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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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     Elhame Shefkiu, Kryesuese e Bordit

     Muhamed Suliqi, Kryeshef Ekzekutiv

     Merita Xhelili, Zyrtare Kryesore Financiare dhe e Thesarit

Adresa: Vellezërit Gërvalla p.n, Gjilan, Republika e Kosovës

1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Hidromoravës 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 Hidromoravës (Hidromorava), 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 Hidromoravës 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).

Baza për Opinion të kundërt

A1 Shpenzimet operative ishin mbivlerësuar për 40,538€. Në shpenzimet operative kishte 
materiale të financuara nga donatori ‘CDI Zvicerane’ që përbëhen nga pjesët fazonike për 
zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit dhe të cilat plotësojnë kushtin për të qenë pasuri sepse kanë 
jetëgjatësi mbi një vit. Mirëpo, të njëjtat kompania përveç që i ka njohur tek zëri i 
“investimeve në vijim” i kishte regjistruar edhe tek shpenzimet operative duke mbivlerësuar 
këtë zë.
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A2 Saldo përfundimtare e zërit ”Prona, Pajisjet dhe Impiantet” ishte prezantuar në pasqyrën e 
pozitës financiare me vlerë 7,432,715€. Ky zë në shënimet shpjeguese ishte shpalosur në 
disa nën-zëra. Gjatë testimit të tyre kemi konstatuar se nën-zëri ”rrjeti i ujësjellësit/ instalime 
teknike” ishte prezantuar në vlerë 5,589,737€, pra 23,741€ më tepër sesa vlera e tij reale. 
Rrjedhimisht, zëri ”Prona, Pajisjet dhe Impiantet” ishte i mbivlerësuar. Ky mbivlerësim ishte 
bërë me rastin e regjistrimit të pasurive të reja gjatë vitit të cilat ishin regjistruar me gjithë 
vlerën e TVSH-së në regjistrin e pasurive.

A3 Zëri i detyrimeve afatgjata (detyrimet ndaj grantit), në pasqyrën e pozitës financiare, ishte 
nënvlerësuar për 198,889€ si rezultat i mos regjistrimit të duhur të transaksioneve të 
ndodhura gjatë vitit 2020.

A4 Saldo e zërit “investime në vijim” në pasqyrën e pozitës financiare është prezantuar me 
vlerë prej 1,153,302€, gjatë analizave tona kemi konstatuar se kjo shumë ishte mbivlerësuar 
për 168,331€, për projektet si në vijim:

- Te projekti ”Ndërtimi i kanalizimit në shtratin e lumit Dobërçan” ishte mbivlerësuar për 
vlerën 124,444€ si reflektim i regjistrimit të gabuar të TVSH-së dhe mos prezantimit të drejtë 
të avansit të dhënë në vitin paraprak;

- Te projekti “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në regjionin e Gjilanit-zonat rurale” ishte 
mbivlerësuar për vlerën 35,379€ si reflektim i regjistrimit të gabuar të TVSH-së; dhe

- Te projekti “Ndërrimi i gypave të ujësjellësit për Gjilan, Viti dhe Kamenicë (lot 1 dhe lot 2)” 
ishte mbivlerësuar për vlerën 8,508€, si reflektim i regjistrimit të gabuar të TVSH-së dhe 
mos prezantimit të drejtë të avansit të dhënë në vitin paraprak. 

A5 Sipas raportit të inventarizimit vlera e stokut ishte 470,515€, ndërsa në PFV ishte 435,523€. 
Rrjedhimisht, vlera e stokut e prezantuar në PFV ishte nënvlerësuar për 34,991€.

A6 Kompania në zërin e stoqeve kishte përfshirë edhe materialet të cilat përbëhen nga pjesët 
fazonike për zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit të cilat plotësojnë kushtin për të qenë pasuri 
sepse kanë jetëgjatësi mbi një vit. Paraqitja e këtyre materialeve në zërin e stoqeve kishte 
mbivlerësuar këtë zë në PFV për 128,459€.

B1 Kompania në pasqyrën e pozitës financiare ka prezantuar pasuri jo qarkulluese (prona, 
pajisje dhe impiante) në vlerë neto 7,432,715€ për të cilat rivlerësimi nuk ishte bërë që nga 
viti 2007. Andaj ne nuk ishim në gjendje të konstatojmë nëse vlera e pasurive jo qarkulluese 
është e saktë, apo e mbi/nënvlerësuar.

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.
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Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar gjithashtu pajtueshmërinë e menaxhmentit të Hidromoravës 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, transaksionet e kryera  të Hidromorava kanë qenë, në të gjitha aspektet 
materiale, në pajtueshmëri me kriteret e përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i 
zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Baza për konkluzion

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë të përshkruara 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 Kodit të 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 Qeveria e Kosovës me vendimin nr. 14/50 të datës 21.12.2020 i ka ndarë një subvencion 
kompanisë në vlerë prej 300,000€. Këto mjete janë dedikuar për të mbuluar deficitin e 
shkaktuar nga Pandemia Covid 19, shtuar këtu edhe gjendjen emergjente të shkaktuar nga 
thatësia e viteve të fundit në regjionin e Anamoravës si dhe vështirësive financiare. 
Kompania këto mjete i kishte pranuar më 31.12.2020, rrjedhimisht asnjë prej këtyre mjeteve 
nuk kishte arritur që t’i shpenzoi në vitin 2020.

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 
Hidromoravës.
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Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Hidromoravës është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare të 
Hidromoravës 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 Kompania Regjionale e Ujësjellësit Hidromorava 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. 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 Hidromoravës.

