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Shënim

Ky Raport i auditimit është gjeneruar për herë të parë përmes platformës elektronike për 
menaxhimin e auditimit (SITA). Po ashtu, këtë vit, përdoret shablloni i ri i Raportit të auditimit, 
sipas metodologjisë së përditësuar për auditime financiare dhe të pajtueshmërisë. Raporti 
përfshinë për herë të parë edhe konkluzionin e veçantë për pajtueshmëri.

Jemi plotësisht të vetëdijshëm që aplikimi i të gjitha këtyre risive njëkohësisht, në rrethana të 
pazakonshme të pandemisë, mund të rezultojë me ndonjë lëshim të paqëllimshëm teknik, për çka 
ju kërkojmë falje paraprakisht dhe ju falënderojmë për mirëkuptim!
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Për:  znj. Artane  Rizvanolli, Ministre e Ministrisë së Ekonomisë

         Bordin e Drejtorëve të KRU “Drini i Bardhë” Sh.A.   

         z. Bedri Haxhijaj, Kryeshef Ekzekutiv 

         z. Bekë Hoxhaj , Zyrtar Kryesor Financiar dhe të Thesarit 

Adresa: "Mbretëresha Teutë" Nr.85, Pejë, Republika e Kosovës

1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të KRU Drini i Bardhë sh.a. për vitin e 
përfunduar më 31 Dhjetor 2020, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të 
Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 
(SNISA). Auditimi është kryer  për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare 
dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i kundërt për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të KRU Drini i Bardhë sh.a. (KRU Drini i Bardhë ), të 
cilat përmbajnë pasqyrën e pozitës financiare për vitin 2020, pasqyrën e të ardhurave 
gjithëpërfshirëse, pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, 
shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave të rëndësishme 
kontabël, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020.

Sipas opinionit tonë, për shkak të efekteve të çështjes së përshkruar në paragrafin “Baza për 
Opinion të Kundërt”, Pasqyrat Financiare të bashkangjitura nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe 
të vërtetë të pozitës financiare të KRU Drini i Bardhë sh.a. deri me 31 dhjetor 2020, të 
performancës së saj financiare, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2020, në përputhje 
me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).
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Baza për Opinion të kundërt

B1 Kompania nuk kishte bërë rivlerësimin e aseteve që nga viti 2007, ku si rezultat i kësaj, në 
regjistrin e aseteve figurojnë 140 asete të zhvlerësuara në tërësi dhe të regjistruara me 
vlera zero. Këto asete janë ende aktive dhe për të njëjtat nuk ishte bërë rivlerësimi.

B2 Keq deklarimet materiale, të identifikuara në auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2019, 
nuk ishin korrigjuar me një rideklarim retrospektiv, me rastin e hartimit të pasqyrave 
financiare të vitit 2020, si dhe me dhënien e informacionit shpjegues për gabimet e 
periudhës së mëparshme.

B3 Shpalosjet në shënimet shpjeguese, nuk janë të plota dhe të sakta sipas kërkesave të 
standardeve të kontabilitetit, për disa nga zërat si në vijim:
- Shuma e zërit “Fitimi i mbajtur”, nuk korrespondon me shumën e prezantuar në pasqyrën e 
ndryshimeve në ekuitet, me një diferencë prej 15,156€; 
- Shuma e pasurive afatgjata nuk korrespondon me shumën e prezantuar në pasqyrën e 
pozicionit financiar, me një diferencë prej 200€;
- Të hyrat e shtyra nga grantet (grante qeveritare dhe ndërkombëtare) ishin prezantuar në 
shumë 1,581,596€, për të cilat nuk ishte dhënë asnjë informacion specifik në lidhje me 
kushtet që duhet të plotësohen;
- Nuk kishte informacione për obligimet ndaj pagave në vlerë prej 28,761€, obligime këto të 
bartura ndër vite;
- Nuk ishte prezantuar gjendja e parasë në fillim të periudhës në shumën 127,690€;
Nuk janë dhënë informacione shpjeguese për pasuri/ detyrime kontingjente për pesë lëndë 
gjyqësore.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit 

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë te 
pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit të përgjithshëm për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. 
Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe me kërkesat e tjera relevante për auditimin 
e PFV-ve të Ndërmarrjeve Publike dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga 
subjekti i auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të 
duhura për sigurimin e bazës për opinion.

Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar gjithashtu pajtueshmërinë e menaxhmentit të KRU Drini i Bardhë sh.a. me 
kriteret e përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e 
audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas konkluzionit tonë, për shkak të rëndësisë së çështjeve të përshkruara në kapitullin Baza për 
Konkluzion, transaksionet e kryera  të KRU Drini i Bardhë sh.a. nuk ishin në përputhje me: 

Ligjin për Prokurimin Publik, SNK 16, SNRF 15.47, si dhe Kontratat e shërbimit me klientë.
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Baza për konkluzion

A1 Të hyrat e periudhës nga qiraja, ishin mbivlerësuar për 2,316€  si rezultat i përfshirjes edhe i 
shumës së tatimit të mbajtur në burim nga qiramarrësi.

A2 Mos aplikimi i ndëshkimeve, për 18 konsumatorët shfrytëzues të shërbimeve të ujit, me një 
kamatë vjetore në lartësi prej 15% të shumës së papaguar, në rastin e tejkalimit të afatit të 
përcaktuar sipas kushteve të kontratës për kryerjen e pagesës.

A3 Në tri raste ishte bërë blerje direkte e mallrave dhe shërbimeve nga operatorët ekonomik, 
në shumë 761€, pa zhvilluar procedura të prokurimit.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë te 
pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit të përgjithshëm për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. 
Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe me kërkesat e tjera relevante për auditimin 
e PFV-ve të Ndërmarrjeve Publike dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga 
subjekti i auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të 
duhura për sigurimin e bazës për konkluzion.

Theksimi i Çështjes

1 Të hyrat lidhur me menaxhimin e pandemisë ishin në shumë 110,206€ me burim financim 
nga Qeveria e Kosovës sipas masës për rimëkëmbje ekonomike. Këto mjete ishin destinuar 
për mbulimin e shpenzimeve operative në shumën 13,093€, si dhe shpenzimeve për paga 
në shumë 97,113€, për vitin 2020. Një pjesë e këtyre shpenzimeve ishte mbuluar 
paraprakisht nga vetë Kompania.

