat si në vijim: 

o Statuti i NP-së; 

o Plani i Biznesit; 

o Raporte tremujore; 

o Raporte vjetore; 

o Raportin nga matja e kënaqshmërisë së Konsumatorëve; si dhe 

o Draft plani dhe plani përfundimtar i prokurimit me kohë. 

Në draft PFV-të të datës 15/03/2019 ishin të nevojshme disa korrigjime financiare në bilancin e 

gjendjes, pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet dhe pasqyrën e rrjedhës së 

parasë që ishin përcjellë me gabime materiale. Pas sugjerimeve tona për t’i bërë veprimet e 

nevojshme,  KRM Pastrimi kishte bërë disa korrigjime, mirëpo nuk kishte arritur t’i eliminojë 

gabimet në tërësi. Si pasojë e kësaj ne kemi identifikuar të gjeturat të cilat i kemi prezantuar tek baza 

për opinion. 

Marrë parasysh çka u tha më lart, miratimi  i bërë nga KE dhe ZKFTH, me rastin e dorëzimit të PFV-

ve në Bordin e Drejtorëve, mund të konsiderohet i pasaktë për shkak se gjatë auditimit janë 

identifikuar gabime materiale. 

Lidhur me  kërkesat tjera për raportim të jashtëm, kemi identifikuar mospajtueshmërinë si në vijim:  
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 Raportet tremujore të ndërmarrjes, për vitin 2018, përmbajnë vetëm një shqyrtim të 

performancës financiare të tremujorit përkatës dhe transaksionet e konsiderueshme të 

kompanisë, duke plotësuar kështu  vetëm dy nga pesë kërkesat ligjore lidhur me përmbajtjen 

e raporteve tremujore siç e kërkon neni 31 i Ligjit të Ndërmarrjeve Publike.  

Këto raporte nuk përmbajnë edhe tri kërkesat tjera si: 1) një pasqyrë të strukturës organizative 

të ndërmarrjes, duke përfshirë të gjitha ndryshimet e konsiderueshme që janë bërë gjatë 

tremujorit përkatës; 2) një përmbledhje të të gjitha procedurave gjyqësore ose që mund të 

përfshijnë ndërmarrjen ose që ndërmarrja pritet t’i iniciojë gjatë tremujorit aktual; dhe 3) 

sugjerime dhe propozime për ndryshime, të cilat me arsye pritet që ta rrisin performancën e 

ndërmarrjes. Po ashtu, këto raporte nuk i janë dorëzuar Komisionit Komunal të Aksionarëve, 

siç kërkon Neni 31.2 i Ligjit të Ndërmarrjeve Publike që brenda 30 ditëve pas pranimit të raportit 

tremujor, Bordi i Drejtorëve të NP do ta shqyrtojë, ndryshojë dhe siç e sheh të arsyeshme ta 

miratojë dhe dorëzojë, secilin raport të këtillë tremujor Komisionit Komunal të Aksionarëve.  

 

Për  çështjet e sipërpërmendura, jepen rekomandimet:  

Rekomandimi A1 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që zyrtarët financiar, regjistrimin e 

veprimeve që japin efekt në disa periudha kontabël, ta bëjnë duke u bazuar në 

parimin akrual duke siguruar që të hyrat e shtyra ekonomikisht maturohen 

(realizohen) edhe në periudhat e ardhshme kontabël. 

Rekomandimi A2 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marrë veprimet e menjëhershme për të 

identifikuar konsumatorët, mjetet monetare të të cilëve janë grumbulluar në 

llogarinë “Klient i panjohur”, dhe se u janë zbritur obligimet e papaguara ndaj 

ndërmarrjes. 

Rekomandimi A3 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë vendosur komunikime efektive ndërmjet 

zyrës së financave dhe shërbimit juridik, në mënyrë që zyra e financave të jetë 

e informuar në kohë për të gjitha çështjet ligjore që kanë efekt financiar. Po 

ashtu, të sigurojë që janë bërë korrigjimet në pasqyrat financiare, aty ku ka 

ndikim financiar, sikur në rastin e tërheqjes së garancionit të deponuar në 

gjykatë  nga përmbaruesi. 

Rekomandimi A4 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë bërë regjistrimet e duhura kontabël me 

rastin e zvogëlimit të detyrimeve ndaj furnitorëve duke siguruar një vlerë të 

saktë të detyrimeve afatshkurtra në pasqyrën e pozitës financiare. 

Rekomandimi A5 Kryesuesi i Bordit të sigurojë se është hartuar një listë e aseteve të cilat janë 

përfituar nga grantet, dhe se të hyrat nga grantet për aktive të amortizueshme 

njihen si të ardhura gjatë periudhave në të cilat ngarkohet amortizimi për ato 

mjete. 
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Rekomandimi A6 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që po bëhet një rishikim gjithëpërfshirës i regjistrit 

të pasurive, dhe se janë marrë veprime konkrete përmirësuese në përputhje me 

standardet e kontabilitetit për: vlerësimin e pasurive; regjistrimin e pasurive të 

marra donacion me vlerën e drejtë të tyre; zbatimin e zhvlerësimit për të gjitha 

pasuritë; regjistrimin e të gjitha aseteve që nuk figurojnë në regjistrat e 

kontabilitetit por janë në përdorim; dhe harmonizimin në mes të regjistrit të 

pasurive dhe raportit të komisionit për inventarizim. 

Rekomandimi A7 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që kërkesa për raportim të jashtëm të bëhet në 

përputhje me ligjin për ndërmarrjet publike, që raportet e tilla janë miratuar në 

Bordin e Drejtorëve dhe janë dorëzuar te Komisioni Komunal i Aksionarëve. 

Rekomandimi A8 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar 

shkaqet të cilat kanë ndikuar në modifikimin e opinionit. Duhet të ndërmerren 

veprime për t’i adresuar shkaqet në mënyrë sistematike dhe pragmatike për të 

hequr gabimet në pasqyrat financiare vjetore dhe për ta siguruar një pamje të 

drejtë dhe të vërtetë të tyre.  

Rekomandimi A9 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se janë vendosur procese efektive për të 

konfirmuar që plani i hartimit të PFV-ve të vitit 2019 i adreson të gjitha çështjet 

që kanë të bëjnë me pajtueshmërinë. Kjo, gjithashtu duhet të përfshijë 

rishikimin e draft PFV-ve nga menaxhmenti, me fokus të veçantë në fushat me 

rrezik të lartë dhe në fushat ku janë identifikuar gabime në vitet e mëparshme. 

Nënshkrimi i pasqyrave nga KE dhe ZKFTH, nuk duhet të bëhet përveç nëse 

ndaj PFV-ve janë aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme para se të njëjtat t’i 

dorëzohen BD. 
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3 Menaxhimi financiar dhe kontrolli  

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK), pasqyron aktivitetet e detajuara 

të auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në Ndërmarrjen Publike. Në mënyrë të 

veçantë,  kemi trajtuar menaxhimin  e të hyrave, shpenzimeve, pasurive, detyrimeve dhe llogarive 

të arkëtueshme. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin 

Kontrollet mbi menaxhimin e përgjithshëm të KRM Pastrimit kanë nevojë për përmirësime. Proceset 

ekzistuese të planifikimit të buxhetit nuk janë adekuate dhe nuk janë mbështetur me rishikim të 

buxhetit gjatë vitit.  

Mos aplikimi i tarifave të shërbimit të përcaktuara nga organet kompetente, mungesa e rregulloreve, 

si dhe planifikimi dhe realizimi procedurave të prokurimit ishin përcjellë me mangësi të shumta. 

Gjithashtu, kontrollet ekzistuese në menaxhimin e pasurive jo qarkulluese, llogarive të 

arkëtueshme, depozitave dhe të ngjashme, nuk janë adekuate. Ato kanë pamundësuar regjistrimin 

dhe raportimin e saktë dhe të plotë të këtyre llogarive si në regjistrat kontabël ashtu edhe në PFV. 

Më tutje, proceset e rekrutimit të punonjësve nuk ishin menaxhuar në pajtueshmëri me kërkesat 

ligjore. Angazhimi i punonjësve pa zhvilluar ndonjë proces konkurrues, mosrespektimi i afateve 

ligjore, mos-testimi me shkrim dhe mos-poentimi i kandidatëve, minimizon konkurrencën dhe rritë 

rrezikun e angazhimit të personave jo të duhur në pozitat e caktuara. 

Këto dhe dobësitë e tjera të prezantuara në këtë raport duhet të merren në konsideratë nga Bordi i 

Drejtorëve për të përmirësuar menaxhimin financiar dhe kontrollin tek KRM Pastrimi. 
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3.1 Plani i biznesit (të hyra dhe shpenzimet)  

Ne i kemi shqyrtuar burimet e të hyrave dhe shpenzimeve të planifikuara me planin vjetor të 

biznesit  sipas kategorive përkatëse. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Tabela e të hyrave dhe shpenzimeve sipas planit vjetor për vitin 2018                  (në €)  

Përshkrimi 
Planifikimi 

fillestar 
Plani 

përfundimtar 
 Realizimi 

2018 
Realizimi 

2017 

Të hyrat nga shërbimet  5,205,813 5,205,813 6,475,489 6,480,136 

Të hyrat tjera 1,804,600 1,804,600 358,950 329,569 

Gjithsej të hyrat 7,010,413 7,010,413 6,834,440 6,809,693 

Shpenzimet direkte të 
shërbimeve 

660,783 660,783 665,642 827,600 

Shpenzimet e mirëmbajtjes 271,812 271,812 181,436 205,183 

Shpenzimet administrative 55,851 55,851 103,603 81,134 

Përfitimet e të punësuarve 3,201,401 3,201,401 3,259,445 2,841,200 

Shpenzimet operative  dhe 
karburanteve 

830,197 830,197 1,300,248 787,134 

Gjithsej Shpenzimet 5,020,044 5,020,044 5,510,374 4,742,251 

 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në planifikimin e të hyrave dhe shpenzimeve janë dhënë si në vijim: 

Për vitin 2018 ndërmarrja ne total kishte planifikuar 2.95% më shumë të hyra dhe 5.86% shpenzime 

krahasuar me realizimin e vitit paraprak. Ndërkaq  shikuar sipas kategorive të shpenzimeve dhe të 

hyrave variancat në mes realizimit dhe planifikimit variojnë nga -31.16% deri në +447.56%, të cilat 

nuk na janë dëshmuar se janë planifikuar mbi ndonjë bazë të ndryshimeve eventuale në veprimtari. 

Nga krahasimi i realizimit me planifikimin e buxhetit për vitin 2018 ndërmarrja në të gjitha 

kategoritë kishte varianca të mëdha (përjashtuar shpenzimet direkte si dhe shpenzimet e 

përfitimeve të të punësuarve), të cilat variojnë nga -80.11% deri në +85.50%. Ndryshimet e tilla në 

mes të realizimit dhe planifikimit nuk ishin shkak i ndonjë ndryshimi domethënës në ndërmarrje, 

por si rezultat i mos planifikimit të duhur dhe të pa bazuar mbi analiza paraprake.  
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10 1- Mos rishikim i planifikimit të buxhetit 

 Korniza ligjore kërkon që Ndërmarrja Publike të hartojë Planin e Biznesit duke 

përcaktuar shpenzimet e përgjithshme për ushtrimin e veprimtarisë si dhe 

mënyrën për financimin e shpenzimeve.  

Analizat tona tregojnë se ekzistojnë dallime të theksuara në mes të realizimit dhe 

planifikimit të buxhetit për vitin 2018. 