• 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 Hidromoravës, 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 A1 - Mbivlerësimi i shpenzimeve operative
Gjetja Paragrafi 4.37 i Kornizës Konceptuale specifikon se njohja e elementeve të 

pasqyrave financiare është procesi i inkorporimit të një zëri në pasqyrën e 
bilancit ose në pasqyrën e të ardhurave, i cili përmbush përkufizimin e një 
elementi që plotëson dhe kriterin për njohjen e tyre. Zërat që plotësojnë 
kriterin e njohjes duhet të njihen në pasqyrën e pozitës financiare ose në 
pasqyrën e të ardhurave.

Testimet tona tregojnë se shpenzimet operative janë mbivlerësuar për 
vlerën 40,538€. Këto shpenzime kanë rezultuar si dalje e stoqeve nga 
depoja dhe janë regjistruar në klasën e shpenzimeve operative. Gjatë 
auditimit ne vërejtëm se këto stoqe kanë dalë nga depoja e donacioneve 
të cilat i ka financuar donatori (CDI Zvicerane) dhe në thelb janë materiale 
të cilat kanë jetëgjatësi mbi një vit, që plotësojnë kushtin për të qenë pasuri 
kapitale. Për më tepër, këto materiale janë prezantuar edhe tek zëri i 
"investimeve në vijim" në PFV.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mos njohurive adekuate të zyrtarit 
përgjegjës për regjistrim në depo dhe për shkak të mos aplikimit të duhur të 
trajtimit të stoqeve që i takojnë investimeve kapitale nga zyra e kontabilitetit.

Ndikimi Mos klasifikimi i drejtë i zërave financiar ka rezultuar me mbivlerësimin e 
shpenzimeve operative duke ndikuar në prezantimin jo të drejtë të fitimit të 
paraqitur në Pasqyrën e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse.

Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se, bëhet klasifikimi i duhur i zërave në 
kontabilitet dhe njëkohësisht zëri i shpenzimeve të prezantohet drejtë në 
PFV në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A2 - Mbivlerësimi i pasurive afatgjata
Gjetja Paragrafi 16 i SNK 16 (Aktivet Afatgjata Materiale /Toka, Ndërtesa, 

Makineri e Pajisje) thekson se njohja dhe matja në kontabilitet duhet të 
bëhet kur:
“Kosto e një zëri të aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e 
pajisje) përfshin çmimin e tij të blerjes, përfshirë taksat doganore dhe taksat 
mbi blerjen jo të rimbursueshme, pasi zbriten skontot tregtare dhe zbritjet 
tregtare”.
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Saldo përfundimtare e zërit ”Prona, Pajisjet dhe Impiantet” ishte prezantuar 
në pasqyrën e pozitës financiare me vlerë 7,432,715€. Ky zë në shënimet 
shpjeguese ishte shpalosur në disa nën-zëra. Gjatë testimit të tyre kemi 
konstatuar se nën-zëri ”rrjeti i ujësjellësit/ instalime teknike” ishte 
prezantuar në vlerë 5,589,737€, mirëpo vlera e tij ishte mbivlerësuar për 
23,741€. Ky mbivlerësim ishte bërë me rastin e regjistrimit të pasurive të 
reja gjatë vitit të cilat ishin regjistruar së bashku me vlerën e TVSH-së në 
regjistrin e pasurive.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës ë rishikimit të kostove reale të 
pasurive të cilat janë regjistruar gjatë periudhës aktuale duke mos i larguar 
tatimet të cilat janë të rimbursueshme.

Ndikimi Mungesa e rishikimit gjatë regjistrimit të pasurive në regjistrin e tyre mund 
të ndikoj në mbi/nënvlerësimin e tyre, duke mos prezantuar pamje të drejtë 
dhe të vërtetë në PFV-ve. 

Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se në regjistrin e pasurisë janë të regjistruara 
vetëm vlerat neto të tyre pa përfshirjen e tatimeve të rimbursueshme nga 
autoritetet përkatëse tatimore, dhe po ashtu të sigurojë që janë marrë 
veprimet korrigjues të vlerës së pasurive të mbivlerësuara.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A3 - Nënvlerësimi i të hyrave të shtyra nga grantet
Gjetja Paragrafi 24 i SNK 20 (Kontabiliteti i granteve qeveritare dhe dhënia e 

informacioneve shpjeguese për ndihmën qeveritare), respektivisht paraqitja 
e tyre kërkon që: “Grantet qeveritare që lidhen me aktivet, përfshirë grantet 
jo monetare me vlerë të drejtë, duhet të paraqiten në pasqyrën e pozicionit 
financiar ose duke e njohur grantin si të ardhur të shtyrë ose duke zbritur 
grantin që merret nga vlera e mbartur e aktivit”.

Në pasqyrën e pozicionit financiar të kompanisë, respektivisht në zërin e 
detyrimeve afatgjata (detyrimet ndaj grantit) me vlerë prej 
5,609,514€, kompania nuk kishte përfshirë pagesën prej 115,084€, e cila 
ishte bërë gjatë vitit direkt nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor për projektin ”Ndërtimi i kanalizimit në shtratin e lumit Dobërçan”. 
Poashtu vlera 83,805€ nuk i është ngarkuar këtij zëri si pasojë e kalkulimit 
jo të saktë gjatë hartimit të PFV-ve. Rrjedhimisht nënvlerësimi i këtij zëri në 
PFV-të e 2020 gjithsejtë ishte 198,889€. 

Mos përfshirja e të gjitha të hyrave nga granti qeveritar dhe gabimi në 
kalkulimin e shumave të cilat janë pranuar nga granti kishte ndodhur për 
shkak të pakujdesisë gjatë përgatitjes së PFV-ve nga zyrtarët përgjegjës si 
dhe nga mungesa e një rishikimi adekuat para se PFV-të të miratohen.