Opinioni i auditimit nuk është modifikuar për shkak të  kësaj çështje

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare vjetore

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare  
sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Po ashtu, menaxhmenti është 
përgjegjës për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme për të 
mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa keqdeklarime materiale të shkaktuara, qoftë nga 
mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë gjithashtu zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit nr. 04/L-087 për 
Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim 
Financiar dhe Auditim

Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të KRU Drini i 
Bardhë sh.a..
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Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i KRU Drini i Bardhë sh.a. është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve 
financiare të KRU Drini i Bardhë sh.a. në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike,  si dhe të 
gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.²

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të marrim siguri të arsyeshme se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk 
përmbajnë  keqdeklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe  të nxjerrim 
një raport të auditimit që përfshinë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është niveli i lartë sigurie, 
por nuk garanton se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keqdeklarim 
material që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe 
konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, me arsye pritet qe të ndikojnë në 
vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të këtyre Pasqyrave Financiare.

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 
autoriteteve përkatëse të KU ''Drini i Bardhë'', sh.a, Pejë  me kriteret e përcaktuara te auditimit që 
burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të 
burimeve financiare. Si pjesë e auditimit, në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-t, ne 
ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne 
gjithashtu:

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keqdeklarimit material të Pasqyrave Financiare, 
qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit; hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 
konform  atyre rreziqeve, si dhe sigurojmë dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe 
të duhura për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i moszbulimit të një keqdeklarimi 
material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për keqdeklarimin që rezulton nga 
gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulimin, falsifikimin, lëshime të qëllimshme, 
keqpërfaqësime apo anashkalimin e kontrollit të brendshëm.

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse 
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me 
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen 
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të 
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të 
kontrollit të brendshëm.

• Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme në rrethanat, por jo me qëllim të shprehjes 
së opinionit për efikasitet të kontrollit të brendshëm të KRU Drini i Bardhë sh.a..

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet përkatëse të bëra nga menaxhmenti.
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• Nxjerrim një përfundim nëse baza e vijimësisë së kontabilitetit është e përshtatshme për 
përdorim nga menaxhmenti, bazuar në provat e siguruara të auditimit, nëse ekziston 
pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të 
rëndësishme në aftësinë e KRU Drini i Bardhë sh.a., për të vazhduar sipas parimit të 
vijimësisë. Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të 
tërheqim vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat 
Financiare ose, nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. 
Përfundimet tona bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të 
auditimit. Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së 
vazhduari sipas parimit të vijimësisë.

• Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e Pasqyrave 
Financiare, përfshirë edhe shpalosjet, për t’u siguruar se Pasqyrat Financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe 
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të 
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë 
gjatë auditimit.

Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të 
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si 
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të 
informacioneve që klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e 
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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2  Gjetjet dhe rekomandimet

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e 
brendshëm, të cilat janë paraqitur më poshtë për shqyrtimin tuaj në formë të gjetjeve (siç janë 
paraqitur në Grafikun 1, më poshtë) dhe rekomandimeve. Këto gjetje dhe rekomandime kanë për 
qëllim të bëjnë korrigjimin e nevojshëm të informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat 
financiare, duke përfshirë shpalosjet në formë të shënimeve shpjeguese dhe të përmirësojnë 
kontrollet e brendshme lidhur me raportimin financiar dhe pajtueshmërinë me autoritetet në lidhje 
me menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i përcjellim (shqyrtojmë) këto rekomandime 
gjatë auditimit të vitit të ardhshëm.

Grafiku 1. Lloji i gjetjeve sipas kategorive ekonomike³
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Ne po ashtu, kemi rishikuar statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe kemi vlerësuar nivelin 
e zbatimit të tyre. [Për detajet shih kapitullin 4].

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja B1 - Mos rivlerësimi i aseteve
Gjetja Sipas SNK 16 - Aktivet afatgjata materiale, 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. 

Kompania nuk kishte bërë rivlerësimin e aseteve që nga viti 2007, ku si 
rezultat i kësaj, në regjistrin e aseteve figurojnë 140 asete të zhvlerësuara 
në tërësi dhe të regjistruara me vlera zero. Këto asete janë ende aktive dhe 
për të njëjtat nuk ishte bërë rivlerësimi.

Sipas konfirmimeve zyrtare, rivlerësimi i aseteve nuk ishte bërë, për shkak 
të mungesës së mjeteve financiare. Kompania kishte bërë kërkesë me datë 
12/12/2019 për mbështetje financiare nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, 
mirëpo kjo kërkesë nuk ishte aprovuar ende.

Ndikimi Efekti i mos kryerjes së rivlerësimeve të aseteve që ende janë në përdorim, 
është që vlera kontabël neto e tyre në datën e ndërtimit të pasqyrave 
financiare, nuk përafrohet me vlerën e drejtë të tyre në atë datë.

Rekomandimi B1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në një periudhë sa më të shkurtër të bëhet 
inicimi i një procesi të rivlerësimit të aseteve, në mënyrë që prezantimi i 
vlerës së tyre në vitet e ardhshme të jetë real dhe në përputhje me 
standardet e kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Mos përmbushja e kërkesave të standardit për korrigjim të PFV 
Gjetja Sipas SNK 8 - Politikat Kontabël, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe 

Gabimet, paragrafi 4.1, gabimet materiale ndonjëherë mbeten të 
pazbuluara deri në periudhat e mëpasshme dhe këto gabime të periudhave 
paraardhëse korrigjohen në informacionin krahasues të paraqitur në 
pasqyrat financiare për periudhat e mëpasshme.

Gabimet materiale, të identifikuara në auditimin e pasqyrave financiare të 
vitit 2019, nuk ishin korrigjuar me një rideklarim retrospektiv, me rastin e 
hartimit të pasqyrave financiare të vitit 2020, si dhe me dhënien e 
informacionit shpjegues për gabimet e periudhës së mëparshme.

Kjo kishte ndodhur si rrjedhojë e mungesës së kompetencës profesionale të 
stafit të departamentit të Financave.

9

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



Ndikimi Mos përmbushja e kërkesës së standardit lidhur me korrigjimin e gabimeve  
materiale në PF-të e vitit paraprak i cili shërben si vit krahasues për PF-të e 
vitit aktual, ndikon në rënien e besueshmërisë ndaj informatave financiare 
të Kompanisë për përdoruesit e PF-ve dhe i bën të pa krahasueshme 
rezultatet financiare në mes të viteve.

Rekomandimi B2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që gabimet materiale të zbuluara e që i 
përkasin periudhave paraardhëse, të korrigjohen në informacionin 
krahasues të paraqitura në pasqyrat financiare për periudhat e 
mëpasshme.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B3 - Mangësi në shpalosjet e pasqyrave financiare 
Gjetja Sipas SNK 1 – ‘Paraqitja e pasqyrave financiare’, një element i pandarë i 

pasqyrave financiare janë shënimet shpjeguese të tyre. Sipas përcaktimeve 
të bëra në këtë standard këto shënime të pasqyrave financiare duhet: të 
paraqesin informacion në lidhje me bazat e përdorura për përgatitjen e 
pasqyrave financiare si edhe në lidhje me politikat kontabël të zgjedhura 
dhe të aplikuara për ngjarjet dhe veprimet më të rëndësishme; të sqarojnë 
informacionin e kërkuar nga SNK; të japin informacione shtesë i cili nuk 
është paraqitur në pasqyrat financiare por i cili është i nevojshëm për një 
paraqitje të drejtë të tyre.