Po ashtu, KRM Pastrimi në planin e biznesit për vitin 2018 kishte planifikuar 

investime kapitale për blerjen e kamionëve dhe kontejnerëve në vlerë 899,000€ 

bazuar në burimet e financimit nga Ministria e Financave, KFW-gara2, kërkimi i 

donatorëve, Kuvendet komunale dhe mjete vetanake. Mirëpo, ndërmarrja kishte 

realizuar vetëm blerjen e kamionëve në shumën 929,946€ nga të hyrat vetanake 

duke mos blerë asnjë kontejner. Për më tepër, ndërmarrja një gjë të tillë nuk e 

kishte mbështetur me një rishikimin të buxhetit ku do të reflektohej në planin e 

të hyrave si dhe të shpenzimeve për të siguruar menaxhimin e duhur të 

ndërmarrjes.  

Planifikimi i të hyrave nga burime të tjera të financimit ka ndodhur si pasojë e 

premtimeve të marra nga donatoret të cilat në fakt nuk ishin realizuar. Ndërsa 

investimin dhe tejkalimin  e të gjitha mjeteve të planifikuara vetëm për blerjen e 

kamionëve, menaxhmenti e arsyeton se ishte më me prioritet për ndërmarrjen. 

 Proceset e dobëta të planifikimit duke mos u bazuar në mundësitë reale të 

financimit, sjellin ndërmarrjen në pozitë të tillë që rrezikon të mos arrijë ti 

përmbushë objektivat dhe të mos arrijë t’i mbulojë shpenzimet duke rritur 

obligimet ndaj furnitorëve.  

Rekomandimi A10 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që plani i biznesit bazohet në mundësitë 

reale të ndërmarrjes dhe realizimi i burimeve të financimit të monitorohet në 

mënyrë sistematike dhe ndryshimet apo devijimet e mëdha nga plani fillestar të 

reflektohen në një plan të rishikuar. 

  

                                                      
1 Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja 
 Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura 
 Çështja C dhe Rekomandimi C - nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura. 
 
2 Gara “Për një ambient të pastër në Kosovë” e organizuar nga GIZ dhe financuar nga KFW. 
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3.2 Pasqyra e pozitës financiare 

Ne kemi bërë auditimin e pasqyrës së pozitës financiare, duke i testuar edhe gjendjet e llogarive, 

por edhe transaksionet e ndodhura gjatë vitit në kuadër të këtyre llogarive. Përveç ekzaminimeve 

të gjendjes kontabël të llogarive, ne kemi trajtuar edhe aspektet e pajtueshmërisë me ligjet dhe 

rregulloret dhe kemi dhënë rekomandimet si më poshtë: 

Tabela 2: Pasqyra e pozitës financiare e “KRM Pastrimi” me 31 dhjetor 2018       (në €) 

Pasuritë Viti 2018 Viti 2017 

Toka 4,745,000.00 4,745,000.00 

 Objektet ndërtimore 359,364.30 398,557.23 

Pajisjet dhe makineritë 911,125.73 595,708.60 

Patentat, licencat, softueri dhe të drejtat tjera 995.00 2,985.00 

 Stoqet 171,614.04 161,772.80 

 Llogaritë e arkëtueshme 2,535,054.59 3,269,249.37 

 Kërkesa tjerë 126,264 39,104.54 

Paraja në bankë dhe arkë 1,767,345.02 1,209,656.87 

Gjithsej Pasuritë 10,616,763.00 10,422,034.41 

Ekuiteti   

Kapitali themelor 25,000.00 25,000.00 

Fitimet/Humbjet e mbajtura 8,102,222.67 7,794,652.54 

Fitimet/Humbjet e vitit 251,984.16 307,524.57 

Detyrimet    

Llogaritë e pagueshme tregtare 1,843,654.25 1,815,377.55 

Obligimet për tatime dhe kontribute 81,860.20 89,427.61 

 Obligimet tjera afatshkurta  të shtyera 312,041.72 390,052.14 

Gjithsejtë Detyrimet dhe Ekuiteti 10,616,763 10,422,034.41 
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11 Mungesa e rregulloreve të brendshme për menaxhimin e aseteve 

 Sipas SNK 8 “Politikat Kontabël”, një njësi ekonomike zgjedh dhe zbaton 

politikat e tij kontabël me qëndrueshmëri për transaksione, ngjarje dhe kushte të 

tjera të ngjashme. Sipas këtij standardi politikat kontabël janë parimet, bazat, 

marrëveshjet, rregullat dhe praktikat e veçanta që zbatohen nga një njësi 

ekonomike në përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare. Përveç kësaj, 

neni 9 i statutit të ndërmarrjes thekson se ndërmarrja duhet të nxjerrë rregulloret 

që përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e shoqërisë.  

KRM Pastrimi nuk kishte hartuar  politika të qarta të gjykimeve dhe vlerësimeve 

kontabël që do të përfshinte  mënyrat e përcaktimit të vlerës së drejtë të aseteve 

dhe përcaktimin e jetës së dobishme të tyre. Gjithashtu, ndërmarrja nuk kishte 

të aprovuara rregullore ose procedura të brendshme për evidencën, ruajtën dhe 

tjetërsimin e pasurisë jo financiare. 

Arsyeja e mos-hartimit të politikave dhe rregulloreve për menaxhim të aseteve 

ishte për shkak të neglizhencës/ mosinteresit të treguar nga menaxhmenti 

lidhur me procesin e menaxhimit të pasurive të ndërmarrjes.  

Rreziku  Mungesa e rregullave dhe politikave të qarta lidhur me procesin e menaxhimit 

të aseteve përveç që mund të ketë për pasojë  keqdeklarimet e  zërave material 

mund të shkaktojë edhe humbjet, keqpërdorimet dhe përdorimin e paautorizuar 

të tyre. 

Rekomandimi A11 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë  që brenda një afati sa më të shkurtër, 

menaxhmenti ka ndërmarrë veprime konkrete për të hartuar dhe futur në 

zbatim rregullore të brendshme për menaxhim të pasurive, ku do të 

përshkruheshin të gjitha procedurat për përdorimin e pasurive dhe përgjegjësitë 

të shpërndahen në bazë të një sistemi të qartë dhe të dokumentuar të delegimit. 
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12 – Konsumatorë të pa identifikuar 

 Ligji për Mbeturina përcakton se “Konsumator” është personi, i cili ka lidhur 

kontratë për shërbime me ofruesin e shërbimeve ose merr shërbime të caktuara 

sipas ligjit. 

Në regjistrin e konsumatorëve të ndërmarrjes, ekzistojnë 1,751 konsumatorë, të 

cilët te emri i konsumatorit janë evidentuar me emërtimin “XX”, e që janë 

kreditor ndaj ndërmarrjes në shumën prej 125,459€. 

Këto raste kanë ndodhur kur klienti nuk është lajmëruar ose nuk është gjendur 

në pronën e vet (ekonomi familjare), dhe për këtë arsye inkasantët i kanë 

evidentuar  si “klienti XX”. Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes një regjistrim i tillë i 

këtyre konsumatorëve me emërtimin “XX” ka ndodhur kryesisht për shkak se 

menaxhmenti i kaluar i ndërmarrjes e ka konsideruar të nevojshme të ketë një 

evidencë për rastet e sipërpërmendura në mënyrë që mos të mbetet asnjë 

amvisëri pa u regjistruar në listat e shërbimeve për mbeturina.  Megjithatë, 

evidentimi i klientëve vetëm përmes shifrës XX, pa evidentimin e adresës së 

klientit apo ndonjë informate tjetër relevante, nuk i shërben qëllimit për të cilin 

është iniciuar ky aktivitet.  

Rreziku  Evidentimi i konsumatorëve në regjistrin e ndërmarrjes pa përshkrim të emrit të 

konsumatorit, apo informatave tjera identifikuese për atë klient, rrezikon mos 

arkëtim të mjeteve monetare për shkak të pamundësisë së aplikimit të masave 

ligjore ndaj këtyre kreditorëve. 

Rekomandimi A12 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që brenda një afati të përcaktuar kohor sa 

më të shkurtër të shqyrtojë dhe të marrë masat e nevojshme përmirësuese, në 

mënyrë që të gjithë konsumatorët e evidentuar me emërtimin “XX” të 

regjistrohen në emër të shfrytëzuesve të shërbimit. Për më tepër, të sigurohet që 

shuma kreditore e evidentuar përcaktohet për secilin prej tyre dhe se po merren 

masat e nevojshme për arkëtime. 
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13 Prezantim jo i saktë i parapagimeve 

 Parapagimet paraqesin shpenzime të kryera në periudhën raportuese, por që do 

të sjellin të ardhura në periudhën pasardhëse. Këto shpenzime klasifikohen si 

pasuri sepse ndërmarrja ka kontrollin mbi to dhe pret të marrë prej tyre 

përfitime nga data e ndërtimit të pasqyrave financiare. Në kuadër të zërit të 

‘arkëtueshmet dhe kërkesat tjera’ në përputhje me kërkesat ligjore, në shumën 

prej 59,678€, janë rexhistruar parapagimet ndaj punëtoreve dhe furnitorëve . 

Testimet  tona tregojnë se në një rast parapagimi ndaj furnitorëve ishte 2,831€, 

mirëpo bazuar në konfirmimet tona vlera e këtij parapagimi ishte zero. Kjo 

kishte ndodhur për shkak të mos harmonizimeve në mes të ndërmarrjes dhe 

furnitorëve.  

 Njohja e shumave monetare si parapagime ndaj të tretëve për të cilat ndërmarrja 

nuk është në parapagim, rrezikon prezantim jo të saktë për përfitimet që pret të 

marrë në të ardhmen nga këto pasuri. .  

Rekomandimi A13 Kryesuesi i  Bordit të sigurojë që në datën e ndërtimit të pasqyrave financiare të 

prezantohen vetëm parapagimet që lindin nga veprimet rregulluese për to, si 

dhe janë marrë masat e nevojshme korrigjuese për të pasur një prezantim të 

drejtë të parapagimeve. 
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3.3 Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 

Ndërmarrja publike KRM Pastrimi në pasqyrën vijuese ka prezantuar të gjitha llojet e të hyrave që 

ka krijuar gjatë vitit, shpenzimet si dhe rezultatin financiar. 

Tabela 3: Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve më 31 dhjetor 2018                      (në €) 

Përshkrimi  Viti 2018 Viti 2017 

Të hyrat nga shitja e shërbimeve 6,475,489.65         6,480,135.91  

Të hyrat tjera  358,950.50        329,562.24  

 

Gjithsej të Hyrat  6,834,440.15 6,809,698.15 

Shpenzimet direkte për shërbimet e shitura 665,642.63 668,032.44 

Pagat dhe mëditjet  3,259,445.55 2,841,199.51 

Shpenzimet e derivateve 547,630.24 476,088.93 

Shpenzimet e materialit 285,039.43 305,070.66 

 Shpenzimet e zhvlerësimit dhe amortizimit 279,899.72 288,266.75 

Shpenzimet tjera administrative 752,617.99 451,868.94 

Shpenzimet e provizionimit të borxhit të keq 792,221.26 1,437,487.50 

Gjithsej Shpenzimet 6,582,496.82 6,468,014.73 

Fitimi/Humbja para tatimit 251,943.33 341,683.42 

Tatimi në fitim 25,194.33 34,168.34 

Fitimi/Humbja neto 226,749.00 307,515.08 

 

 

Ekzaminimet tona audituese lidhur me pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve kanë rezultuar 

me gjetjet si në vijim: 
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14 Nënvlerësim i faturimit të të hyrave 

 Marrëveshja e mirëkuptimit e lidhur ndërmjet KRM Pastrimi dhe Komunës së 

Graçanicës, definon të drejtat dhe obligimet e ndërmarrjes dhe Komunës.  

Sipas kësaj marrëveshje, ndërmarrja do të duhej të bëjë vetëm faturimin mujor 

për shërbimin e bartjes së mbeturinave për konsumatorët në zonën e shërbimit 

bazuar në tarifat në fuqi të aprovuara nga autoriteti kompetent. Ndërsa, 

Komuna e Graçanices ka për obligim të mbajë regjistrin e konsumatorëve të kësaj 

zone dhe të bëjë inkasimin mujor të shërbimeve. Mirëpo, sipas marrëveshjes, 

çmimet e shërbimeve për bartjen e mbeturinave në emër të shpenzimeve mujore 

operative janë përcaktuar në shumën 11,573€ që do t’i bartë Komuna dhe do të 

paguhen në bazë të faturës së ndërmarrjes.  