Ndikimi Si pasojë e këtij nënvlerësimi për të hyrat nga granti, pasqyra e pozicionit 
financiar është nënvlerësuar tek detyrimet afatgjata dhe te pasqyra e të 
ardhurave është nënvlerësuar e hyra jo financiare. Poashtu, efekti i këtij 
nënvlerësimi ka ndikuar edhe në pasqyrën e rrjedhës së parasë së 
gatshme dhe në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet.
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Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për 
të regjistruar saktë vlerën e financimeve nga grantet dhe të bëhet një 
rishikim i shumave para miratimit të tyre me qëllim që prezantimi i PFV-ve 
të jetë i plotë dhe i drejtë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A4 - Mbivlerësimi i investimeve në vijim
Gjetja Paragrafi 17 i Kornizës Konceptuale për Raportimin Financiar, parasheh që 

”Kontabiliteti mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara 
përshkruan efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera dhe rrethanave 
mbi burimet dhe kërkesave shtesë të një njësie raportuese në periudhat në 
të cilat këto efekte ndodhin, edhe nëse arkëtimet dhe pagesat përkatëse në 
mjeteve monetare ndodhin në një periudhë të ndryshme”.

Saldo e zërit Investime në vijim në PFV është prezantuar me vlerë prej 
1,153,302€, mirëpo, gjatë analizave tona kemi konstatuar se kjo shumë 
ishte mbivlerësuar për vlerën 168,331€, për projektet si në vijim: 

- Te projekti ”Ndërtimi i kanalizimit në shtratin e lumit Dobërçan” 
ishte mbivlerësuar për vlerën 124,444€, si reflektim i regjistrimit të gabuar 
të TVSH-së dhe mos prezantimit të drejtë të avansit të dhënë në vitin 
paraprak;

- Te projekti “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në regjionin e Gjilanit-zonat 
rurale” ishte mbivlerësuar për vlerën 35,379€ si reflektim i regjistrimit të 
gabuar të TVSH-së;

- Te projekti “Ndërrimi i gypave të ujësjellësit për Gjilan, Viti dhe Kamenicë 
(lot 1 dhe lot 2)” ishte mbivlerësuar për vlerën 8,508€, si reflektim i 
regjistrimit të gabuar të TVSH-së dhe mos prezantimit të drejtë të avansit të 
dhënë në vitin paraprak. 

Megjithatë gjatë procesit të auditimit kompania kishte marrë veprime për 
korigjimin e aplikimit të gabuar të TVSH –së dhe kishte bërë kthimin e 
mjeteve të paguara më tepër, mirëpo korrigjimet ende nuk kanë reflektuar 
në shënimet kontabël dhe në PVF.

Kjo kishte ndodhur për shkak të analizimit të pamjaftueshëm gjatë 
regjistrimeve në kontabilitet, rrjedhimisht edhe gjatë hartimit të PFV-ve nga 
zyrtari kryesor financiar. 

Ndikimi Mungesa e një rishikimi për regjistrimin e drejtë në kontabilitet dhe 
përfshirja e TVSH-së në njohjen e vlerës së investimeve në vijim kishte 
ndikuar në mbivlerësimin e tyre.

Rekomandimi A4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se në saldon e investimeve në vijim 
përfshihen vlerat e sakta duke përjashtuar vlerat e TVSH-së në prezantimin 
e këtij zëri. Po ashtu, të marrë veprime korrigjuese për regjistrimet e 
identifikuara me gabime. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja A5 - Mos harmonizim i raportit të komisionit të inventarizimit të stoqeve me PFV-të
Gjetja Sipas Ligjit Nr.06/L- 032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, 

shoqëritë tregtare të paktën një herë në vit duhet të verifikojnë ekzistencën 
dhe vlerësimin e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit 
të këtyre zërave dhe dëshmive të tyre mbështetëse. Rezultatet nga raporti i 
inventarizimit duhet të barazohen me librat kontabël.

Komisioni për inventarizimin e pasurisë në fund të vitit kishte bërë 
regjistrimin e pasurisë përfshirë këtu edhe stoqet dhe kishte përpiluar 
raportin final të inventarizimit. Ne krahasuam shumat e raportit të komisionit 
të inventarizimit me ato të pasqyrave financiare dhe konstatuam se ka 
diferenca në mes të raportit të komisionit dhe PFV-ve për vlerë e stokut. 
Sipas raportit të inventarizimit vlera e gjithmbarshme e stokut ishte 
470,515€, gjersa në PFV ishte 435,523€. Rrjedhimisht vlera e stokut e 
prezantuar në PFV ishte nënvlerësuar për 34,991€.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mos evidentimit periodik të daljeve të 
stokut fizikisht me shënimet kontabël nga zyrtarët përgjegjës të depos.

Ndikimi Mungesa e kontrolleve efektive për të identifikuar në mënyrë periodike 
daljet fizike të stoqeve dhe evidentimin e tyre krijon diferencën në mes 
gjendjes fizike, regjistrave kontabël dhe inventarizimit, e cila ndikon në 
prezantim jo të drejtë të PFV-ve.

Rekomandimi A5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se në vazhdimësi është duke u bërë 
harmonizimi i daljeve fizike të stoqeve me regjistrat kontabël në mënyrë që 
të shmangen diferencat të cilat janë paraqitur mes shënimeve kontabël dhe 
evidentimit fizik të stokut dhe të prezantohet vlera e saktë e stoqeve në 
PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A6 - Mbivlerësim i vlerës së stoqeve
Gjetja Sipas Ligjit Nr.06/L- 032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, 

shoqëritë tregtare të paktën një herë në vit duhet të verifikojnë ekzistencën 
dhe vlerësimin e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit 
të këtyre zërave dhe dëshmive të tyre mbështetëse. Rezultatet nga raporti i 
inventarizimit duhet të barazohen me librat kontabël. 