- Informacioni i dhënë në shënime shpjeguese për zërin e fitimit të mbajtur, 
nuk korrespondon me të njëjtën shumë të prezantuar në pasqyrën e 
ndryshimeve në ekuitet. Diferenca në këtë rast është 15,156€.

- Informacioni i dhënë në shënime shpjeguese për pasuritë afatgjata nuk 
korrespondon me të njëjtën shumë të prezantuar në pasqyrën e pozicionit 
financiar.Diferenca e paraqitur është 200€.

- Të hyrat e shtyra nga grantet (grante qeveritare dhe ndërkombëtare) ishin 
prezantuar në shumë 1,581,596€, për të cilat Kompania kishte shpalosur se 
do të përmbushen kushtet e bashkangjitura. Mirëpo, nuk ishte dhënë asnjë 
informacion specifik në lidhje me kushtet që duhet të plotësohen.

- Në pasqyrën e pozitës financiare janë prezantuar obligimet ndaj pagave 
në vlerë prej 28,761€. Informacioni rreth kësaj vlere ishte i mangët ku 
thuhej se kjo shumë është rezultat nga raporti i komisionit, përderisa nuk 
kishte informacione tjera të detajuara për bartjen e këtyre obligimeve ndër 
vite.

- Paraja dhe ekuivalentët e parasë në shpalosjet e shënimeve shpjeguese 
prezantojnë gjendjen e parasë në fund të periudhës mirëpo, dhe nuk ka 
shënime mbi gjendjen e parasë në fillim e cila është 127,690€.

- Kompania për ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për trajtimin e tyre si 
pasuri/ detyrime kontingjente nuk ka dhënë informacione shpjeguese për to. 
Ato ngjarje ekonomike kanë të bëjnë me pesë lëndë gjyqësore.

Kjo kishte ndodhur si rrjedhojë e mungesës së kompetencës profesionale të 
stafit të departamentit të Financave.
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Ndikimi Mangësitë e identifikuara paraqesin devijime nga kërkesat e standardit me 
ndikim në keqorientim të përdoruesve të pasqyrave financiare.

Rekomandimi B3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese të përmbajnë 
parimet bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe 
informacionet mbi përbërjen e zërave të pasqyrave, janë dhënë sipas 
kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja A1 - Mbivlerësim i  të hyrave nga qiraja
Gjetja Sipas SNRF 15.47 - Të Ardhurat nga kontratat me klientë, çmimi i 

transaksionit është shuma korresponduese për të cilën pret të ketë të drejtë 
një njësi ekonomike në këmbim të transferimit tek klienti, të mallrave apo 
shërbimeve të premtuara, duke përjashtuar shumat e mbledhura për llogari 
të palëve të treta (për shembull, taksat mbi shitjen).

Kompania në cilësinë e qiradhënësit ka njohur të ardhurat nga qiraja duke 
përfshirë tatimin në burim, që sipas legjislacionit në fuqi aplikohet në 
shkallën 9% në shumën pasi të jetë zbritur vlera e TVSH-së.

Kjo ka ndodhur për shkak se zbatimi i SNRF 15 nuk është bërë në mënyrë 
adekuate.

Ndikimi Një pasqyrim i tillë ka shkaktuar mbivlerësim të të ardhurave të vitit 2020 
për 2,316€. Rrjedhimisht, kjo ka ndikuar po ashtu që humbja e vitit financiar 
në pasqyrën të fitimit ose humbjes dhe e të ardhurave gjithëpërfshirëse për 
periudhën të jetë e nënvlerësuar për efektin neto 2,316€.  Ky pasqyrim jo i 
drejtë reflekton edhe në pasqyrën e pozicionit financiar në fund të 
periudhës, pasqyrën e ndryshimeve në kapitalin neto dhe pasqyrën e 
flukseve të mjeteve monetare për periudhën.

Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të hyrat të njihen pa përfshirjen e shumave 
të mbledhura për llogaritë e palëve të treta në mënyrë që të zbatohet saktë 
standardi për raportim financiar në lidhje me njohjen e të hyrave nga qiraja.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A2 - Mos zbatimi i ndëshkimeve në rastet kur konsumatorët paguajnë shërbimet me 
vonesë
Gjetja Kontrata e shërbimeve e lidhur në mes të klientit dhe Kompanisë, neni 5, 

përcakton se nëse shfrytëzuesi i shërbimeve të ujit nuk paguan, tejkalon 
afatin, ose paguan me vonesë, furnizuesi ka të drejtë ngarkese me kamatë 
vjetore në lartësi prej 15% të shumës së papaguar. Ndërsa, bazuar në 
faturat e lëshuara në emër të shërbimeve të ujit kërkohet që faturat të 
paguhen në afat brenda 15 ditësh.

Testet tona tregojnë se në 18 raste, në shumë 1,028€, edhe pse afati për 
pagesë për shërbimin e ujit të pranuar, ishte tejkaluar  nga 1 deri në 3 muaj 
dhe se  pagesat nuk ishin realizuar deri në fund të vitit, nuk ishin zbatuar 
ndëshkimet ndaj këtyre konsumatorëve.

Sipas Kryeshefit Ekzekutiv, arsyeja e mosaplikimit të ndëshkimeve ishte 
kërkesa e klientëve për shtyrje të afatit për pagesë si shkak i gjendjes 
pandemike me Covid-19.

Ndikimi Mos zbatimi i ndëshkimeve ndaj borxhlinjve ndikon në uljen e inkasimit të të 
hyrave si dhe rrezikon vjetërsimin e borxhit dhe mos arkëtimin e tyre.
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Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që, të merren masa ndaj klientëve të cilët nuk i 
përgjigjen kërkesave për pagesë, të dërgoj vërejtjet dhe në rastet kur 
konsumatorët nuk i përgjigjen vërejtjeve të aplikohen masat ndëshkuese të 
përcaktuara në kontratë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A3 - Blerje pa procedura të prokurimit
Gjetja Kompanitë Publike me rastin e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve kanë 

për obligim që të respektojnë të gjitha procedurat e Ligjit të Prokurimit 
Publik (LPP). 

Për tri raste të blerjeve, shpenzime të servisimit me vlerë 338€, dhe dy 
pagesa për shpenzime të sigurimit të automjeteve me vlerë totale 423€, 
ishin bërë blerje direkte të mallrave dhe shërbimeve pa u kryer procedura të 
prokurimit.