Testet tona tregojnë se KRM Pastrimi, përveç faturimit drejtuar komunës për 

shpenzimet operative, kishte bërë edhe inkasimin mujor të shërbimeve nga 

konsumatorët e Komunës së Garancisë. Për më tepër, nga faturimet mujore për 

shpenzimet operative, shpenzime të cilat mbulohen nga Komuna, kishte zbritur 

shumën e inkasimit nga konsumatorët. Një veprim i tillë i ndërmarrjes ka për 

efekt nënvlerësimin e të hyrave në emër të shpenzimeve operative për  32,666€. 

Sipas ZKF-se kjo ka ndodhur si pasojë e marrëveshjes në takimet që ka pasur 

KRM Pastrimi me Zyrtarët e Komunës së Graçanicës. 

 Shuma e mbledhur prej konsumatorëve nga ndërmarrja dhe zbritja e saj prej 

shumës së dakorduar për shpenzime operative krijon papajtueshmëri me 

marrëveshjen e mirëkuptimit si dhe nën vlerësim të të hyrave në emër të 

shpenzimeve operative. 

Rekomandimi A14 Kryesuesi i Bordit të sigurojë ripërtëritjen e marrëveshjes me Komunën e 

Graçanicës ku do të përcaktohen qartë të drejtat dhe detyrimet e palëve dhe të 

sigurohet lidhur me respektimin  detyrimeve që burojnë nga marrëveshja. 
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15 Numri i punonjësve të punësuar pa u specifikuar në marrëveshje 

 Me qëllim të mirëmbajtjes së pastërtisë dhe higjienës publike, ndërmarrja 

Pastrimi kishte lidhur një marrëveshje mirëkuptimi me Komunën e Graçanicës, 

sipas të cilës komuna përmes ndërmarrjes  do të angazhojë personel të 

nevojshëm për kryerjen e shërbimeve, për të cilat komuna obligohet të bëjë 

pagesën mujore në shumën prej 13,494€, duke përfshire në këtë shumë tatimet 

dhe kontributet (ndalesat)ligjore.  

Me qëllim të realizimit të këtij shërbimi, ndërmarrja kishte punësuar 50 punonjës 

nëpërmjet komunës, edhe pse numri i punonjësve nuk ishte specifikuar në 

marrëveshje. Po ashtu, nga pagesat të cilat ishin realizuar nga komuna, 

ndërmarrja nuk kishte arritur ti mbulojë gjitha shpenzimet e pagave të këtyre 

punëtorëve pasi që vlera shpenzimeve ishte 24,827€ më e lartë se të hyrat e 

realizuara për këtë shërbim gjatë vitit.  

Mungesa e analizave adekuate të shpenzimeve dhe përfitimeve para lidhjes së 

marrëveshjes për ofrimin e shërbimeve si dhe përcaktimi i shumicës së kushteve 

vetëm në takimet ndërmjet palëve ishte shkak i parregullsive të identifikuara. 

 Mos përcaktimi i numrit të saktë të punëtorëve ndikon në kryerjen e shërbimeve 

mbi koston e shërbimit, dëmtimin e buxhetit dhe rrjedhimisht kjo ndikon 

negativisht edhe në rezultatin financiar të ndërmarrjes. 

Rekomandimi A15 Kryesuesi i Bordit duhet t’i rishqyrtoj kushtet e marrëveshjes duke u siguruar që 

të merren masat e nevojshme dhe konkrete për eliminimin e menjëhershëm të 

kësaj situate dhe vendosjen e kushteve të reja të cilat duhet ti formalizojë me një 

marrëveshje të re të shërbimeve. 
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16 Numri i konsumatorëve të faturuar më i lartë se sa i përcaktuar në kontratë 

 Me kontratën e lidhur ndërmjet ndërmarrjes KRM Pastrimi dhe Komunës së 

Prishtinës, për ofrimin e shërbimeve primare të menaxhimit dhe grumbullimit 

të mbeturinave në Komunën e Prishtinës, neni 10 përcakton se nga 1 Janari 2018, 

ndërmarrja do të sigurohet që faturat e pranuara nga komuna, përmes stafit të 

saj ti dërgojë tek konsumatorët e shërbimit. Ndërsa sipas nenit 11, komuna do ta 

paguaj ndërmarrjen për shërbimin, në bazë të numrit të konsumatorëve të 

shërbimit për janar –qershor 53,004 konsumatorë dhe korrik-dhjetor 54,000 

konsumatorë me çmimin 3.80€. 

Bazuar në konfirmimet zyrtare të pranuara nga ndërmarrja, Komuna vetëm për 

tremujorin e parë kishte bërë faturimin (shtypjen e faturave) e konsumatorëve, 

ndërsa nga muaji prill deri në dhjetor gjenerimin e faturave e kishte bërë KRM 

Pastrimi. Mirëpo ky ndryshim i kushtit të kontratës nuk ishte pasuar me ndonjë 

aneks kontratë. Po ashtu, numri i konsumatorëve të faturuar ishte me i lartë nga 

ajo që ishte përcaktuar në kontratë. Gjatë tremujorit (tutje TM) të dyte ishin 

faturuar 69,694 konsumator,  për TM3- 59,185 konsumatorë dhe për TM4 - 

64,273. Ndërsa, ndërmarrja kishte faturuar komunën bazuar në numrin e 

konsumatorëve të përcaktuar në kontratë. 

Shërbimi për gjenerimin e faturave nga kompania ishte për shkak të problemeve 

të cilat inkasantët i hasnin gjatë pranimit të faturave nga Komuna e Prishtinës 

dhe me qëllim të lehtësimit të punës, Kompania bazuar në një marrëveshje 

verbale kishte pranuar kryerjen e këtij shërbimi. Ndërsa lidhur me numrin e 

konsumatorëve të faturuar, theksojnë se kjo është e përcaktuar në kontratë e cila 

është e nënshkruar nga kryeshefi ekzekutiv paraprak. 

 Kryerja e shërbimeve shtesë pa ndryshim të çmimit të shërbimit dhe dallimi i 

numrit të konsumatorëve të faturuar nga ajo që ishte përcaktuar në kontratë, 

rrezikon që ndërmarrja të kryej shërbime për numër më të lartë të 

konsumatorëve dhe të punoj nën kosto të shërbimit. 

Rekomandimi A16 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë një analizë të saktë të kostos së shërbimit, 

numrin e konsumatorëve të shërbyer si dhe të rishqyrtoj edhe njëherë kushtet e 

kontratës me Komunën e Prishtinës të cilat duhet të reflektohen në ndonjë aneks 

kontratë. 
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17 Mosaplikimi i tarifave të përcaktuara për shërbimet e ofruara për institucionet 

 Sipas Ligjit për mbeturinat (neni 14.3 dhe 15), tarifat për deponimin e 

mbeturinave komunale dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve monetare për 

shërbimet e mbeturinave i caktojnë komunat. Bazuar në këtë ligj, Komunat e 

Prishtinës, Lipjanit, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Podujevës kanë hartuar 

rregulloret për menaxhimin e mbeturinave dhe kanë përcaktuar tarifat e 

shërbimit të mbeturinave.  

Testet tona tregojnë se në 39 raste, KRM Pastrimi për shërbimet e saj të cilat i 

ofron për institucione i kishte faturuar duke u bazuar në m2, e jo siç është e 

përcaktuar me rregullore në bazë të llojit dhe zbrazjes së kontejnerëve. Për më 

tepër, ndërmarrja nuk posedon dëshmitë (raporte operative) lidhur me ofrimin 

e shërbimeve dhe një gjë e tillë pamundëson nxjerrjen e efektit financiar të këtyre 

pa rregullsive. Më tutje, në 11 raste në shumën prej 27,859€, ndërmarrja kishte 

lidhur kontrata me konsumatorë për shërbime të veçanta, mirëpo çmimi i 

përcaktuar në këto kontrata nuk ishte në përputhje me tarifat e përcaktuara nga 

komunat. 

Sipas ZKF-së, mos faturimi i institucioneve dhe konsumatorëve me shërbime të 

veçanta, sipas tarifave të përcaktuara nga komunat përkatëse ka ndodhur si 

pasojë e mos ofrimit të tariforeve nga ana e drejtorive të shërbimeve publike 

(përveç Komunës së Prishtinës). Ndërsa, mungesën e dëshmive e arsyetojnë me 

faktin se shumica e institucioneve përdorin kontejnerët e përbashkët të qytetit 

sepse nuk ka infrastrukturë të përshtatshme për vendosjen e kontejnerëve. 

 Mos faturimi i shërbimit sipas tarifave të përcaktuara nga organet kompetente 

dhe mungesa e dëshmive sjell deri te mos zbatimi i procedurave ligjore dhe 

shkakton një kosto jo të saktë të shërbimit, kjo rrjedhimisht ndikon edhe në 

fitimet/humbjet e ndërmarrjes. 

Rekomandimi A17 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që mos pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen 

sa më shpejt që është e mundur duke aplikuar tarifa shërbimi të caktuara nga 

komuna si organ kompetent si dhe për çdo faturë të sigurohen dëshmitë lidhur 

me ofrimin e shërbimit. 
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18 Mungesa e një rregulloreje për menaxhimin e të hyrave 

 Statuti i ndërmarrjes (neni 9) kërkon që, Shoqëria të hartojë rregulloret, të cilat 

përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e kompanisë 

aksionare.  

KRM Pastrimi nuk kishte ndonjë rregullore për menaxhimin e të hyrave e cila 

duhet të përshtatet me nevojat dhe kërkesat e kompanisë duke u mbështet në 

standardet dhe rregullat në fuqi.  

Kjo ka ndodhur si pasojë e mos vlerësimit të rëndësisë së rregullores për 

menaxhimin e të hyrave nga ana e menaxhmentit. 

 Mungesa e rregullores për menaxhimin e të hyrave mund të shkaktojë gabime 

ose keqpërdorime eventuale. 

Rekomandimi A18 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë hartimin e rregullores për të hyrat, e cila 

përmban procedura të qarta për menaxhimin e secilit lloj të të hyrave. 
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Çështja A19 Pagesat e shtesave të punëtorëve në kundërshtim me ligjin për të ardhurat personale  

 Ligji nr. 05/L -028 për tatimin në të ardhurat personale neni 9 pika 2 përcakton 

që në të ardhurat bruto nga pagat përfshihen edhe bonuset, provizionet, mëditjet 

dhe format e tjera të kompensimit që një punëdhënës apo ndonjë person tjetër, 

në emër të punëdhënësit ua paguan punonjësve mbi dhe përtej rrogës.  

Bordi i drejtorëve kishte marrë tri vendime për ndarje të mjeteve monetare ndaj 

të punësuarve me rastin e dy festave në shumën totale 46,170€3. Këto pagesa 

ishin realizuar me para në dorë nga Arka Qendrore e ndërmarrjes dhe ishin 

regjistruar në kuadër të shpenzimeve operative në llogarinë “Shpenzimet e 

shtesave për Punëtorë”.  

Pagesat e tilla nëpërmjet arkës sipas konfirmimeve zyrtare ishin bërë me kërkesë 

të menaxhmentit në mënyrë që këto pagesa të realizohen në kohën e festave dhe 

të mos aplikohen obligimet tatimore dhe ndalesat administrative nga banka. 

Rreziku  Pagesat e tilla të përfitimeve të punëtorëve të pa përfshira në pagat bruto dhe 

klasifikimi jo i saktë i tyre, përveç që kanë ndikim në prezantimin  jo të drejtë të 

shpenzimeve operative, ndikojnë edhe në mos pagesën e tatimeve mbi pagat. 