Komisioni për inventarizimin e pasurisë në fund të vitit kishte bërë 
regjistrimin e pasurisë përfshirë këtu edhe stoqet dhe kishte përpiluar 
raportin final të inventarizimit. Në këtë raport ata kishin përfshirë edhe 
vlerën e stoqeve të cilat janë financuar nga Donatori (CDI – Zvicerane) dhe 
të cilat kanë dedikim projektet kapitale në të cilat donatori është 
bashkëfinancues i projektit. Këto stoqe lidhen me projekte kapitale të cilat 
përmbajnë pasuri me jetëgjatësi mbi një vit, respektivisht e plotësojnë 
kushtin të jenë pasuri kapitale dhe nuk do të duhej të evidentoheshin si 
stoqe. Vlera e mbivlerësimit të stoqeve në PFV-të është 128,459€.
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Kjo kishte ndodhur për shkak të mos njohurive adekuate të zyrtarit 
përgjegjës së depos dhe mos aplikimit të duhur të trajtimit të stoqeve nga 
zyra e kontabilitetit.

Ndikimi Mungesa e rishikimit të trajtimit të stoqeve në kontabilitet ka rezultuar me 
paraqitje jo adekuate të tyre duke bërë që vlera e stoqeve e prezantuar në 
PFV të jetë e mbivlerësuar.

Rekomandimi A6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se regjistrimi i stoqeve bëhet në pajtim me 
politikat kontabël, bëhet rishikimi dhe harmonizimi i rezultateve të tyre dhe 
prezantohen drejtë në PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B1 - Mungesa e rivlerësimit të pasurive jo qarkulluese
Gjetja Sipas Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit - SNK 16, rivlerësimi i 

pasurive jo qarkulluese kërkohet të bëhen çdo tre deri në pesë vjet, 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 në pasqyrën e pozitës financiare ka prezantuar pasuri jo 
qarkulluese (prona, pajisje dhe impiante) në vlerë neto 7,432,715€ për të 
cilat për herë të fundit e kishte realizuar një rivlerësim në vitin 2007. Andaj 
ne nuk ishim në gjendje të konstatojmë nëse vlera e pasurive jo qarkulluese 
është e saktë, apo e mbi/nënvlerësuar.

Çështja e rivlerësimit të pasurive jo qarkulluese, ishte trajtuar edhe në 
raportin e auditimit financiar për vitin 2019, mirëpo sipas zyrtarëve të 
kompanisë, aksionari (Ministria e  Ekonomisë dhe Ambientit) ka marr 
përsipër kontraktimin e një kompanie të licencuar për rivlerësim e pasurive 
për të gjitha kompanitë e ujësjellësit në Kosovë, por një gjë e tillë ende nuk 
është realizuar.

Ndikimi Mungesa e rivlerësimit të pasurive të cilat janë në pronësi dhe në regjistrat 
e kompanisë për 13 vite, ndikon në paraqitjen jo të drejtë të pasurisë në 
PFV.

Rekomandimi B1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të 
pasurisë dhe të ndërmarrë veprime konkrete për rivlerësimin dhe rishikimin 
e jetës së dobishme të pasurive së paku një herë në pesë (5) vite. Kjo me 
qëllim të paraqitjes së vlerës reale të pasurive, në përputhje me kërkesat e 
SNK 16.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.2  Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë
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2.2.1   Çështjet për pasqyrat financiare

Në vijim janë çështjet që kanë të bëjnë me prezantimin e të dhënave dhe përgatitjen në Pasqyra 
Financiare.  

Çështja A7 - Mos prezantim i saktë i detyrimeve afatshkurta 

Gjetja Sipas SNK 1, pasqyrat financiare duhet të përgatiten duke përdorur 
kontabilitetin mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. Kur 
përdoret kontabiliteti mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të 
konstatuara, 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 në 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.

Kompania arkëtimet në avancë nga konsumatorët që kishin parapaguar për 
shërbimet e ujit, i kishte prezantuar tek detyrimet tjera afatshkurta si 
parapagime të marra me vlerë 43,295€. Kjo shumë ishte mbivlerësuar për 
9,058€, ku në këtë shumë përfshihen pranimet e parave nga klientët e pa 
identifikuar dhe të cilat veç se janë të përfshira në të hyrat e kompanisë.

Kjo kishe ndodhur për shkak të pakujdesisë për trajtimin e çështjeve në 
përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit.

Ndikimi Mos prezantimi i saktë i parapagimeve të marra - të hyrave të shtyra ka 
ndikuar në mbivlerësimin e detyrimeve afatshkurta. Këto diferenca ndikojnë 
në mos prezantimin e saktë të pasqyrave financiare.

Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se vlera e detyrimeve të njihet dhe 
prezantohet saktë në PFV si dhe të marrë masat e nevojshme korrigjuese 
të gabimeve në lidhje me detyrimet në të dhënat kontabël.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Prezantimi jo saktë i llogarive të arkëtueshme në pasqyrën e rrjedhës së parasë së 
gatshme
Gjetja Sipas SNK 7, pasqyra e rrjedhës së parasë raporton mbi rrjedhën e parasë 

së gatshme gjatë periudhës duke e klasifikuar në aktivitetet operative, 
investuese dhe financuese. Klasifikimi nëpërmjet aktiviteteve ofron 
informacion që u lejon përdoruesve të vlerësojnë ndikimin e atyre 
aktiviteteve mbi pozicionin financiar të njësisë ekonomike dhe shumën e 
mjeteve të saj monetare dhe ekuivalentëve të mjeteve monetare. Ky 
informacion mund të përdoret edhe për të vlerësuar marrëdhëniet ndërmjet 
këtyre aktiviteteve.
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Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, por analizat tona 
tregojnë se zëri i llogarive të arkëtueshme nuk ishte prezantuar drejtë. 
Diferenca e prezantuar në mes të viteve në pasqyrën e pozitës financiare 
nuk është e njëjtë me atë të prezantuar në pasqyrën e rrjedhës së parasë e 
cila është mbivlerësuar për vlerën 16,936€. 