Këto blerje kanë ndodhur si rezultat i mosfunksionimit të duhur të 
kontrolleve të brendshme në procesin e planifikimit dhe realizimit të blerjeve 
të mallrave dhe shërbimeve.

Ndikimi Blerja e mallrave dhe shërbimeve duke anashkaluar procedurat e 
prokurimit rrezikon që Kompania të dëmtoj buxhetin dhe të mos arrij vlerën 
për paranë e shpenzuar si dhe ndikon në kufizimin e konkurrencës.

Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se është bërë një vlerësim dhe planifikim i 
duhur i nevojave të Kompanisë dhe në të gjitha rastet ku janë të 
aplikueshme, të aplikohen procedurat e prokurimit dhe të shmangen blerjet 
direkte nga OE.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.1   Pasuritë afatgjata

Vlera neto e zërit financiar të pasurive afatgjata e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar 
ishte 2,774,084€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me tokën, ndërtesat, pajisjet, inventarin, kanalet dhe 
pendat. Kemi testuar 43 mostra për teste substanciale dhe të detajeve. Përveç kësaj, kemi kryer 
procedurat analitike substanciale për popullacionin në tërësi sa i përket zhvlerësimit.

Çështja A4 - Pronësia e pa definuar e pasurive

Gjetja Sipas Standardeve Ndërkombëtare IPSAS dhe Kornizës Konceptuale 
”Par.5 BC5.10 pronësia ligjore e një pasurie si një qasje në shërbime 
potenciale ose në përfitime ekonomike të një pasurie është një tregues i 
kontrollit. Megjithatë, të drejtat për shërbime potenciale ose aftësia për të 
gjeneruar përfitime ekonomike mund të ekzistojë pa pronësinë ligjore të 
pasurisë nëpërmjet mbajtjes dhe përdorimit të pronës. 

Regjistri i aseteve përmbanë pasuri si Toka, Ndërtesa dhe Depo e 
karburantit në vlerën totale 83,773€, të cilat nuk janë në pronësi të 
Kompanisë, por në pronësi të Komunës së Istogut. Sipas Zyrtarëve të 
Kompanisë, këto janë prona të saj, të cilat i ka në shfrytëzim por nuk e kanë 
të qartë se si ato figurojnë në pronësi të Komunës së Istogut.

Kjo kishte ndodhur për shkak se Kompania nuk i kishte kushtuar kujdes të 
mjaftueshëm identifikimit të pronave të cilat i ka në posedim.

Ndikimi Mungesa e pronësisë me status ligjor të konfirmuar për pronat e 
ndërmarrjes, krijon paqartësi pronësore dhe e rrit rrezikun që ndërmarrjes 
t`i pamundësohet ushtrimi i të drejtave pronësore mbi pronat që 
potencialisht janë të saj.

Rekomandimi A4 Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura 
ligjore në mënyrë që të qartësohet statusi i pronave dhe të zgjidhen 
kontestet ligjore lidhur me këto pasuri.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3  Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë
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2.3.2   Të hyrat

Të hyrat e prezantuara në pasqyrën e të ardhurave ishin 379,538€. Prej tyre 117,179€ janë të 
hyra nga veprimtaria operative e Kompanisë, 110,206€ të hyra nga subvencionet, ndërsa 
152,152€ janë të hyra nga grandet. Nga të hyrat e realizuara nga veprimtaria operative, janë 
testuar 126 mostra për teste substanciale të detajeve dhe të pajtueshmërisë në shumë 335,887€.

Çështja B4 - Faturimi i klientëve pa u dhënë shërbimi 

Gjetja Sipas SNK 18, të ardhurat njihen kur përveq tjerash plotësohet edhe kushti 
që është e mundshme që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin 
do të hyjnë në njësinë ekonomike.

Të hyrat nga shitja në regjistrat kontabël dhe të prezantuara në pasqyrën e 
të ardhurave nuk prezantojnë një gjendje të saktë. Kompania kishte formuar 
komisionin për verifikimin e sipërfaqeve të ujitura të tokës dhe ky komision 
ishte takuar edhe me fermerët, si dhe kishte hartuar raport mbi verifikimin e 
sipërfaqeve të ujitura. Në këtë raport është theksuar se fermerët nuk 
pranojnë të paguajnë obligimet e faturave me arsyetimin se ka pasur reshje 
të vazhdueshme, si dhe në rastet kur nuk ka mundur të dërgohet uji për 
ujitje të tokave si shkak i kanaleve primitive dhe në këto raste nuk kanë 
marrur fare shërbimin. Për shkak të mos konsistencës së raportimit nga ana 
e komisionit verifikues sikurse në vitin paraprak, ne na është pamundësuar 
të nxjerrim shumën e saktë të këtyre parregullsive.

Sipas konfirmimeve zyrtare kjo ka ndodhur për shkak se të hyrat janë 
njohur në momentin e nënshkrimit të kontratave nga të dyja palët dhe jo me 
rastin e lëshimit të faturës për shërbimet e ofruara.

Ndikimi Njohja e të hyrave edhe atëherë kur nuk plotësohen kriteret e standardit për 
njohje ndikon në mbivlerësimin e të hyrave dhe llogarive të arkëtueshme. 
Rrjedhimisht, kjo ndikon në mos prezantim të saktë të rezultatit financiar të 
kompanisë. Poashtu, mos konsistenca në raportim të komisionit verifikues 
për sipërfaqet e ujitura reflekton parregullsi dhe dobësi të theksuara në 
procesin e kontrollit të brendshëm të menaxhimit të të hyrave. 

Rekomandimi B4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme 
korrigjuese, në mënyrë që të sigurohet informacioni i saktë i të hyrave dhe 
llogarive të arkëtueshme. Po ashtu të siguroj që të hyrat të njihen vetëm 
atëherë kur konsumatorët marrin shërbimet e ofruara dhe plotësohen 
kriteret e standardit për njohje të tyre, si dhe raportimi nga komisioni 
verifikues bëhet në mënyrë konsistente nga viti në vit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A5 - Faturimi i klientëve pa u nënshkruar kontrata

Gjetja Ligji për Ujitjen e Tokave Bujqësore, neni 6.3., specifikon se kompania 
obligohet të lidh kontrata me përdoruesit e ujit dhe të mbledhin taksat për 
shërbimet e tilla.
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Kompania, në dy raste kishte faturuar klientët në shumën 150€, pa u 
nënshkruar kontrata nga klientët, por vetëm nga zyrtari i Kompanisë.

Sipas konfirmimeve të shërbimit financiar, faturimi është kryer pasiqë 
kontrata është sjellë në atë formë nga shërbimi juridik.

Ndikimi Faturimi i klientëve pa u nënshkruar kontrata nga ata, paraqet një devijim 
nga kërkesat ligjore, e cila rrjedhimisht ka për efekt mbivlerësimin e të 
hyrave dhe të arkëtueshmeve.