Rekomandimi A19 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që pagesat shtesë për të punësuarit, sipas 

vendimeve të menaxhmentit, po realizohen nëpërmjet sistemit të pagave dhe se 

janë zbatuar obligimet tatimore për to. 

                                                      
3 Vendimi i datës 15.05.2018,ndarja nga 20€ me rastin e muajit të Ramazanit (vlera totale 11,360€) 
Vendimi i datës 11.06.2018, ndarja nga 30€ me rastin e Festes së Filtër  Bajramit (vlera totale 17,100€) 
Vendimi i datës 16.08.2018, ndarja nga 30€ me rastin e Festes së Kurban Bajramit (vlera totale 17,760€) 
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20 Planifikimi dhe realizimi jo i duhur i procedurave të prokurimit 

 Neni 8 i Ligjit për Prokurimin Publik (LPP)  04/L-042 e obligon çdo  autoritet 

kontraktues të dorëzojë me shkrim planifikimin përfundimtar që identifikohen 

me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, që autoriteti 

kontraktues parasheh t’i prokurojë gjatë vitit fiskal në fjalë. Ndërsa, neni 5 i 

Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik (RRUOPP) thotë se 

përgatitja e planit vjetor të prokurimit: a) Eliminon nevojën për prokurime 

emergjente apo përjashtime; b) Mbledhë kërkesat, kur është e mundshme, për të 

fituar vlerën për paranë; c) Mundëson identifikimin e kontratave kornizë; dhe  

d) Eviton ndarjen e kërkesave të prokurimit që janë kryesisht të njëjta ose të 

ndërlidhura. 

Ndërmarrja kishte hartuar planin e prokurimit prej 32 procedurave me vlerë 

totale të parashikuar 2,047,179€. Gjatë vitit, ishin nënshkruar 88 kontrata në vlerë 

prej 1,458,125€, nga të cilat 70 prej tyre nuk kanë qenë të përfshira në planin e 

prokurimit, në mesin e tyre tri kontrata ishin nënshkruar me  vlera të mesme dhe 

të vogla (vlera 341,234€) dhe  67 kontrata me vlera minimale (vlera 54,160€).  

Përveç kësaj, 14 aktivitete të parapara në planin e prokurimit (vlera 518,000€) 

nuk ishin zhvilluar  fare në vitin 2018. Si rezultat i kësaj, realizimi i aktiviteteve 

të prokurimit ishte vetëm 44% bazuar në plan të prokurimit. 

Gjithashtu, kemi vërejtur që për llojin e njëjtë të furnizimeve/shërbimeve  janë 

zhvilluar disa procedura duke rezultuar me ndarje të kërkesave: 

- Për projektin “Furnizim me pjesë për kamion”, me vlerë të parashikuar 

40,000€, janë realizuar 16 procedura, tri kuotime të çmimeve dhe 13 

procedura me vlerë minimale në vlerë totale 35,020€; 

- Për projektin “ Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve ”, me vlerë të 

parashikuar 80,000€, janë realizuar 8 procedura me vlerë minimale  në vlerë 

5,794€; 

- Projekti “Furnizim me Vajra” ishte paraparë të realizohet me procedurë të 

hapur (vlera e parashikuar 95,000 €), ndërsa janë realizuar tri procedura, një 

procedurë e hapur, një  me kuotime të çmimit dhe një procedurë minimale; 

- Për projektin “Furnizim me kompjuter dhe pajisje të IT-së ” ishte paraparë të 

realizohet një procedurë kuotim çmimi me vlerë të parashikuar 9,000€, 

ndërsa ishin realizuar katër proceduara, një kuotim i çmimit dhe tre 

procedura me vlerë minimale (vlera totale 7,464€); 

- Për më tepër, ishin realizuar pesë procedura furnizim me inventar me vlera 

minimale (vlera 3,739€) dhe të njëjtat nuk ishin planifikuar në planin e 

prokurimit. 
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Sipas zyrtarëve të zyrës se prokurimit, dukuria e aplikimit të procedurave të 

shumta me vlera minimale është si pasojë e natyrës dhe kërkesave urgjente 

sidomos nga njësia e operativës. Mirëpo, ne kemi vërejtur që shumica e këtyre 

procedurave ishin të natyrës së mirëmbajtjes së automjeteve dhe furnizimeve 

për zyrë, të cilat mund të planifikohen. Megjithatë, zyra e prokurimit 

vazhdimisht kishte njoftuar Kryeshefin Ekzekutiv, Njësitë Kërkuese dhe Bordin 

e Drejtorëve se duhet reduktuar aktivitetet me vlera minimale, por pavarësisht 

kësaj të gjitha këto aktivitete ishin realizuar me vendim të Kryeshefit Ekzekutiv.  

Ndërsa, për aktivitetet të cilët ishin planifikuar por nuk ishin realizuar sipas 

planit të prokurimit zyra e prokurimit është arsyetuar se nuk janë dorëzuar 

kërkesat nga njësitë kërkuese për inicimin e procedurave. 

Rreziku  Nënshkrimi i kontratave që nuk janë paraparë në planin e prokurimit dhe mos 

zhvillimi i atyre të planifikuara reflekton në dobësi në procesin e prokurimit 

duke dëmtuar transparencën, eliminuar konkurrencën dhe vejnë në pikëpyetje 

cilësinë e shërbimeve/produkteve të pranuara për paranë e dhënë, duke rritur 

rrezikun për mosrealizim efektiv dhe efikas të objektivave të ndërmarrjes. 

Rekomandimi A20 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë planifikim të detajuar të aktiviteteve të 

prokurimit i cili do ti shmangë në të ardhmen nevojat për ndarjen e kërkesave, si 

dhe do të sigurojë aplikimin e procedurave të duhura siç janë kontratat publike 

kornizë. Njësitë kërkuese duhet të  parashtrojnë kërkesat me kohë për t’i lejuar 

zyrës së prokurimit planifikimin dhe inicimin me kohë të aktiviteteve dhe 

procedurave të prokurimit.  
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Çështja A21 Mos respektimi i parimeve për ndarjen e detyrave 

 Sipas Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik(UOPP), neni 62.3 pika 4, te 

parimet e ndarjes së detyrave, shprehimisht përcakton se një zyrtar nga një 

departament i cili ka përgatitur specifikimet dhe/ose TER, ose ka përcaktuar 

standardet e cilësisë, ose vizatimet e përgatitura, nuk mund të marrë pjesë si një 

anëtar i komisionit të vlerësimit. 

Në pesë4  procedura të prokurimit të testuara, kemi vërejtur se zyrtarët të  cilët 

kishin nënshkruar specifikimet teknike, ishin caktuar edhe anëtarë të 

komisioneve të vlerësimit, duke mos ndjekur (respektuar) parimet për ndarjen 

e detyrave. 

Caktimi i zyrtareve që kishin hartuar specifikat teknike si anëtarë të komisioneve 

të vlerësimeve  për rastet e cekura më lartë sipas konfirmimeve zyrtare ishte bërë 

kryesisht për arsye të mungesës së zyrtarëve kompetentë për vlerësim të 

procedurave në fjalë. 

 Mosrespektimi i parimeve për ndarjen e detyrave rrit rrezikun e paraqitjes së 

konfliktit të interesit me rastin e kryerjes së procedurave të prokurimit. 

Rekomandimi A21 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se me rastin e formimit të komisioneve për 

kryerjen e procedurave të prokurimit respektohen parimet për ndarjen e 

detyrave me qëllim që të evitohet konflikti i mundshëm i interesit. 

                                                      
4 Furnizim me reduktorë special” nr. i prokurimit Vetë Financim-18-2701-1-3-6; “Furnizim me kontejner  zyre” Vetë 

Financim-18-690-1-3-6; “Furnizim me  kompjuterë për nevojat  të kompanisë” nr. i prokurimit Vete Financim-18-69-1-3-
6; “Furnizim me uniforma verore për punëtor” nr. i prokurimit  Vete Financim-18-3098-1-3-6 dhe   “Shërbimet e 
mirëmbajtjes  së  programit”  nr. e prokurimit Vete Financim-18-84-2-3-6. 
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Çështja A22 Shpërblimi me kontratë i operatorit ekonomik të papërgjegjshëm 

 Neni 41 pikat 8 dhe 9 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin 

Publik (më tutje RRUOPP) thekson që: Autoriteti Kontraktues (më tutje AK) do 

të përmirësojë gabimet plotësisht aritmetike në tender nëse gabimet e tilla 

zbulohen gjatë ekzaminimit të tenderëve sidoqoftë ky përmirësim nuk mund të 

jetë më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale të ofertës. Tenderuesi do të 

informohet me shkrim menjëherë për korrigjime të tilla. Gabimet në llogaritjen 

e çmimit do të korrigjohen nga AK në rast se ka mospërputhje ndërmjet çmimit 

njësi dhe çmimit total që është marrë duke shumëzuar çmimin për njësi dhe 

sasisë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total do të korrigjohet.  

Në procedurën e prokurimit “Furnizim me Pjesë Elektrike për Automjete”, 

ndërmarrja kishte shpërblyer me kontratë Operatorin Ekonomik (më tutje OE) 

edhe pse në ofertën e tij financiare kishte gabime aritmetike të cilat kalonin dy 

për qind (2%) të vlerës totale të ofertës. Oferta financiare ishte dorëzuar në 

shumën totale 21,955€, ndërsa gjatë verifikimeve të çmimeve në pozicionet 20,26 

dhe 28 kishte mospërputhje në mes të çmimit për njësi dhe çmimit total. Vlera e 

gabimit për këto pozicione  ishte për 3,478€ apo rreth 14% më e lartë se oferta.  

Zyra e Prokurimit ka deklaruar se gabimet e lartpërmendura  aritmetike nuk 

janë deklaruar nga komisioni i vlerësimit të cilët ishin përgjegjës për vlerësimin 

e kësaj procedure të prokurimit. 

 Mos-krahasimi i çmimeve të njësive me çmimet totale të ofertave ka rezultuar 

në shpërblimin  me kontratë të OE-së me çmimin më të lartë nga të gjithë 

operatoret e tjerë. Në veprim i tillë dëmton financiarisht ndërmarrjen dhe 

rrjedhimisht nuk arrihet vlera për para siç parashihet me ligj të prokurimit.   

Rekomandimi A22 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit ushtron 

mbikëqyrje më rigoroze ndaj komisioneve të vlerësimit në mënyrë që  të evitohen 

rastet e shpërblimit me kontratë të OE, ofertat e të cilëve përbëjnë gabime 

aritmetike të mbi normën e lejuar dhe rrjedhimisht rezultojnë me çmime më të 

larta sesa ofertat tjera konkurruese.  
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Çështja A23 Mangësi në procesin e procedurave të prokurimit dhe shpërblim me kontratë i OE 

të papërgjegjshëm 

 Sipas neni 28 pika 3 të RRUOPP-së, nëse kriteri është “tenderi ekonomikisht më 

i favorshëm, kontrata duhet ti jepet tenderit i cili më së miri përmbushë kriteret 

relevante”. Përveç çmimit, AK-të mund të vendosin edhe nën kritere tjera 

relevante për lëndën e kontratës. Ndërsa, neni 18 pika 13 – Dosja e tenderit, 

thekson se “ndër informatat obligative të kërkuara gjatë kompletimit të Dosjes 

së Tenderit, në lidhje me LPP, janë edhe kushtet e kërkuara të dorëzimit dhe 

periudha e dorëzimit”. 

Dosja e tenderit e publikuar për procedurën “Furnizim me kamionë”, me 

shumën e parashikuar 600,000€, përmban afatin kohor për implementimin e 

kontratës prej 30 ditësh. Ndërsa, në Aneksin 6 tek kriteret për dhënie të 

kontratës, afati i implementimit (liferimit) ishte përcaktuar si nënkriter i 

vlerësimit duke u peshuar me 10%.  