Kjo kishte ndodhur për shkak të keq prezantimit të saldos së hapjes në 
llogaritë e arkëtueshme duke përfshirë parapagimet nga konsumatorët, dhe 
për shkak të mos harmonizimit të të dhënave mes departamentit të faturimit 
dhe atij të financave.

Ndikimi Mos prezantimi i saktë i pasqyrës së rrjedhës së parave mund të ndikoi në 
vendimmarrjen e menaxhmentit dhe përdoruesve të pasqyrave financiare. 

Rekomandimi B2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar harmonizimin e shënimeve në mes të departamenteve dhe të 
sigurojë korrigjimin e gabimeve në saldon e llogarive të arkëtueshme dhe 
në pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2.2   Llogaritë e arkëtueshme

Vlera e llogarive të arkëtueshme, e prezantuar në PFV ishte 3,731,392€ (vlera neto). Ato kanë të 
bëjnë me arkëtimet ndaj klientëve nga afarizmi i rregullt i kompanisë. Kemi testuar 70 mostra për 
teste substanciale në vlerë bruto 210,961€.

Çështja B3 - Nënvlerësim i llogarive të arkëtueshme tregtare 

Gjetja Sipas SNK 1 - Paraqitja e pasqyrave financiare, duhet të prezantoj 
pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e 
aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël 
në po të njëjtën datë.

Zëri i llogarive të arkëtueshme në pozitën financiare ishte prezantuar në 
vlerën neto 3,731,392€, mirëpo gjatë analizimit të këtij zëri ne vërejtëm se 
ky zë ishte nënvlerësuar për 12,984€. Ndikimi i saldos përfundimtare të 
nënvlerësuar ishte reflektuar edhe tek lëvizjet e aktiviteteve operative në 
pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme.

Për të testuar saktësinë e llogarive të arkëtueshme, kemi dërguar 14 letër 
konfirmime te palët e treta-klientët në vlerë të përbashkët prej 41,101€, dhe 
kemi pranuar vetëm dy (2) letër konfirmime me vlerë prej 4,003€, ndërsa 
nga 12 klientët tjerë nuk kemi pranuar fare konfirmime.

Ky nënvlerësim kishte ndodhur për këto arsye: tek saldo të hapjes ishin 
përfshirë parapagimet nga konsumatorët, nuk ishin bërë harmonizimet mes 
saldos së hapjes, faturimeve dhe arkëtimeve të periudhës, si dhe për shkak 
të lëvizjeve të paidentifikuara gjatë vitit.

Ndikimi Mungesa e kontrolleve adekuate në sistemin e kontabilitetit si dhe mos 
harmonizimi periodik i të dhënave të kësaj llogarie mes faturimeve dhe 
arkëtimeve të periudhës ndikon në mos prezantim të drejtë të informatave 
në pasqyra financiare.

Rekomandimi B3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme 
korrigjuese për harmonizimin e të dhënave ndërmjet modulit të shitjes me 
modulin e kontabilitetit, në mënyrë që të sigurohet informacioni i saktë i 
vlerës së llogarive të arkëtueshme.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2.3   Pasuritë afatgjata

Në pjesën e aktives në pasqyrën e pozicionit financiar ishte prezantuar zëri i pasurive afatgjata në 
vlerë prej 8,586,017€. Ky zë përbëhej nga dy kategori të ndara; nga  kategoria ”Prona, Pajisje dhe 
Impiante” në vlerë prej 7,432,715€, si dhe nga kategoria “investime në vijim” në vlerë prej 
1,153,302€. Kemi testuar 70 mostra për testim substancial në vlerë prej 5,977,740€ dhe 5 për 
testim të pajtueshmërisë për vitin 2020. Po ashtu kemi testuar edhe zërin e investimeve në vijim 
duke përfshirë saldon e hapjes si dhe lëvizjet e ndodhura gjatë vitit. Përveç kësaj, kemi kryer 
procedurat analitike substanciale për popullacionin në tërësi sa i përket zhvlerësimit.

Çështja C1 - Vonesa në realizimin e projekteve kapitale

Gjetja Marrëveshjet kontraktuale të lidhura në mes kompanisë dhe OE për 
investime kapitale, specifikojnë periudhën e planit dinamik për përfundimin 
e punëve.

Ne gjatë auditimit kemi vërejtur se kishte vonesa në realizimin e tri (3) 
projekteve kapitaleve prej pesë (5) muaj deri në dy (2) vite, në këto 
projekte:

- “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në regjionin e Gjilanit - zonat rurale” e 
nënshkruar në korrik 2017 ishte paraparë të përfundonte në 120 ditë, 
ndërsa ende nuk ka përfunduar;

- "Ndërrimi i Gypave të ujësjellësit për Gjilan, Viti dhe Kamenicë (lot 1 dhe 
lot 2)“ e nënshkruar në shkurt 2019 dhe e paraparë të realizohet deri në 
dhjetor 2019, ende nuk është përfunduar; si dhe 

- “Ndërtimi i kanalizimit në shtratin e Lumit në Dobërçan" e nënshkruar në 
tetor 2019, ishte parashikuar të përfundonte deri në dhjetor 2020, mirëpo 
ende nuk ishte përfunduar.

Deri në përfundim të auditimit (qershor 2021) këto projekte ishin ende të pa 
përfunduara.