Rekomandimi A5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që faturimi bëhet vetëm për klientët me të 
cilët është nënshkruar kontrata nga të dy palët.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A6 - Zbritje për klientët pa kritere të përcaktuara me rregullore 

Gjetja Statuti i kompanisë (neni 7) kërkon që, Shoqëria të hartojë rregulloret, të 
cilat përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e kompanisë 
aksionare.
Ligji për Ndërmarrjet Publike neni 34.1 specifikon se miratimi, ndryshimi, 
plotësimi si dhe shfuqizimi i Rregulloreve të NP-së është kompetencë 
ekskluzive e Aksionarit (ëve) të NP-së.

Sipas vendimeve të Bordit të Drejtorëve, për gjashtë klient ishte zbatuar 
zbritje e çmimit të shërbimit, zbritje kjo prej 40.8% deri 52.9%, me 
arsyetimin për lehtësim në pagesa si shkak i gjendjes së rënduar 
ekonomike nga pandemia Covid – 19. Mirëpo, në Rregulloren për të hyrat 
dhe aneksin e saj, nuk ishin paraparë kritere për zbritje të çmimit të 
shërbimeve.

Sipas konfirmimit të KE, zbritjet në shkallë të ndryshme janë rrjedhojë e 
rekomandimeve të komisionit të formuar nga BD, i cili komision kishte dalur 
në terren për të vlerësuar gjendjen e operatorëve ekonomik, dhe deri tek 
zbritja e çmimeve ka ardhur pas vlerësimit të kërkesave të operatorëve.

Ndikimi Aplikimi i shkallëve të ndryshme të zbritjes së çmimeve pa kritere të 
përcaktuara në rregullore, paraqet diskriminim ndaj operatorëve ekonomik. 

Rekomandimi A6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që me rregullore të parashihen qartë kriteret e 
aplikimit të zbritjes së çmimeve ndaj klientëve, duke shmangur çfarëdolloj 
diskriminimi.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

16

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



2.3.3   Shpenzimet e pagave

Shpenzimet e pagave ishin realizuar në shumën 125,300€. Numri i të punësuarve në fund të vitit 
ishte 26 në marrëdhënie të rregulltë pune si dhe 8 punëtorë sezonal të angazhuar për punë dhe 
detyra specifike. Kemi testuar 70 mostra për teste substanciale në vlerë 24,789€ sipas pagave 
bruto si dhe 8 mostra nga procedurat e rekrutimit për teste të pajtueshmërisë.

Çështja B5 - Mos Harmonizimi i kontratave të punonjësve me kërkesat e rregullores për 
organizimin e brendshëm dhe rregullores për paga
Gjetja Sipas statutit të ndërmarrjes KRU Drini i Bardhë neni 7, paragrafi 2, 

ndërmarrja duhet të nxjerrë rregullore të cilat përmbajnë dispozitat për 
administrimin dhe funksionimin e shoqërisë. Ndërkaq Rregullorja mbi 
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve dhe detyrave të 
punës përcakton emërtimin e vendeve të punës, detyrat dhe përgjegjësit e 
punës, kushtet e kërkuara për lidhjen e marrëdhënies së punës.

Deri në fund të periudhës së vitit 2020, kompania përvec rregullores mbi 
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve dhe detyrave të 
punës që përcakton emërtimin e vendeve të punës, detyrat dhe 
përgjegjësitë dhe kushtet e kërkuara për lidhjen e marrëdhënies së punës 
nuk kishte aprovuar ndonjë politikë tjetër ku përfshinë nivelin e pagës për 
çdo të punësuar.  Po ashtu testimet tona kane identifikuar se për 12 
punëtorë, ndërmarrja nuk kishte bërë ndryshimet e kontratave të punës dhe 
harmonizimin e pozitave konform rregulloreve. 

Bazuar në konfirmimet zyrtare, mos aprovimi i rregullores së kompensimit si 
dhe mos harmonizimet e kontratave të punëtorëve konform kërkesave me 
rregulloret e aprovuara, kanë ndodhur për shkak të pezullimit të ligjit të 
pagave, sipas të cilit planifikohet të bëhen gjitha ndryshimet e kërkuara.

Ndikimi Mos harmonizimi i kontratave konform kërkesave të rregulloreve të 
aprovuara mund të rezultojë në mos trajtim të barabartë të punëtorëve në 
pozita dhe përgjegjësi të njëjta si dhe në paga jo konform pozitës së 
përcaktuar.

Rekomandimi B5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që burimet njerëzore i kanë kryer 
harmonizimet e kontratave të punonjësve sipas kërkesave të rregulloreve 
për organizim të brendshëm dhe për paga, në mënyrë që të eliminojë 
trajtimin e pa barabartë të punonjësve në pozita dhe përgjegjësi të njëjta. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A7 - Angazhimi i punëtorit me afat të caktuar për punë dhe detyra specifike, pa procedura 
të rekrutimit
Gjetja Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-212, neni 10 mund të lidhet një kontratë edhe 

për punë dhe detyra specifike, mirëpo  nuk mund të jetë më e gjatë se 
njëqindenjëzet (120) ditë brenda një (1) viti. Përvec kësaj neni 8, 
punëdhënësi në sektorin publik, është i obliguar që të shpall konkurs publik 
sa herë që pranon një punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie të punës.
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Kompania kishte angazhuar një punonjës për punë dhe detyra specifike, 
për një periudhë 11 ditore, në cilësinë e Kontabilistit të Certifikuar, në vlerë 
financiare 900€. Më pas, i njëjti është angazhuar me kontratë në afat të 
caktuar shtatë mujore, për punë dhe detyra specifike në një angazhim të 
herë pas hershëm me një pagesë të realizuar në shumën 400€. Angazhimi i 
tij është bërë me qëllim të rishikimit dhe zbatimit të rekomandimeve të 
dhëna në raportin e auditimit për vitin 2019, mirëpo për të njëjtin kompania 
nuk kishte zhvilluar procedura të rekrutimit.

Sipas Menaxhmentit të Kompanisë, punësimi përmes kontratës për punë 
dhe detyra specifike ka ardhur si rrjedhojë e mungesës së Zyrtarit Kryesor 
Financiar si dhe kërkesave ligjore për nënshkrim të Pasqyrave Financiare.

Ndikimi Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike pa zhvilluar ndonjë 
proces konkurrues, eliminon konkurrencën dhe rritë rrezikun e angazhimit 
të personave jo të duhur në pozitat e caktuara.

Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që me rastin e themelimit të marrëdhënieve të 
punës të zhvillojë procedura të rekrutimit në mënyrë të rregullt dhe 
transparente dhe se pozitat e rregullta të mbulohen nga punëtorët me 
kontrata të rregullta të punës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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3     Çështjet e zgjidhura gjatë procesit të auditimit

Gjatë auditimit u identifikuan disa çështje që iu komunikuan menaxhmentit dhe u zgjidhen në 
mënyrë efektive gjatë auditimit aktual. Ato nuk kërkojnë ndonjë veprim të mëtutjeshëm dhe 
raportohen vetëm me qëllim të dokumentimit të komunikimit në fjalë, veprimeve të ndërmarra dhe 
rezultateve të tyre. Këto ishin si më poshtë:

Çështjet materiale të cilat ne i kemi identifikuar dhe janë përmirësuar gjatë kohës së auditimit

Çështja 1 Mos prezantimi i drejtë i të ardhurave nga grantet

Gjetja Të hyrat nga grantet në shumë 152,152€ nuk janë pasqyruar drejtë në 
pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasi që ishin klasifikuar në 
kuadër të të hyrave operative.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar duhet të sigurojë zbatim të plotë të SNK-ve 
dhe SNRF-ve  për ndërmarrjen e veprimeve adekuate për  prezantim të 
drejtë të të hyrave nga grantet në pasqyrën e të ardhurave 
gjithëpërfshirëse.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes përmes letër përjashtimit, Kompania ka 
ndërmarrë veprimet e nevojshme korrigjuese.

Çështja 2 Nënvlerësimi i shpenzimeve për paga në PFV dhe mungesa e 
shpalosjeve në lidhje me pagat  

Gjetja
Si rezultat i mos përfshirjes së shpenzimeve të kontributeve të 
pensioneve nga punëdhënësi në pagat bruto, shpenzimet e pagave të 
prezantuara në pasqyrën e të ardhurave ishin nënvlerësuar për 5,915€ 
në krahasim me të dhënat në librat kontabël.

Përveç kësaj, në shënimet shpjeguese nuk ishte prezantuar shuma 
119,385€ për shpenzimet e pagave bruto.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë ndërmarrjen e veprimeve adekuate 
për prezantim të drejtë të shpenzimeve për paga në pasqyrën e të 
ardhurave gjithëpërfshirëse dhe shënimet shpjeguese.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes përmes letër përjashtimit, Kompania ka 
ndërmarrë veprimet e nevojshme korrigjuese.

Çështja 3 Mbivlerësimi i zërit kontabël shpenzimet tjera

Gjetja
Shpenzimet tjera ishin mbivlerësuar për 5,915€, për arsye të përfshirjes 
gabimisht të shpenzimeve të kontributeve të pensioneve të 
punëdhënësit në atë zë kontabël.
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Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë, klasifikimin e duhur të 
shpenzimeve sipas zërave përkatës kontabël.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes përmes letërpërjashtimit, janë bërë 
korrigjimet e nevojshme për klasifikimin e shpenzimeve në zërat 
përkatës të shpenzimeve.

Çështja 4 Mos prezantimi i saktë i vlerës së TVSH-së

Gjetja
Shuma e TVSH-së së arkëtueshme e prezantuar në pasqyra financiare 
nuk përputhet për 15,156€ me konfirmimin e pranuar nga Administrata 
Tatimore.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë se janë marrë veprimet korrigjuese 
që të dhënat kontabël dhe shumat e prezantuara në pasqyrën e 
pozicionit financiar, të jenë në harmoni me gjendjen e llogarive tatimore 
në Administratën Tatimore.

Rezultati Pas ngritjes së çështjes është korrigjuar vlera e TVSH-së sipas 
konfirmimit nga ana e Administratës Tatimore.

Çështja 5 Mos prezantim i drejt i shënimeve shpjeguese për zërin e obligimeve 
tatimore dhe kontributeve pensionale 

Gjetja Obligimet për paga dhe për kontribute të pensioneve nuk janë 
prezantuar saktë në shënimet shpjeguese.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar duhet të sigurojë ndërmarrjen e veprimeve 
adekuate për prezantim të drejtë të obligimit tatimor për pagat dhe 
kontributet pensionale në shënimet shpjeguese.

Rezultati Pas adresimit të çështjes përmes letër përjashtimit, janë ndërmarrë 
veprimet e nevojshme korrigjuese.

Çështja 6 Mos prezantimi i saktë i llogarive të pagueshme
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Gjetja
Llogaritë e pagueshme tregtare të prezantuara në Pasqyrën pozicionit 
financiar nuk prezantojnë saktë gjendjen e tyre. Për një rast, shuma e 
obligimit të kompanise ndaj furnitorit ishte prezantuar 70€, ndërsa 
bazuar në letërkonfirmimin e pranuar nga furnitori, shuma e detyrimit 
ishte 2,252€. Në këtë rast, kompania kishte nënvleresuar obligimet për 
2,182€. Përveç kësaj, ky detyrim daton që nga viti 2015. Kompania nuk 
e ka trajtuar ekzistencën dhe vlerësimin e detyrimeve nëpërmjet procesit 
të inventarizimit ku do të duhej të barazohej rezultati i këtij procesi me 
librat kontabël, sipas nenit 12 të Ligjit për Kontabilitet, Raportim 
Financiar dhe Auditim. Më tej, Kompania KRU “Drini i Bardhë” nuk e 
pranon vlerën e prezantuar nga OE dhe e arsyetojnë se ka paqartësi 
lidhur me vlerën e këtij mos barazimi.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë, që janë marrë veprimet e 
nevojshme korrigjuese në gabimet në lidhje me detyrimet në të dhënat 
kontabël, në mënyrë që të bëhet një prezantim i saktë në pasqyrat 
financiare. Përveç kësaj, të krijohen mekanizma që regjistri i obligimeve 
të rishikohet në baza të rregullta kohore në mënyrë që të vërtetohet 
plotësia dhe saktësia e listës së detyrimeve ndaj furnitorëve.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes përmes letër përjashtimit, llogaritë e 
pagueshme janë korrigjuar dhe plotësuar me informata të nevojshme. 
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4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve
Raporti i auditimit për PFV-të e vitit 2019 të KRU Drini i Bardhë ka rezultuar në 20 rekomandime 
kryesore. KRU Drini i Bardhë kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i 
zbatoj rekomandimet e dhëna. Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2020, 13 rekomandime janë 
zbatuar; 1 rekomandim ishte në proces dhe 6 nuk janë adresuar ende, siç është paraqitur në 
Grafikun 2, më poshtë. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë 
trajtuar ato, shihni në Tabelën 1 (ose Tabelën e rekomandimeve).