Pas kërkesave për sqarim nga disa operatorë ekonomik, ndërmarrja kishte 

vendosur që afatin prej 30 ditëve për implementim të kontratës ta largojë nga 

specifikat teknike dhe kishte lejuar që OE-të të përcaktojnë afatin e dorëzimit, 

pasi që i njëjti është nënkriter i vlerësimit. Largimi i kufizimit të periudhës së 

dorëzimit është në kundërshtim me nenin 18 të RROUP-së.   

Sipas shpjegimeve zyrtare nga zyra e prokurimit, njoftimi për kontratë dhe dosja 

e tenderit janë publikuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (më tutje 

KRPP) si monitoruese e aktiviteteve të prokurimit dhe si rezultat nuk kemi pasur 

asnjë reagim lidhur me  caktimin e kriterit të liferimit si nën kriter vlerësues. 

Megjithatë, ne kemi vërejtur që në procedurën e dytë të llojit të njëjtë për 

“Furnizim me Kamion” , KRPP kishte kërkuar largimin e afatit të liferimit nga 

nën-kriteret e dhënies së kontratës. 

 Caktimi i afatit të dërgesës si nënkriter për dhënien e kontratës mund të jetë 

kriter përcaktues për shpërblimin e një OE-së me kontratë. OE fitues më pas 

mund të ketë  vonesa në dorëzim dhe kësisoj afati i dërgesës mund të bëhet i 

njëjtë me ofertuesit e tjerë, të cilët mund të  jenë refuzuar për shkak të këtij nën 

kriteri. Po ashtu, mos kufizimi i afatit të dërgesës nga AK rrezikon të pranojë 

oferta  me afate shumë të gjata të dërgesës dhe si rrjedhojë të mos përmbushen 

objektivat e synuara të AK. 
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Rekomandimi A23 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se me rastin e prokurimeve po bëhet një 

analizë e hollësishme e natyrës së furnizimeve dhe në rastin e aplikimit të kriterit 

ekonomikisht më të favorshëm nën kriteret të përcaktohen në mënyrë objektive 

dhe të matshme duke pasur parasysh, kostot operative, të mirëmbajtjes dhe 

kosto tjera të jetë-gjatësisë si dhe  karakteristikat e cilësisë, funksionale, teknike, 

ose të ngjashme. Gjithashtu, duhet të përcaktohen afatet optimale të dërgesës së 

furnizimeve  për të arritur efikasitetin dhe efektivitetin e tyre. 

Çështja A24 Dhënia e kontratës OE të papërgjegjshëm 

 Sipas nenit 65 të LPP, një OE nuk ka të drejtë të marrë pjesë në një aktivitet të 

prokurimit ose të marrë pjesë në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse 

operatori i tillë ekonomik gjatë dy viteve të  kaluara është shpallur nga një 

gjykatë kompetente si i falimentuar ose insolvent, ose aktualisht është në 

procedurë: (i) të falimentimit, (ii) të pranimit të urdhërit për likuidim ose (iii) 

ndonjë procedurë tjetër të ngjashme dhe nëse aktualisht është me vonesë në 

pagimin e çfarëdo tatimi në Kosovë ose në vendin e themelimit të operatorit 

ekonomik. 

Ndërmarrja, kishte nënshkruar kontratën “Furnizim me kamionë” me një grup 

të operatorëve ekonomikë, në shumën 595,711€, ku lideri i grupit sipas vërtetimit 

të lëshuar nga Administrata Tatimore potencohet që ka borxhe tatimore apo 

obligime tjera tatimore. Përveç kësaj, edhe në rastin e dy kontratave tjera 

“Furnizim me kontenjerë zyrë” në shumën 6,999€; dhe “Furnizim me uniforma 

verore” në shumën 7,164€, OE-të nuk kishin sjellë dëshmi nga gjykata 

kompetente që dëshmon se në vitet e kaluara nuk është shpallur si i falimentuar 

ose insolvent. 

Shkak i parregullsive të tilla ishte neglizhenca ose pakujdesia e zyrtarëve 

kompetentë për nënshkrimin e kontratës. Kjo për faktin se për lëshimet e 

lartpërmendura zyra e prokurimit është arsyetuar se me ligj lejohet që të 

shpërblehet me kontratë OE të cilët kanë obligime tatimore ndërsa për rastet e 

mungesës së dëshmive të gjykatës na është konfirmuar se një dokument i tillë 

nuk është kërkuar me dosje të tenderit. 

 Mos kërkimi i dëshmive nga OE të cilat janë obligueshme me ligj dhe me dosje 

të tenderit rritë rrezikun e nënshkrimit të kontratave publike me Operator të 

Papërgjegjshëm. 

Rekomandimi A24 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që kërkesat e përshtatshmërisë  në dosjen e 

tenderit duhet të përcaktohen duke u bazuar plotësisht në dispozitat ligjore të 

ligjit të prokurimit dhe të njëjtat më pas të aplikohen në bazë të atyre 

dispozitave.  
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Çështja A25 Vonesë në realizimin e kontratës 

 Neni 8 tek Kushtet e Përgjithshme të Kontratës “Furnizim me reduktor special“, 

përcakton që nëse furnizuesi nuk arrinë t’i dorëzojë pajisjet brenda limiteve 

kohore të specifikuara në kontratë, AK do të këtë të drejtë për secilën ditë që 

kalon nëpërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të 

përfundimit ti marrë dëmet aktuale të likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë 

të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10% të vlerës 

së përgjithshme të kontratës. 

Afati i paraparë për dorëzim të pajisjeve në kontratë ishte 15 ditë kalendarike 

nga data e nënshkrimit të kontratës. Sipas raportit të pranimit, pajisjet janë 

pranuar 28 ditë pas nënshkrimit të kontratës, me një vonesë prej 13 ditësh afati  

i paraparë me kontratë. Edhe përkundër kërkesave që dalin nga kushtet e 

përgjithshme të kontratës, ndërmarrja nuk kishte aplikuar ndëshkimet për 

secilën ditë që ka kaluar. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, arsyeja e mos aplikimit të ndëshkimeve ishte se 

zyra e prokurimit e kishte konsideruar këtë proces si përgjegjësi e menaxherit të 

kontratës dhe si rezultat nuk ishte e njoftuar lidhur me vonesat. Rrjedhimisht në 

mungesë të informacionit dhe njohurive për këtë proces  aplikimi i ndëshkimeve 

nuk ishte kërkuar as nga Menaxheri i Projektit. 

 Menaxhimi jo i duhur i kontratave ndikon në performancën e dobët të 

ndërmarrjes për ofrimin e shërbimeve në mënyrë efikase për konsumatorët. Kjo 

mund të shkaktojë edhe vonesa të aktiviteteve tjera që mund të jenë të 

ndërlidhura. 

Rekomandimi A25 Kryesuesi i Bordit të sigurojë se menaxherët e kontratave, në rastet kur 

operatorët ekonomik nuk iu përmbahen limiteve kohore të specifikuara në 

kontrata për liferimin e mallit, të aplikojnë ndëshkimet për mosplotësimin e 

kushteve të kontratave. 
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Çështja A26 Angazhimi i punëtorëve për punë dhe detyra specifike në pozita të rregullta  pa 

procedura të rekrutimit 

 Sipas Ligjit të Punës (neni 8), Punëdhënësi në sektorin publik, është i obliguar 

që të shpallë konkurs publik, sa herë që pranon një punëmarrës dhe themelon 

një marrëdhënie të punës. 

Gjatë muajit dhjetor 2018, ndërmarrja kishte angazhuar 17 punonjës për punë 

dhe detyra specifike, mirëpo këta punonjës mbulonin pozitat e rregullta të punës 

dhe për të njëjtit nuk kishte zhvilluar procedura të rekrutimit.  

Shkaku i angazhimeve të tilla ishte se ndërmarrja, nuk e kishte konsideruar si të 

nevojshme realizimin e procedurave të rekrutimit për angazhimin e punonjësve 

për punë dhe detyra specifike. 

 Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike në pozita të rregullta të 

punës pa zhvilluar ndonjë proces konkurrues,  eliminon konkurrencën dhe rritë 

rrezikun e angazhimit të personave jo të duhur në pozitat e caktuara.  

Rekomandimi A26 Kryesuesi i Bordit të sigurojë se  procesi i rekrutimit aplikohet në mënyrë të 

rregullt dhe transparente dhe se pozitat e rregullta mbulohen me kontrata të 

rregullta të punës. 
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27 Angazhimi i punëtorëve pa zhvilluar procedura te rekrutimit dhe tejkalim i afatit të 

angazhimit  

 Sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (neni 8), Punëdhënësi në sektorin publik, është 

i obliguar të shpallë konkurs publik, sa herë pranon një punëmarrës dhe 

themelon një marrëdhënie të punës. Gjithashtu neni 10 i po këtij ligji – Kontrata 

e punës, lejon punëdhënësit të lidhin kontratë për punë dhe detyra specifikë, por 

jo më gjatë se 120 ditë brenda një viti.   

Testimet tona tregojnë se ndërmarrja bazuar në Marrëveshjen e Mirëkuptimit 

me Komunën e Graqanicës, ka lidhur kontratë për punë dhe detyra specifike me 

50 punëtor për të cilët nuk kishte zhvilluar procedura të rekrutimit dhe të cilët 

kanë punuar më shumë se 120 ditë gjatë vitit kalendarik 2018.  

Angazhimin e punëtorëve pa zhvilluar procedura të rekrutimit  si dhe mbi afatin 

e lejuar, zyrtarët e kanë arsyetuar se është e bazuar në Marrëveshjen e 

Mirëkuptimit me Komunën e Graqanicës.  

 Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike pa zhvilluar ndonjë 

proces konkurrues si dhe mbi afatin e lejuar ligjor, pamundëson përzgjedhjen në 

një konkurrencë më të gjerë si dhe rritë rrezikun e angazhimit të personave jo të 

duhur në pozitat e caktuara.  

Rekomandimi A27 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që të bëjë ripërtëritjen e Marrëveshjes së 

Mirëkuptimit me Komunën e Graqanicës për të përcaktuar kushtet në përputhje 

me kërkesat ligjore.  
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Çështja A28 Mos respektimi i afatit ligjor për afatin e aplikimit 

 Udhëzimi Administrativ për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin 

publik, obligon punëdhënësin që për çdo punëtor të pranuar në punë të bëjë 

shpalljen publike në mjetet e shkruara të informimit duke e mbajtur të hapur për 

15 ditë kalendarike.  

Në konkursin e datës 15.02.2018 për pozitën Koordinator, ndërmarrja ka 

shpallur njoftimin në mjetet e shkruara të informimit duke ofruar mundësinë e 

konkurrimit për 8 ditë kalendarike, që është në kundërshtim me afatin minimal 

të lejuar sipas Udhëzimit në fuqi.  

Shpallja e konkursit në një afat më të shkurtër se afati i përcaktuar me udhëzimin 

në fuqi, ka ndodhur sipas kërkesave të menaxhmentit të lartë dhe sipas 

konfirmimeve zyrtare është dukuri e cila është përsëritur disa herë.  

 Shkurtimi i afatit ligjor për aplikim, limiton mundësinë e krijimit të një gare më 

të gjerë, rrit mundësinë e angazhimit të personave jo kompetent, e si rrjedhojë 

edhe pamundësinë e arritjes së objektivave të përcaktuara në pozitën përkatëse.  

Rekomandimi A28 Kryesuesi i Bordit të sigurohet që gjatë çdo rekrutimi të ri  shpalljet  në mjetet e 

shkruara të informimit të jenë të hapura sipas afatit ligjor prej 15 ditësh 

kalendarike. 