Sipas menaxherëve të kontratës vonesat janë si pasojë e thatësisë që ishte 
përballur komuna e Gjilanit (që ishte shpallë gjendje e emergjencës). Po 
ashtu, furnizimin me gypa, sipas marrëveshjes, do ta bënte donatori (CDI), i 
cili ishte vonuar në furnizimin me gypa të ujësjellësit.

Ndikimi Mos përfundimi i projekteve kapitale sipas afateve kohore, ndikon 
potencialisht në hyrje në obligime dhe implikime financiare që mund të dalin 
nga zgjatja e afateve kohore. 

Rekomandimi C1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që të ndërmerren veprimet e nevojshme në 
menaxhimin dhe realizimin e projekteve për investime kapitale, në mënyrë 
që ekzekutimi i punëve të realizohet brenda afateve të parapara kohore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A8 - Lidhja e kontratave jo sipas udhëzuesve të KRPP-së

17

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



Gjetja Neni 3 i draft kontratave në dosjet e dërguara OE-ve përmbajnë dy 
paragrafe, siç e parasheh formulari standard i KRPP-së. Paragrafi 3.1 
(çmimi total i kontratës) duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti 
Kontraktues i ka borxh OE sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të 
mos i nënshtrohet ndryshimeve.  

Gjatë testimeve tona kemi vërejtur se tri (3) kontrata: “Ndërtimi i kanalizimit 
në shtratin e lumit në Dobërçan”: “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në 
regjionin e Gjilanit - zonat rurale” dhe “Zgjerimi i kapaciteteve me ujë të 
pijes në Lokacionin e FSK-s (Kazerma e Forcave të sigurisë së Kosovës) 
dhe Lagjja Fidanishte-Gjilan” ishin lidhur jo sipas formularëve standard të 
përcaktuar nga KRPP. Kjo për shkak se, në nenin 3 të draft kontratave i 
ishte shtuar një paragraf i veçantë, paragrafi 3.3 i cili thekson"çmimi i 
kontratës është pa TVSH, konform ligjit të TVSH-së, që aplikohet për 
ngarkesë të kundërt". Ky paragraf i shtuar në kontratë ka shtuar kostot në 
këto projekte kapitale të kontraktuara për pjesën e TVSH-së.

Duke aplikuar këtë paragraf në kontrata kemi vërejtur se çdo fature iu është 
aplikuar TVSH-ja përmbi çmimin e kontraktuar dhe kjo ka reflektuar në 
rexhistrimet kontabël të zërave si pasuria, investimet në vijim dhe në 
përgjithësi ka ndikuar në prezantinim jo të saktë në PVF-të e 2020. 

Kjo kishte ndodhur nga mungesa e kontrolleve të brendshme të kompanisë 
në zbatimin e procedurave të prokurimit në lidhjen e kontratave.

Ndikimi Lidhja e kontratave jo sipas udhëzimeve të KRPP-së rrezikon dëmtimin e 
buxhetit të kompanisë duke paguar më shumë se sa çmimi i kontratave.

Rekomandimi A8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e nevojshme 
për korrigjimin në rexhistra kontabël dhe gjithashtu lidhja e kontratave të 
bëhet vetëm sipas udhëzuesve të KRPP-së.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A9 - Mos regjistrimi i drejtë i faturave për investime kapitale

Gjetja Paragrafi 17 i Kornizës Konceptuale specifikon se kontabiliteti mbi bazën e 
të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara përshkruan efektet e 
transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera dhe rrethanave mbi burimet dhe 
kërkesat shtesë të një njësie raportuese në periudhat në të cilat këto efekte 
ndodhin, edhe nëse arkëtimet dhe pagesat përkatëse në mjeteve monetare 
ndodhin në një periudhë të ndryshme.
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Gjatë testimeve tona kemi hasur në katër (4) raste kur kartelat financiare të 
furnitorëve për faturat e pranuara për investimet kapitale ishin regjistruar 
me vlera neto për pagesë duke zbritur përqindjen e avansit të dhënë duke 
zbatuar parimin e parasë së gatshme dhe jo vlerën e faturës të punëve që 
janë përfunduar sipas parimit të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara 
(parimit akrual). Ky regjistrim ka rezultuar në mos përputhje në mes vlerës 
së faturës (vlerës reale të punëve të realizuara të projektit) me vlerën e 
regjistruar në kartelën e furnitorit. Rrjedhimisht, kjo ka shkaktuar mos 
prezantim të drejtë të investimeve në vijim për këto projekte kapitale të pa 
përfunduara, si dhe ka nënvlerësuar vlerën e pasurisë për projektet e 
përfunduara. 

Veprimet e tilla kanë ndodhur për shkak të pakujdesisë për trajtimin e 
çështjeve në përputhje me standardet e kontabilitetit duke mos ju 
nënshtruar një rishikimi para se të kryhen pagesat nga zyra e financave.

Ndikimi Regjistrimet e tilla jo sipas standardeve të kontabilitetit rezultojnë në mos 
paraqitjen e drejtë të pasurisë në pasqyrat financiare vjetore.

Rekomandimi A9 Bordi i Drejtorëve të sigurojë marrjen e veprimeve korrigjuese në mënyrë 
që të gjitha regjistrimet e faturave të bëhen në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A10 - Mos veprimi i kompanisë për të funksionalizuar pikën e furnizimit me ujë

Gjetja Pika 1 e nenit 7 të kontratës mes kompanisë dhe OE parasheh se 
garancioni do të mbetet i vlefshëm për një (1) vit pas pranimit të projektit 
”Zgjerimi i kapaciteteve me ujë të pijes në lokacionin e FSK-së dhe lagjen 
Fidanishte-Gjilan”.