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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Tabela 1 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2020

Nr Fusha e 

Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 Veprimet e ndërmarra Statusi 

1. Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që bëhen 

harmonizimet në mes të regjistrit të 

aseteve dhe shënimeve kontabël, në 

mënyrë që pasqyra e pozicionit 

financiar dhe shënimet shpjeguese, të 

prezantojnë informacione të plota dhe 

të sakta sipas kërkesave të standardeve 

të kontabilitetit. 

Është bërë korrigjimi i listës 

së aseteve (kanaleve dhe 

pendave) duke shmangur 

diferencat tek klasa e 

kanaleve dhe pendave. 

I zbatuar 

2. Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 

marrë veprime konkrete për korrigjimin 

e regjistrit të aseteve në librat kontabël, 

në përputhje me standardet e 

kontabilitet. 

Janë korrigjuar të gjitha 

asetet (kanalet dhe pendat 

duke korrigjuar kështu edhe 

TVSH-në, që ka ndikuar në 

mbivlerësimin e aseteve dhe 

tani lista e aseteve është 

regjistruar sipas SNK 16-

Prona Fabrika Impiantet-

pajisjet). 

I zbatuar 

3. Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në një 

periudhë sa më të shkurtër të bëhet 

inicimi i një procesi të rivlerësimit të 

aseteve, në mënyrë që prezantimi i 

vlerës së tyre në vitet e ardhshme të 

jetë real dhe në përputhje me 

standardet e kontabilitetit. 

Kompania kishte bërë 

kërkesë te aksionari për 

financim mirëpo ende nuk 

ka marrë ndonjë përgjegjje. 

Nuk ka 

filluar 

zbatimi 
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4. Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 

ndërmarrë veprime konkrete për 

mënjanimin e pengesave dhe 

funksionalizimin e aseteve jashtë 

përdorimit dhe të sigurojë trajtimin e 

duhur kontabël në pasqyra financiare. 

Janë larguar nga 

lista 18 kanale të 

cilat ishin nën 

menaxhim të 

komunës së Gjakovës 

dhe Klinës si dhe 

kanalet të cilat si 

pasojë e mos 

interesimit të 

fermerëve për ujitje 

dhe mungesës së 

mirëmbajtjes së 

duhur kanalet janë 

dëmtuar dhe janë 

mbyllur dhe 

kompania nuk ka 

përfitime nga këto 

kanale. 

I zbatuar 

5. Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të 

bëhet një rishikim i shpenzimeve të 

zhvlerësimit si dhe korrigjimin e 

gabimeve të identifikuara. Gjithashtu, të 

siguroj aplikimin e zhvlerësimit bazuar 

në kërkesat e standardeve. 

Është bërë korrigjimi 

i zhvlerësimit duke i 

regjistruar shpenzimet 

e zhvlerësimit vetëm 

në momentin kur 

kanë qenë të 

gatshme për 

përdorim dhe po 

ashtu është llogaritur 

zhvlerësimi mujor 

sipas SNK 16. 

I zbatuar 

6. Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, trajtimin 

e llogarive të arkëtueshme të 

grumbulluara vite me radhë dhe trajtimi 

i borxheve të këqija të bëhet në 

harmoni me kërkesat e rregullores për 

menaxhimin e të arkëtueshmeve. 

Kompania ka trajtuar 

provizionimin e 

llogarive të 

arkëtueshme në  

pajtueshmëri me 

rregulloren e 

brendshme. 

I zbatuar 

7. Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 

marrë veprime korrigjuese lidhur me 

asetet të cilat janë përfituar nga 

grantet, për të siguruar vlerë të saktë 

të hyrave të shtyra dhe të hyrave nga 

grantet. 

Janë korrigjuar të 

gjitha asetet (kanalet 

dhe pendat duke 

korrigjuar kështu 

edhe TVSH-në, që ka 

ndikuar në 

mbivlerësimin e 

aseteve dhe tani lista 

e aseteve është 

regjistruar sipas SNK 

16-Prona Fabrika 

Impiantet-pajisjet). 

I zbatuar 
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8. Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 

marrë veprimet për të siguruar 

evidencat e sakta lidhur me obligimet 

e pagave ndaj punëtorëve si dhe 

prezantimin e saktë të tyre në pasqyrat 

financiare. 

Kompania e ka 

formuar komisionin 

për verifikimin e 

borgjeve ndaj 

punëtorëve. 

I zbatuar 

9. Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, 

deklarimin e tatimit mbi të ardhurat 

personale, kontributet pensionale për të 

punësuarit si dhe prezantimin e tyre në 

pasqyrën e pozitës financiare. 

Kompania e ka 

formuar komisionin 

për verifikimin e 

borgjeve ndaj 

punëtorëve dhe 

deklarimin e e 

tatimeve dhe 

kontributeve. 

I zbatuar 

10.  Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 

marrë veprimet korrigjuese që të 

dhënat kontabël dhe shumat e 

prezantuara në pasqyrën e pozicionit 

financiar, të jenë në harmoni me 

gjendjen e llogarive tatimore në 

Administratën Tatimore. 

Kompania kishte 

korrigjuar dhe 

harmonizuar gjendjen 

e llogarive tatimore 

me Administratën 

Tatimore pas 

rekomandimit tonë 

me Letër Përjashtim. 

I zbatuar 

11.  Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një 

analizë gjithëpërfshirëse të zërit 

“Rezervat tjera” dhe të siguroj 

informacionet përkatëse lidhur me 

zvogëlimin e shumës se këtij zëri, 

krahasuar me vitin paraprak për të 

pasur një pamje të drejtë dhe të 

vërtetë të tyre. 

Është korrigjuar dhe 

është prezantuar 

vlera e rezervës së 

rivlerësuar 

1,147,937€ në PF. 

I zbatuar 

12.  Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 

vendosur procese efektive për të 

konfirmuar që janë bërë korrigjimet e 

gabimeve të identifikuara tek rrjedha e 

parasë dhe pasqyra e ndryshimeve në 

ekuitet për të siguruar një pamje të 

drejtë dhe të vërtetë të tyre. 

Ky rekomandim nuk 

është adresuar as 

gjatë hartimit të PFV 

2020. 

Nuk ka filluar 

zbatimi 

13.  Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që 

shënimet shpjeguese të përmbajnë 

parimet bazë që përdoren për hartimin 

e pasqyrave financiare dhe 

informacionet mbi përbërjen e zërave 

të pasqyrave, janë dhënë sipas 

kërkesave të standardeve të 

kontabilitetit. 

Ky rekomandim është 

adresuar pjesërisht, 

pasiqë ende ka 

mangësi në shënimet 

shpejguese të PF 

2020. 

Pjesërisht i 

zbatuar 

14.  Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që 

gabimet materiale të zbuluara e që i 

përkasin periudhave paraardhëse, të 

korrigjohen në informacionin krahasues 

të paraqitura në pasqyrat financiare 

për periudhat e mëpasshme. 