 

Çështja A29 Mostestimi me shkrim i kandidatëve gjatë procesit të rekrutimit  

 Sipas Udhëzimit Administrativ për rregullimin e procedurave të konkursit në 

sektorin publik, kërkohet që për themelimin e marrëdhënies së punës në 

sektorin publik të aplikohet testimi me shkrim i të gjithë kandidatëve të cilët 

kanë plotësuar kriteret e konkursit të shpallur.  

Në tetë procese të rekrutimit  të realizuara gjatë vitit 2018, ndërmarrja nuk kishte 

aplikuar testim me shkrim me rastin e zhvillimit të procedurave të punësimit të 

punëtorëve.  

Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, për përzgjedhjen e kandidatit adekuat për 

pozitën përkatëse kishte mjaftuar vetëm intervistimi si mjet vlerësimi.  

 Mos-mbajtja e testimit me shkrim gjatë procesit të rekrutimit pamundëson 

krijimin e konkurrencës së drejtë si dhe përzgjedhjen e personave adekuat për 

pozitat e shpallura.  

Rekomandimi A29 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që me rastin e angazhimit të stafit të ri të aplikohet 

testimi me shkrim për të gjithë kandidatët, të cilët kanë aplikuar dhe kanë 

plotësuar kriteret e konkurseve të shpallura. 
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Çështja A30 Mungesa e dëshmive të intervistave të të gjithë kandidatëve të ftuar në intervistë  

 Gjatë realizimit të procedurave të rekrutimit punëdhënësi obligohet që përmes 

komisionit të themeluar të zhvillojë testimin me gojë për të gjithë kandidatët e 

ftuar, të cilët i kanë kaluar fazat paraprake të rekrutimit, të cilat vlerësime duhet 

ti dëshmojnë edhe në procesverbalin e vlerësimit final të kandidatit të 

përzgjedhur siç është përcaktuar  në Udhëzimin Administrativ për rregullimin 

e procedurave të konkursit në sektorin publik. 

Për tetë procese të rekrutimit, përveç kandidatit të pranuar, ndërmarrja nuk 

posedon dëshmi të intervistimit të të gjithë konkurrentëve tjerë të cilët janë ftuar 

në intervistë, që do të ishte bazë për gjykimin nëse vlerësimi i kandidatit të 

pranuar është i drejtë dhe se i njëjti ka fituar më së shumti pikë.   

Personat përgjegjës kishin vlerësuar si të panevojshëm dokumentimin e të gjitha 

vlerësimeve pasi që vetëm vlerësimi i kandidatit të pranuar është paraparë si i 

mjaftueshëm.  

 Mungesa e dëshmive në procesin e vlerësimit të konkurrentëve, rezulton në 

pamundësi të verifikimit nëse vendimi i komisionit është i drejtë, jo 

diskriminues dhe në përputhje me kërkesat ligjore.  

Rekomandimi A30 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që për të gjitha proceset e rekrutimeve, vlerësimi i 

kandidatëve të dokumentohet, në mënyrë që të dëshmohet përzgjedhja e 

kandidatit meritor, përmes konkurrencës së hapur. Është e rëndësishme të 

sigurohet se procesi i rekrutimit është jo diskriminues dhe se bëhet përzgjedhja 

e kuadrove adekuate të cilët e ndihmojnë ndërmarrjen në arritjen e objektivave 

të saj. 
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31 Mungesë e plotë e transparencës me rastin e rekrutimit 

 Sipas Udhëzimit Administrativ për rregullimin e procedurave të konkursit në 

sektorin publik, komisioni i themeluar për zhvillimin e procedurave të 

rekrutimit duhet të listoj kandidatët të cilët kanë konkurruar si dhe të dëshmoj 

nëse kanë plotësuar kriteret e konkursit.  

Në tri procese të rekrutimit për pranimin e 8 punëtorëve, komisionet për 

zhvillimin e proceseve të rekrutimit nuk kanë listuar kandidatët të cilët kanë 

konkurruar dhe për të njëjtit nuk është dëshmuar nëse kanë plotësuar kriteret e 

konkursit. Ndërkaq, në një rast mungojnë dokumentet e aplikimit të dy 

kandidatëve. Po ashtu, në konkursin për pranimin e gjashtë punëtorëve, në 

raportin e komisionit është deklaruar se kanë konkurruar 17 kandidatë, ndërsa 

na janë ofruar dokumentet e konkurrimit për 18 kandidatë.  

Shkak për këtë anashkalim procedural ishte fakti që ndërmarrja nuk e kishte  

konsideruar si relevante aplikimin e procedurave të këtilla ligjore gjatë 

proceseve të rekrutimit dhe e ka konsideruar të mjaftueshëm evidentimin  e tyre 

në protokollin e ndërmarrjes gjatë aplikimit. . 

 Anashkalimi i procedurave të cilat kanë për qëllim të sigurojnë transparenë gjatë 

procesit të rekrutimit mund të rezultojë me manipulim të rezultateve nga 

personat e përfshirë në proces.   

Rekomandimi A31 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që komisionet e themeluara për zhvillimin e 

procedurave të rekrutimit kryejnë detyrën e caktuar në përputhje me kërkesat 

ligjore duke eliminuar kështu mundësinë e manipulimit të rezultateve të 

kandidatëve.  
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32 Parregullsi në procesin e  rekrutimit  

 Udhëzimi Administrativ për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin 

publik, obligon që punëdhënësi me rastin e marrjes së vendimit për pranimin e 

kandidatëve duhet të njoftojë të gjithë konkurrentët për rezultatin dhe të ju 

ofrojë këshillën juridike e cila u jep të drejtë ankese në afat prej tetë ditësh.  

Në tri procese të rekrutimit, ndërmarrja nuk ka dëshmi të njoftimit të 

kandidatëve lidhur me rezultatet e testimit si dhe ofrimin e mundësisë për 

ankesë në afat prej tetë ditësh.  

Ndërmarrja pohon se raporti i komisionit të përzgjedhjes së kandidatit të 

suksesshëm çdo herë shpallet në një vend publik të ndërmarrjes, por një gjë e 

tillë nuk është ruajtur si dëshmi, ndërkaq afati prej 8 ditësh është menduar si e 

drejtë e vetëkuptuar.  

 Mos njoftimi i kandidatëve lidhur me rezultatet e konkursit si dhe mos-ofrimi i 

mundësisë së ankesës mund të rezultojë në transparencë të dobët, pamundësi të 

shfrytëzimit të së drejtës për ankesë, angazhim të personave jo adekuatë si dhe 

mundësi të anulimit të konkursit.  

Rekomandimi A32 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që me rastin e marrjes së vendimit për rekrutimin 

e punëtorëve të njoftohen të gjithë kandidatët për rezultatin si dhe të gjithë 

kandidatëve të ju ofrohet këshilla juridike që i ofron mundësi të ankesës brenda 

afatit të përcaktuar, për të ofruar një konkurrencë të drejtë dhe transparente.  
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33 Marrja e vendimit për kandidatët e pranuar para mbylljes së konkursit të shpallur  

 Sipas Udhëzimit Administrativ për rregullimin e procedurave të konkursit në 

sektorin publik, komisioni i themeluar për zhvillimin e procedurave të 

rekrutimit pas zhvillimit të procesit të testimit me shkrim dhe me gojë duhet të 

nxjerrë një raport për rezultatet e testimeve që do të jetë bazë për marrjen e 

vendimit për punësim.  

Gjatë rekrutimit të gjashtë punëtorëve të rinj, komisioni për zhvillimin e 

procedurave të rekrutimit ende pa përfunduar afati i shpalljes publike të 

konkursit, kishte bërë përzgjedhjen e kandidatëve të suksesshëm (konkursi 

është shpallur me datë 07.11.2018 për 15 ditë kalendarike, ndërkaq vendimi për 

emërim nga komisioni është marr me datë 15.11.2018).  

Nga personat përgjegjës të ndërmarrjes data e komisionit të përzgjedhjes së 

kandidatit para mbylljes së konkursit të shpallur është gabim teknik, por që 

ndërmarrja nuk ka arritur të sigurojë dëshmi shtesë që vërtetojnë gabimin.  

 Punësimi i punëtorëve në kundërshtim me procedurat e rekrutimit në fuqi, 

pamundëson marrjen e vendimeve të drejta dhe mund të ndikojë në 

konkurrencë të dobët në të ardhmen.   

Rekomandimi A33  Kryesuesi i Bordit të sigurojë që me rastin e rekrutimit të stafit të ri, respektohen 

afatet e përcaktuara, me qëllim të krijimit të një mjedisi konkurrues, jo 

diskriminues si dhe përzgjedhjes së kuadrove adekuate nga një konkurrim 

transparent. 

3.4 Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 

Në Pasqyrat Vjetore Financiare të ndërmarrjes, kapitali është prezantuar sipas kësaj strukture: 

Tabela 4: Kapitali i Ndërmarrjes publike më 31.12.2018 

Përshkrimi 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

KAPITALI   

Kapitali themeltar 25,000.00 25,000.00 

Kapitali rezervë 0.00 0.00 

Fitimet/Humbjet e bartura 8,102,222.67 7,794,652.54 

Fitimet/Humbja e vitit aktual 251,984.16 307,524.57 

Rezerva e rivlerësimit 0.00 0.00 
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3.5 Pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme 

Pasqyra e rrjedhës së parasë jep të dhëna për ndryshimet në para të gatshme gjatë periudhave 

raportuese të paraqitura dhe klasifikon rrjedhën e parave që arrihet nëpërmjet aktiviteteve 

operative, investive dhe ato financiare. Informatat rreth rrjedhës së parave të kompanisë janë të 

dobishme për t'i dhënë shfrytëzuesit të pasqyrave financiare një vlerësim të rrjedhës së parave. 

Tabela 5: Pranimet dhe shpenzimet e parasë së gatshme                                                (në €) 

Përshkrimi 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative   

Arkëtimet e parasë nga blerësit 6,968,082.65 6,018,700.91 

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet 
operative 

305,121.40 351,087.88 

Pagesat e parasë për furnitorët 2,385,120.24 2,109,262.45 

Pagesat e parasë për të punësuarit   3,109,358.68    2,823,865.82  

Pagesat e parasë për sigurimin për 
kompensimin e dëmeve 

28,000.00 173,105.84 

Pagesat e parasë për interes 67,548.85 0.00  

Pagesat e parasë për tatime 399,865.51 380,747.45 

Pagesat e tjera të parasë për aktivitetet operative 95,785.77 268,778.05 

Rrjedha neto nga aktivitetet operative 1,187,525.00 614,029.18 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investive   

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet 
investuese 

0.00 8,000.00 

Pagesat e parasë për blerjen e pasurive 
joqarkulluese, të prekshme dhe të paprekshme 

656,835.60 258,573.10 

Paratë neto nga aktivitetet investive -656,835.60 250,573.10 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese   

Rritja e parasë  0.00 0.00 

Zvogëlimi i parasë 0.00 0.00 

Paratë neto nga aktivitetet financuese  0.00 0.00 

Rritja /zvogëlimi i parasë gjatë vitit 530,689.40 363,456.08 

Paraja në fillim të vitit 1,031,551.03 668,094.95 

Paraja në fund të vitit 1,562,240.43 1,031,551.03 
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3.6 Trajtimi i shënimeve shpjeguese  

Shënimet shpjeguese, paraqesin informacion lidhur me bazën e përgatitjes së pasqyrave financiare 

dhe politikave kontabël  të kërkuar nga SNRF-të dhe japin informacione shtesë, të cilat nuk janë 

paraqitur në Pasqyren e Pozitës Financiare, pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e rrjedhës së parasë 

ose pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, por janë të rëndësishme për t’i kuptuar cilëndo prej tyre. 

 

34 – Prezantim jo i plotë i shënimeve shpjeguese 

 Sipas SNK 1, shënimet shpjeguese duhet të paraqiten në mënyrë sistematike, për 

sa kohë që kjo është e mundur. Çdo zë në pasqyrën e pozitës financiare, 

pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet ose pasqyrën e 

rrjedhës së parasë, duhet të referohet me informacionin përkatës në shënimet 

shpjeguese. 