Gjatë ekzaminimit fizik të projektit vërejtëm se në shtëpizën te “Pusi 2” 
ndërtuar në lagjen Fidanishte, pjesa elektrike ishte djegur tërësisht dhe 
ishte jashtë funksionit. Kompania kishte formuar një komision për 
evidentimin e dëmit të shkaktuar dhe kishte vlerësuar dëm financiar në 
vlerë 4,068€. Projekti ishte pranuar teknikisht në muajin dhjetor 2020, 
Garancioni i sanimit të dëmeve ishte një (1) vit pas pranimit teknik të 
projektit.. Kompania edhe pas 6 muajsh nga djegia e shtëpizës nuk kishte 
arritur që të fus në funksion këtë pikë të furnizimit me ujë.

Kjo kishte ndodhur si shkak i mosveprimit adekuat të zyrtarëve të 
kompanisë për të kthyer në funksion këtë pikë të furnizimit me ujë.

Ndikimi Mos marrja e masave adekuate nga kompania për të sanuar defektet e 
ndodhura ka bërë që kjo pikë furnizimi të mos riparohet nga dëmtimi dhe 
mos të sigurojë qëllimin për të cilin është realizuar.

Rekomandimi A10 Bordi i Drejtorëve të sigurojë marrjen e veprimeve të nevojshme për 
sanimin e dëmeve dhe funksionalizimin e pikës së furnizimit me ujë.
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2.2.4   Të hyrat

Kompania gjate vitit 2020 kishte realizuar të hyra në vlerë 2,005,287€. Ato kanë të bëjnë me të 
hyrat nga furnizimi me ujë të pijshëm dhe mbledhje të ujërave të zeza në komunat Gjilan, 
Kamenicë dhe Viti. Kemi testuar 70 mostra për teste substanciale të detajeve në vlerë 25,248€.

Çështja B4 - Pranimet e parave nga konsumatorët e pa identifikuar 

Gjetja Sipas të drejtave dhe obligimeve në kartën e konsumatorit, pagesat e 
borxheve nga konsumatorët e Kompanisë duhet të identifikohen dhe duhet 
të regjistrohen në kartelat individuale për tua zbritur borxhin përkatës secilit 
konsumatorë.

Hidromorava në fund të vitit 2020 në llogarinë e saj kishte 9,058€ pagesa 
nga konsumatorë të paidentifikuar, të cilat nuk u janë zbritur konsumatorëve 
përkatës për obligimet e shlyera ndaj kompanisë. Pagesat që kryhen nga 
konsumatorët mbesin të paidentifikuara deri në momentin kur konsumatori i 
cili ka kryer pagesën, lajmërohet për shlyerjen e borxhit. 

Kjo kishte ndodhur për shkak të vështirësive në identifikimin e 
konsumatorëve me rastin e realizimit të pagesës nga llogaria bankare në 
vitet e mëhershme.

Ndikimi Pagesat nga konsumatorët e pa identifikuar ndikojnë në rritjen e ankesave 
për shkak të mos shlyerjes së obligimeve në kartelat e këtyre 
konsumatorëve, si dhe mbesin llogari të hapura në fund të vitit.

Rekomandimi B4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë krijimin e një komisioni të brendshëm i cili do 
të bëjë identifikimin e konsumatorëve dhe mbylljen e llogarisë pezull. 
Rrjedhimisht, konsumatorët të cilët i kanë paguar obligimet e tyre dhe 
mjetet e të cilëve janë në llogarinë “Pagesa të paidentifikuara” të ju zbriten 
klientëve nga kartelat e tyre individuale.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

21

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



2.2.5   Shpenzimet operative

Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera në PFV janë prezantuar në vlerën 598,748€. Ato 
kanë të bëjnë me shpenzimet e riparimit dhe mirëmbajtjes, shpenzimet administrative, 
shpenzimet e energjisë dhe derivateve, shpenzimet e marketingut dhe shpenzime tjera operative. 
Kemi testuar 70 mostra për teste substanciale në vlerën 115,589€ si dhe 5 mostra për teste të 
pajtueshmërisë/procedura të prokurimit.

Çështja A11 - Prokurime të shpeshta me vlera minimale

Gjetja Sipas rregullave dhe udhëzuesit të prokurimit publik, autoriteti kontraktues 
mund të përdor procedurën me vlerë minimale për çdo kontratë publike 
vlera e përllogaritur e të cilës është më pak se 1,000€. Me dhënien e 
porosive për blerje në lidhje me prokurimin me vlerë minimale, autoriteti 
kontraktues do të sigurojë një konkurrim efektiv, transparencë dhe 
efektivitet të lartë të përdorimit të fondeve publike. 

Gjatë testimeve tona të listës së prokurimeve/kontratave të realizuara me 
procedurat me vlerë minimale (nga 100€ deri 1,000€) kemi vërejtur se gjatë 
vitit 2020 janë realizuar 70 procedura të tilla, ku janë shpërblyer nga disa 
herë operatorët e njëjtë për projekte/furnizime të njëjta si:

• ”Shërbime softueri” një (1) operator është kontraktuar njëmbëdhjetë 
(11) herë në vlerë totale 10,688€;

• "Furnizimi dhe shërbimi me pompa" një (1) operator është shpërblyer 
shtatë (7) herë në vlerë totale 5,478€; dhe

• “Furnizim me pjesë të ujësjellësit” një (1) operator është kontraktuar 
pesë (5) herë në vlerë totale 4,435€. 

Ndarja e kërkesave ka rrjedhur si rezultat i mos identifikimit të nevojave për 
furnizime me kohë dhe planifikimit të dobët dhe jo të duhur të sasisë për 
këto furnizime. 