Ky rekomandim nuk 

është zbatuar as 

gjatë hartimit të PFV 

2020. 

Nuk ka filluar 

zbatimi 
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15.  Llogaritë e 

arkëtueshme 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me 

rastin e hartimit të PVF-ve zërat 

financiar të prezantojnë vlerë të saktë 

financiare. Po ashtu, të siguroj që të 

behet harmonizimi i shënimeve 

kontabël me llogaritë e klientëve. 

Nuk kemi hasur në 

raste të tilla gjatë 

testimeve tona për 

vitin 2020. 

I zbatuar 

16.  Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë 

marrë veprimet e nevojshme korrigjuese 

për të hyrat që janë njohur në 

momentin e nënshkrimit të kontratave, 

në mënyrë që informacioni i të hyrave 

dhe llogarive të arkëtueshme të jetë i 

saktë. Po ashtu, të sigurojë që të hyrat 

të njihen vetëm atëherë kur 

konsumatorët marrin shërbimet e 

ofruara dhe plotësohen kriteret e 

standardit për njohje të tyre. 

Trajtimi i të hyrave 

vazhdon të jetë i 

njejtë me vitin e 

kaluar. 

Nuk ka filluar 

zbatimi 

17.  Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë se 

përcaktimi i tarifave të ujitjes për 

shërbimet që i ofron, të jetë i bazuar 

në kritere të qarta për përcaktimin e 

tyre. Po ashtu, të sigurojë që brenda 

një afati sa më të shkurtër janë marrë 

masat e nevojshme përmirësuese për 

rastet kur çmimet e vendosura në 

kontrata nuk janë në përputhje me 

vendimet e BD, si dhe janë marrë 

veprime konkrete për kontratat e 

lidhura me operatorët pa u përcaktuar 

tarifat nga BD. 

Kompania ka hartuar 

aneks të rregullores 

për të hyrat ku ka 

përcaktuar kirteret 

lidhur me përcaktimin 

e tarifave për klientë. 

I zbatuar 

18.  Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë që, të 

merren masa ndaj klientëve të cilët 

nuk i përgjigjen kërkesave për pagesë, 

të dërgoj vërejtjet dhe në rastet kur 

konsumatorët nuk i përgjigjen vërejtjeve 

të aplikohen masat ndëshkuese të 

përcaktuara në kontratë. 

Ky rekomandim nuk 

është zbatuar as 

gjatë vitit 2020. 

Nuk ka filluar 

zbatimi 

19.  Shpenzimet 

operative 

Bordi i Drejtorëve, të sigurojë që Zyra 

e financave i përfshijnë të gjitha 

shpenzimet e ndodhura gjatë vitit 

fiskal, në shumat kontabël dhe shumat 

në pasqyrat financiare, në mënyrë që 

eliminohen nënvlerësimet/ 

mbivlerësimet e rezultatit financiar. 

Kompania kishte 

korrigjuar vlerat e 

shpenzimeve pas 

rekomandimit tonë 

me Letër Përjashtim. 

I zbatuar 



20. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve, të sigurojë që burimet 
njerëzore, i kanë kryer harmonizimet e 
kontratave të punonjësve sipas kërkesave 
të rregulloreve për organizim të 
brendshëm dhe për paga, në mënyrë që 
të eliminojë trajtimin e pa barabartë të 
punonjësve në pozita dhe përgjegjësi të 
njëjta.

As gjatë vitit 
2020 nuk ishin 
kryer 
harmonizimet e 
kontratave.

Nuk ka filluar zbatimi

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

1. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në një periudhë sa më të shkurtër të bëhet inicimi i 
një procesi të rivlerësimit të aseteve, në mënyrë që prezantimi i vlerës së tyre në 
vitet e ardhshme të jetë real dhe në përputhje me standardet e kontabilitetit.

2. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që gabimet materiale të zbuluara e që i përkasin 
periudhave paraardhëse, të korrigjohen në informacionin krahasues të paraqitura 
në pasqyrat financiare për periudhat e mëpasshme.

3. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese të përmbajnë parimet bazë 
që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe informacionet mbi përbërjen e 
zërave të pasqyrave, janë dhënë sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

4. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të hyrat të njihen pa përfshirjen e shumave të 
mbledhura për llogaritë e palëve të treta në mënyrë që të zbatohet saktë standardi 
për raportim financiar në lidhje me njohjen e të hyrave nga qiraja.

5. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që, të merren masa ndaj klientëve të cilët nuk i 
përgjigjen kërkesave për pagesë, të dërgoj vërejtjet dhe në rastet kur konsumatorët 
nuk i përgjigjen vërejtjeve të aplikohen masat ndëshkuese të përcaktuara në 
kontratë.

6. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se është bërë një vlerësim dhe planifikim i duhur i 
nevojave të Kompanisë dhe në të gjitha rastet ku janë të aplikueshme, të aplikohen 
procedurat e prokurimit dhe të shmangen blerjet direkte nga OE.

7. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura ligjore 
në mënyrë që të qartësohet statusi i pronave dhe të zgjidhen kontestet ligjore lidhur 
me këto pasuri.

8. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese, në 
mënyrë që të sigurohet informacioni i saktë i të hyrave dhe llogarive të 
arkëtueshme. Po ashtu të siguroj që të hyrat të njihen vetëm atëherë kur 
konsumatorët marrin shërbimet e ofruara dhe plotësohen kriteret e standardit për 
njohje të tyre, si dhe raportimi nga komisioni verifikues bëhet në mënyrë 
konsistente nga viti në vit.

9. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që faturimi bëhet vetëm për klientët me të cilët është 
nënshkruar kontrata nga të dy palët.

10. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë që me rregullore të parashihen qartë kriteret e 
aplikimit të zbritjes së çmimeve ndaj klientëve, duke shmangur çfarëdolloj 
diskriminimi.

11. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që burimet njerëzore i kanë kryer harmonizimet e 
kontratave të punonjësve sipas kërkesave të rregulloreve për organizim të 
brendshëm dhe për paga, në mënyrë që të eliminojë trajtimin e pa barabartë të 
punonjësve në pozita dhe përgjegjësi të njëjta. 

12. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që me rastin e themelimit të marrëdhënieve të punës 
të zhvillojë procedura të rekrutimit në mënyrë të rregullt dhe transparente dhe se 
pozitat e rregullta të mbulohen nga punëtorët me kontrata të rregullta të punës.
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Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm

Arvita Zyferi, Ndihmëse e Auditorit të Përgjithshëm

Fitim Haliti, Udhëheqës i Auditimit

Jetmira Isufi, Udhëheqëse e ekipit

Vlora Duraku, Anëtare e ekipit

Ernes Beka, Anëtar i ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi
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Shënimet fundore

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 
mira relevante. 

² Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet

³ 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.
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