Zërat financiar në pasqyrën e pozitës financiare dhe pasqyrës së të ardhurave 

nuk ishin të referencuara me informacionet shpjeguese përkatëse. 

Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së vëmendjes gjatë hartimit të shënimeve 

shpjeguese. 

 Mosreferencimi i saktë i shënimeve shpjeguese me zërat financiar përkatës, 

kufizojnë përdoruesit e pasqyrave për ta kuptuar drejt gjendjen financiare dhe 

afariste të ndërmarrjes. 

Rekomandimi A34 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se gjatë hartimit të shënimeve shpjeguese 

informatat të jenë referencuar me zërat përkatës sipas kërkesave të standardeve 

të kontabilitetit. 
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4 Qeverisja e mirë 

Fusha të veçanta të rishikimeve tona lidhur me qeverisjen kanë qenë auditimi i brendshëm, procesi 

i llogaridhënies dhe menaxhimi i rreziqeve, ndërsa komponentat tjera janë trajtuar në brendi të 

kapitujve apo nënkapitujve të mësipërm të raportit.  

Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen   

Ekziston një numër i dobësive të qeverisjes brenda KRM Pastrimi, veçanërisht në lidhje me 

llogaridhënien, menaxhimin e rrezikut dhe cilësinë e raportimit menaxherial. Aranzhimet tjera të 

cilat do ta mbështesnin zhvillimin e qeverisjes, si përgjigjja  ndaj rekomandimeve të auditimit dhe 

operimi i një sistemi efektiv i auditimit të brendshëm, kanë nevojë për përmirësim. 
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4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm 

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një anëtar - Drejtori i NjAB. Për të kryer  një 

auditim efektiv nevojitet një program gjithëpërfshirës të punës i cili reflekton rreziqet financiare dhe 

të tjera të KRM Pastrimi dhe ofron siguri të mjaftueshme mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm. 

Ndikimi i produkteve të Auditimit të Brendshëm duhet të gjykohet nga rëndësia që i jep 

menaxhmenti  zbatimit të rekomandimeve të auditimit. Në Planin Vjetor të Auditimit të Brendshëm 

për vitin 2018, NJAB kishte planifikuar gjashtë auditime të cilat ishin realizuar në tërësi.   

Përmes këtyre raporteve NJAB i kishte ofruar informata menaxhmentit se sa efektive janë kontrollet 

e brendshme dhe funksionimi i tyre. Qasja e auditimit të brendshëm ishte e bazuar në rreziqe dhe 

në ngjarjet aktuale të kompanisë. Komiteti i auditimit kishte mbajtur takime të rregullta dhe kishte 

shqyrtuar të gjitha raportet e NJAB. 

 

35 – Mos përcjellja e zbatimit të rekomandimeve nga NJAB 

 Sipas Standardeve Ndërkombëtare dhe Praktikave Profesionale të Auditimit të 

Brendshëm 2500, 2500.A1, 2500.C1, Auditorët e Brendshëm duhet të themelojnë 

dhe të mirëmbajnë një sistem të monitorimit të rezultateve të komunikuara për 

të verifikuar se përgjegjësit kanë ndërmarr veprimet apo kanë pranuar rrezikun 

e mos marrjes së veprimeve, ashtu siç janë pajtuar paraprakisht.   

NJAB nuk ka të themeluar dhe nuk mirëmban një sistem të monitorimit të 

rezultateve të komunikuara të angazhimeve.  

Shkaku i mos monitorimit të zbatimit të rekomandimeve është se NJAB ka 

vlerësuar se kjo është përgjegjësi vetëm e menaxhmentit. 

 Mos monitorimi i zbatimit të rekomandimeve, pamundëson përmirësimin e 

proceseve të qeverisjes, administrimin e rrezikut dhe proceset e kontrollit. 

Rekomandimi A35 Kryesuesi i Bordit nëpërmjet Komitetit të auditimit të siguroj që NJAB ka 

ndërtuar një sistem të monitorimit të rezultateve të komunikuara të angazhimit, 

për tu siguruar se rekomandimet janë zbatuar në mënyrë efektive apo që 

menaxhmenti i ndërmarrjes ka pranuar rrezikun e mos marrjes së veprimeve, 

sipas mospajtimeve të mëhershme me klientin.  
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36 Burime të pamjaftueshme për sigurimin e cilësisë së auditimit të brendshëm 

 Sipas Standardeve Ndërkombëtare dhe Praktikave Profesionale të Auditimit të 

Brendshëm 1300, 1310, 1311, Drejtuesi i Auditimit të brendshëm duhet të 

zhvillojë dhe të mirëmbajë programin e sigurisë së dhënies dhe përmirësimit të 

cilësisë, i cili mbulon të gjitha aspektet e veprimtarisë së auditimit të brendshëm, 

përmes vlerësimeve të brendshme të cilat përfshijnë: monitorime të 

vazhdueshme të ecurisë së aktiviteteve të auditimit të brendshëm, si dhe përmes 

vetëvlerësimeve periodike ose vlerësimeve nga personat të tjerë brenda 

organizatës, me njohuri të mjaftueshme në praktikat e auditimit të brendshëm. 

NJAB përbëhet vetëm nga një zyrtar i cili kryen auditimet dhe bënë rishikimin e 

tyre, që pamundëson sigurimin e një programi efikas të siguri-dhënies dhe 

përmirësimit të cilësisë së aktiviteteve audituese.   

 Kryerja e aktiviteteve si dhe rishikimi i të njëjtave nga një zyrtar i vetëm 

pamundëson dhënien e sigurisë si dhe përmirësimit të cilësisë së aktiviteteve 

audituese. 

Rekomandimi A36 Kryesuesi i Bordit nëpërmjet Komitetit të Auditimit të sigurojë që NJAB të krijojë 

një program efikas të siguridhënies dhe përmirësim të cilësisë së aktiviteteve të 

brendshme përmes shtimit të burimeve njerëzore me njohuri të mjaftueshme në 

praktikat e auditimit të brendshëm.   

 

4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe manaxhimi i 

rrezikut  

Llogaridhënia si proces është pranim i përgjegjësive, mbajtje e personave përgjegjës për veprimet e 

tyre dhe shpalosje e rezultateve në mënyrë transparente. Ndërsa, menaxhimi i rrezikut është një 

proces që ka të bëjë me identifikimin, analizën, vlerësimin dhe veprimet/masat e menaxhmentit për 

të kontrolluar dhe reaguar ndaj rreziqeve që kërcënojnë organizatën. 

Menaxhmenti, ndonëse ka zbatuar një numër kontrollesh të brendshme për të siguruar se sistemet 

funksionojnë si duhet, ne kemi vërejtur se masat e aplikuara janë të dobëta dhe jo efektive  dhe nuk 

mundësojnë një përgjigje efektive dhe me kohë ndaj problemeve operative të identifikuara. 
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37 – Mos hartimi i planit për menaxhim të rreziqeve  

 Me vlerësimin e rreziqeve si pjesë përbërëse e kontrollit të brendshëm, 

parashihet që menaxhmenti për të krijuar një ambient efektiv të kontrollit, 

vlerëson rreziqet me të cilat ballafaqohet entiteti për derisa synon të arrijë 

objektivat e tij. Ky vlerësim siguron bazën për zhvillimin e përgjigjeve të duhura 

ndaj rrezikut. 

Ndërmarrja ka hartuar Planin e Biznesit për 2018, i cili përmban kërcënimet 

(rreziqet) e ndërmarrjes, mirëpo në të nuk janë paraparë gjasat e ndodhjes dhe 

ndikimi që ato rreziqe mund të kenë në arritjen e objektivave. Po ashtu, nuk ka 

bërë hapa konkret në drejtim të vendosjes së sistemit për menaxhimin e 

rreziqeve. 

Mos hartimi i  planit për menaxhimin e rrezikut ka ndodhur për shkak të 

mungesës së vëmendjes së duhur nga menaxhmenti lidhur me këtë çështje.  

 Mungesa e një plani adekuat për menaxhim të rreziqeve potenciale, ndikon në 

pamundësinë e ndërmarrjes për të reaguar me kohë apo për t’i reduktuar 

rreziqet në nivele të pranueshme. 

Rekomandimi A37 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se menaxhmenti ka ndërmarrë hapa konkret 

për hartimin e planit për menaxhimin e rreziqeve i cili përmban ndikimin 

potencial, masat parandaluese dhe veprimet e mëvonshme në rastet kur ato 

rreziqe materializohen 
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5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve  

Auditimi i PFV-ve për vitin 2017 të KRM Pastrimi sh.a. është kryer nga një kompani private e 

auditimit, e cila kishte përgatitur raportin e auditorit të pavarur dhe kishte dhënë opinion të 

kualifikuar dhe letër menaxhmentin në të cilën ishte dhënë vetëm një rekomandim. Ndërmarrja nuk 

kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj rekomandimet e dhëna në 

raportin e auditorit dhe në letrën drejtuar menaxhmentit. Mirëpo, deri në fund të auditimit tonë për 

vitin 2018,  një rekomandim ishte zbatuar dhe një nuk ishte adresuar ende por të cilin ne e 

konsiderojmë si të pa zbatuar por i mbyllur. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe 

mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve). 

 

 

 

Tabela 4 Përmbledhja e  rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018 

Nr. Fusha e Auditimit Rekomandimet e vitit 2017  Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 PFV- Baza për 
opinion 

Siç është prezantuar në shënimin 10 
të pasqyrave financiare, prona 
impiantet dhe pajisjet janë paraqiture 
me vlere neto në libra prej 
5,739,265euro. Pjese përbërëse e 
këtyre pasurive është toka e cila 
shfrytëzohet nga ndërmarrja mirëpo 
nuk është në pronësi të saj. 

Korniza 
Konceptuale për 
Raportimin 
Financiar 
paragrafi 4.6, 
përcakton se gjatë 
vlerësimit, nëse 
një zë e plotëson 
përkufizimin e 
një aktivi, duhet 
ti kushtohet 
vëmendje 
përmbajtjes 
themelore të tij 
dhe realitetit 
ekonomik dhe jo 
vetëm formës së 
tij ligjore.  

I pa 
zbatuar, por 
i mbyllur.  

2 Letër menaxhment Të bëhen pagesat e TM-ve sipas ligjit 
Nr.05/L029 për tatimin në të 
ardhurat e korporatave, tatimi në 
fitim duhet të paguhet në Mars të 
vitit vijues . Këstet e paradhënieve të 
tatimit mbi fitim duhet të paguhen 
nga tatimpaguesi në bazë tremujore 
ose në bazë mujore. 

Gjatë vitit 2018 
ishin realizuar 
pagesat në bazë 
të TM-ve.  

I zbatuar 
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Nr. Fusha e auditimit Rekomandimet e vitit 2018 

1 Baza për Opinion të 
Auditimit  Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që zyrtarët financiar, regjistrimin e 

veprimeve që japin efekt në disa periudha kontabël, ta bëjnë duke u 
bazuar në parimin akrual duke siguruar që të hyrat e shtyra ekonomikisht 
maturohen (realizohen) edhe në periudhat e ardhshme kontabël. 

2 Baza për Opinion të 
Auditimit 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marrë veprimet e menjëhershme për 
të identifikuar konsumatorët, mjetet monetare të të cilëve janë 
grumbulluar në llogarinë “Klient i panjohur”, dhe se u janë zbritur 
obligimet e papaguara ndaj ndërmarrjes. 

3 Baza për Opinion të 
Auditimit 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë vendosur komunikime efektive 
ndërmjet zyrës së financave dhe shërbimit juridik, në mënyrë që zyra e 
financave të jetë e informuar në kohë për të gjitha çështjet ligjore që kanë 
efekt financiar. Po ashtu, të sigurojë që janë bërë korrigjimet në pasqyrat 
financiare, aty ku ka ndikim financiar garancioni i deponuar në gjykatë i 
tërhequr nga përmbaruesi. 

4 Baza për Opinion të 
Auditimit 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë bërë regjistrimet e sakta kontabël me 
rastin e zvogëlimit të detyrimeve ndaj furnitorëve duke siguruar një vlerë 
të saktë të detyrimeve afatshkurtra në pasqyrën e pozitës financiare. 

5 Baza për Opinion të 
Auditimit 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se është hartuar një listë e aseteve të cilat 
janë përfituar nga grantet, dhe se të hyrat nga grantet për aktive të 
amortizueshme po njihen si të ardhura gjatë periudhave në të cilat 
ngarkohet amortizimi për ato mjete. 

6 Baza për Opinion të 
Auditimit 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që po bëhet një rishikim gjithëpërfshirës i 
regjistrit të pasurive, dhe se janë marrë veprime konkrete përmirësuese në 
përputhje me standardet e kontabilitetit për: vlerësimin e pasurive; 
regjistrimin e pasurive të marra donacion me vlerën e drejtë të tyre; 
zbatimin e zhvlerësimit për të gjitha pasuritë; regjistrimin e të gjitha 
aseteve që nuk figurojnë në regjistrat e kontabilitetit por janë në përdorim; 
dhe harmonizimin në mes të regjistrit të pasurive dhe raportit të 
komisionit për inventarizim. 

7 Baza për Opinion të 
Auditimit 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që kërkesa për raportim të jashtëm të bëhet 
në përputhje me ligjin për ndërmarrjet publike, që raportet e tilla janë 
miratuar në Bordin e Drejtorëve dhe janë dorëzuar te Komisioni Komunal 
i Aksionarëve. 

8 Baza për Opinion të 
Auditimit 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i 
përcaktuar shkaqet të cilat kanë ndikuar në modifikimin e opinionit. 
Duhet të ndërmerren veprime për t’i adresuar shkaqet në mënyrë 
sistematike dhe pragmatike për të hequr gabimet në pasqyrat financiare 
vjetore dhe për ta siguruar një pamje të drejte dhe të vërtetë të tyre. 

 

9 Baza për Opinion të 
Auditimit 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se janë vendosur procese efektive për 
të konfirmuar që plani i hartimit të PFV-ve të vitit 2019 i adreson të gjitha 
çështjet që kanë të bëjnë me pajtueshmërinë. Kjo, gjithashtu duhet të 
përfshijë rishikimin e draft PFV-ve nga menaxhmenti, me fokus të veçantë 
në fushat me rrezik të lartë dhe në fushat ku janë identifikuar gabime në 
vitet e mëparshme. Nënshkrimi i pasqyrave nga KE dhe ZKFTH, nuk 
duhet të bëhet përveç nëse ndaj PFV-ve janë aplikuar të gjitha kontrollet 
e nevojshme para se të njëjtat t’i dorëzohen BD 
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10 Plani i Biznesit (të 
hyrat dhe 
shpenzimet) 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që plani i biznesit bazohet në 
mundësitë reale të ndërmarrjes dhe realizimi i burimeve të financimit të 
monitorohet në mënyrë sistematike dhe ndryshimet apo devijimet e 
mëdha nga plani fillestar të reflektohen në një plan të rishikuar. 

11 Pasqyra e pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë  që brenda një afati sa më të shkurtër, 
menaxhmenti ka ndërmarrë veprime konkrete për të hartuar dhe futur në 
zbatim rregullore të brendshme për menaxhim të pasurive, ku do të 
përshkruheshin të gjitha procedurat për përdorimin e pasurive dhe 
përgjegjësitë të shpërndahen në bazë të një sistemi të qartë dhe të 
dokumentuar të delegimit.   

12 Pasqyra e pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që brenda një afati të përcaktuar kohor 
sa më të shkurtër të shqyrtojë dhe të marrë masat e nevojshme 
përmirësuese, në mënyrë që të gjithë konsumatorët e evidentuar me 
emërtimin “XX” të regjistrohen në emër të shfrytëzuesve të shërbimit. Për 
më tepër, të sigurohet që shuma kreditore e evidentuar përcaktohet për 
secilin prej tyre dhe se po merren masat e nevojshme për arkëtime 

13 Pasqyra e pozitës 
financiare 

Kryesuesi i  Bordit të sigurojë që në datën e ndërtimit të pasqyrave 
financiare të prezantohen vetëm parapagimet që lindin nga veprimet 
rregulluese për to, si dhe janë marrë masat e nevojshme korrigjuese për të 
pasur një prezantim të drejtë të parapagimeve. 

14 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë ripërtëritjen e marrëveshjes me Komunën e 
Graçanicës ku do të përcaktohen qartë të drejtat dhe detyrimet e palëve 
dhe të sigurohet lidhur me respektimin  detyrimeve që burojnë nga 
marrëveshja. 

15 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet t’i rishqyrtoj kushtet e marrëveshjes duke u 
siguruar që të merren masat e nevojshme dhe konkrete për eliminimin e 
menjëhershëm të kësaj situate dhe vendosjen e kushteve të reja të cilat 
duhet ti formalizojë me një marrëveshje të re të shërbimeve. 

16 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë një analizë të saktë të kostos së 
shërbimit, numrin e konsumatorëve të shërbyer si dhe të rishqyrtoj edhe 
njëherë kushtet e kontratës me Komunën e Prishtinës të cilat duhet të 
reflektohen në ndonjë aneks kontratë. 

17 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që mos pajtueshmëritë ligjore të 
korrigjohen sa më shpejt që është e mundur duke aplikuar tarifa shërbimi 
të caktuara nga komuna si organ kompetent si dhe për çdo faturë të 
sigurohen dëshmitë lidhur me ofrimin e shërbimit. 

18 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë hartimin e rregullores për të hyrat, e 
cila përmban procedura të qarta për menaxhimin e secilit lloj të të hyrave. 

19 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që pagesat shtesë për të punësuarit, 
sipas vendimeve të menaxhmentit, po realizohen nëpërmjet sistemit të 
pagave dhe se janë zbatuar obligimet tatimore për to. 

20 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë planifikim të detajuar të aktiviteteve 
të prokurimit i cili do ti shmangë në të ardhmen nevojat për ndarjen e 
kërkesave, si dhe do të sigurojë aplikimin e procedurave të duhura siç janë 
kontratat publike kornizë. Njësitë kërkuese duhet të  parashtrojnë 
kërkesat me kohë për t’i lejuar zyrës së prokurimit planifikimin dhe 
inicimin me kohë të aktiviteteve dhe procedurave të prokurimit.  
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21 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se me rastin e formimit të komisioneve 
të ndryshme për kryerjen e procedurave të prokurimit po respektohen 
parimet për ndarjen e detyrave me qëllim që të evitohet konflikti i 
mundshëm i interesit. 

22 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit 
ushtron mbikëqyrje më rigoroze ndaj komisioneve të vlerësimit në 
mënyrë që  të evitohen rastet e shpërblimit me kontratë të OE, ofertat e të 
cilëve përbëjnë gabime aritmetike të mbi normën e lejuar dhe rrjedhimisht 
rezultojnë me çmime më të larta sesa ofertat tjera konkurruese.  

23 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit 
ushtron mbikëqyrje më rigoroze ndaj komisioneve të vlerësimit në 
mënyrë që  të evitohen rastet e shpërblimit me kontratë të OE, ofertat e të 
cilëve përbëjnë gabime aritmetike të mbi normën e lejuar dhe rrjedhimisht 
rezultojnë me çmime më të larta sesa ofertat tjera konkurruese.  

24 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që kërkesat e përshtatshmërisë  në 
dosjen e tenderit duhet të përcaktohen duke u bazuar plotësisht në 
dispozitat ligjore të ligjit të prokurimit dhe të njëjtat më pas të aplikohen 
në bazë të atyre dispozitave.  

25 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se menaxherët e kontratave, në rastet kur 
operatorët ekonomik nuk iu përmbahen limiteve kohore të specifikuara 
në kontrata për liferimin e mallit, të aplikojnë ndëshkimet për 
mosplotësimin e kushteve të kontratave. 

26 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se  procesi i rekrutimit aplikohet në mënyrë 
të rregullt dhe transparente dhe se pozitat e rregullta mbulohen me 
kontrata të rregullta të punës. 

27 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që të bëjë ripërtëritjen e Marrëveshjes së 
Mirëkuptimit me Komunën e Graqanicës për të përcaktuar kushtet në 
përputhje me kërkesat ligjore. 

28 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurohet që gjatë çdo rekrutimi të ri  shpalljet  në 
mjetet e shkruara të informimit të jenë të hapura sipas afatit ligjor prej 15 
ditësh kalendarike. 

29 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që me rastin e angazhimit të stafit të ri të 
aplikohet testimi me shkrim për të gjithë kandidatët, të cilët kanë aplikuar 
dhe kanë plotësuar kriteret e konkurseve të shpallura. 

30 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që për të gjitha proceset e rekrutimeve, 
vlerësimi i kandidatëve të dokumentohet, në mënyrë që të dëshmohet 
përzgjedhja e kandidatit meritor, përmes konkurrencës së hapur. Është e 
rëndësishme të sigurohet se procesi i rekrutimit është jo diskriminues dhe 
se bëhet përzgjedhja e kuadrove adekuate të cilët e ndihmojnë 
ndërmarrjen në arritjen e objektivave të saj. 

31 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që komisionet e themeluara për zhvillimin e 
procedurave të rekrutimit kryejnë detyrën e caktuar në përputhje me 
kërkesat ligjore duke eliminuar kështu mundësinë e manipulimit të 
rezultateve të kandidatëve 
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32 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që me rastin e marrjes së vendimit për 
rekrutimin e punëtorëve të njoftohen të gjithë kandidatët për rezultatin si 
dhe të gjithë kandidatëve të ju ofrohet këshilla juridike që i ofron mundësi 
të ankesës brenda afatit të përcaktuar, për të ofruar një konkurrencë të 
drejtë dhe transparente 

33 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që me rastin e rekrutimit të stafit të ri, 
respektohen afatet e përcaktuara, me qëllim të krijimit të një mjedisi 
konkurrues, jo diskriminues si dhe përzgjedhjes së kuadrove adekuate 
nga një konkurrim transparent. 

34 Shënimet shpjeguese Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se gjatë hartimit të shënimeve 
shpjeguese informatat të jenë referencuar me zërat përkatës sipas 
kërkesave të standardeve të kontabilitetit. 

35 Sistemi i Auditimit të 
Brendshëm 

Kryesuesi i Bordit nëpërmjet Komitetit të auditimit të siguroj që NJAB ka 
ndërtuar një sistem të monitorimit të rezultateve të komunikuara të 
angazhimit, për tu siguruar se rekomandimet janë zbatuar në mënyrë 
efektive apo që menaxhmenti i ndërmarrjes ka pranuar rrezikun e mos 
marrjes së veprimeve, sipas mospajtimeve të mëhershme me klientin. 

36 Sistemi i Auditimit të 
Brendshëm 

Kryesuesi i Bordit nëpërmjet Komitetit të Auditimit të sigurojë që NJAB 
të krijojë një program efikas të siguridhënies dhe përmirësim të cilësisë së 
aktiviteteve të brendshme përmes shtimit të burimeve njerëzore me 
njohuri të mjaftueshme në praktikat e auditimit të brendshëm.   

37 Raporti menaxherial, 
llogaridhënia dhe 
menaxhimi i rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se menaxhmenti ka ndërmarrë hapa 
konkret për hartimin e planit për menaxhimin e rreziqeve i cili përmban 
ndikimin potencial, masat parandaluese dhe veprimet e mëvonshme në 
rastet kur ato rreziqe materializohen. 

 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

56 

Shtojca I: 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 tre 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 II: Letërkonfirmimi 

 