Ndikimi Aplikimi i shumë procedurave me vlerë minimale për artikujt e njëjtë mund 
të rezultojë me kosto më të lartë për këto furnizime krahasuar me aplikimin 
e procedurave tjera të zhvilluara në konkurrencë të hapur. 

Rekomandimi A11 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se bëhet identifikimi i nevojave për furnizime 
nga të gjitha njësitë kërkuese dhe të njëjtat përfshihen në planin vjetor të 
prokurimit. Përpilimi adekuat i planeve për furnizime ndihmon në zhvillimin 
e procedurave adekuate dhe shtim të vlerës për para.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A12 - Njohja e parapagimit të sigurimit të automjeteve si shpenzim 

Gjetja SNK1 Paragrafi 27 specifikon se një njësi ekonomike duhet të përgatisë 
pasqyrat e saj financiare, duke përdorur kontabilitetin mbi bazën e të 
drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. Ndërsa paragrafi 28, kur përdoret 
kontabiliteti mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, zërat 
njihen si aktive, detyrime, kapital neto, të ardhura dhe shpenzime (elementë 
të pasqyrave financiare) kur ato plotësojnë përkufizimet dhe kriteret për 
njohjen e këtyre elementëve të dhëna.
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Sipas regjistrave kontabël të kompanisë, shuma në vlerë prej 4,424€ e 
paguar për sigurimin e automjeteve, është regjistruar si shpenzim i 
periudhës përderisa do të duhej të regjistrohej si parapagim në fillim të vitit 
dhe pastaj në fund të vitit të bëhen rregullimet e nevojshme, duke i njohur si 
shpenzime vetëm ato shuma që i takojnë periudhës raportuese, ndërsa 
pjesa tjetër të regjistrohen si parapagim (pasuri).

Regjistrimi i gabuar i pagesës për sigurimin e automjeteve duke e njohur 
tërë shumën si shpenzim kishte ndodhur për shkak të interpretimit jo të 
drejtë të SNK 1.

Ndikimi Regjistrimi i parapagimeve si shpenzime të periudhës ndikon në 
nënvlerësimin e pasurive në pasqyrën e pozitës financiare dhe në 
mbivlerësimin e shpenzimeve në pasqyrën e të ardhurave.

Rekomandimi A12 Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj që zyra e financave regjistrojnë 
transaksionet në mënyrë të drejtë duke interpretuar drejtë standardet e 
kontabilitetit.

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

Gjatë auditimit u identifikuan çështjet në vijim e që iu komunikuan menaxhmentit dhe u zgjidhën 
në mënyrë efektive gjatë auditimit aktual. Këto çështje 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 çështje ishin si më poshtë:

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

Çështja 1 Mbi pagesa për faturat me ngarkesë të kundërt të TVSH-së

Gjetja
Gjatë testimeve tona, kemi vërejtur se janë bërë pagesa më shumë se 
sa çmimi i këtyre kontratave ndaj OE për projekte kapitale si nga ana e 
kompanisë ashtu edhe nga ministria, që në total janë 96,266€. Prej tyre 
shuma 55,682€ është ekzekutuar nga kompania, ndërsa 40,584€ janë 
ekzekutuar nga ministria e mjedist dhe planifikimit hapsinor.

Te projekti “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në regjionin e Gjilanit - 
zonat rurale” gjatë vitit 2020 janë pranuar fatura për situacionet e 
përfunduara në vlerë 126,295€ dhe të njëjtat janë paguar edhe pse 
faturat janë më të mëdha se sa çmimi i kontraktuar në vlerë 19,014€.

Te projekti “Ndërrimi i Gypave të ujësjellësit për Gjilan, Viti dhe 
Kamenicë (lot 1 dhe lot 2)“ gjatë vitit 2020 janë pranuar dhe paguar 
fatura për situacionet e përfunduara në vlerë 57,089€, por 9,437€ janë 
paguar më shumë se sa çmimi i kontraktuar.

Te projekti “Zgjerimi i kapaciteteve me ujë të pijes në lokacionin e FSK-
së (Kazerma e Forcave të Sigurisë së Kosovës) dhe Lagjja Fidanishte-
Gjilan me çmimin total të dy kontratave 232,921€, projekti në fjalë ka 
përfunduar me vlerë totale 173,679€, ndërsa pagesat për këtë OE janë 
bërë në vlerë 200,910€ pra 27,231€ janë paguar më shumë (23,741€ 
janë nga efekti i llogaritjes së TVSH-së ndërsa 3,489€ janë paguar 
gabimisht gjatë ekzekutimit të pagesës).

Ndërkaq për projektin e financuar dhe paguar nga Ministria e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor “Ndërtimi i kanalizimit në shtratin e lumit në 
Dobërçan” gjatë vitit 2020 janë pranuar fatura për punët e përfunduara 
në vlerë 233,245€, ndërsa janë paguar më shumë se sa çmimi i 
kontraktuar 40,584€.

Kjo kishte ndodhur për shkak se zyrtaret përgjegjës kanë keq 
interpretuar “vendimin shpjegues të ATK-së me nr.03/2019 Detyrimi për 
të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit-
Aplikimi i ngarkesës së kundërt”, duke shtuar shumën e TVSH-së prej 
18% përtej çmimit të kontraktuar.
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Veprimi i kërkuar Bordi i Drejtorëve të sigurojë se do të bëhen korrigjimet e të gjitha 
efekteve financiare nga pagesat jo korrekte duke bërë kthimin  e 
mjeteve në llogarite nga të cilat ishin bërë pagesat e tepërta.

Rezultati Kompania ka kërkuar nga të tre (3) operatorët ekonomik të kthejnë 
mjetet të cilat janë paguar nga kompania si pasojë e aplikimit të gabuar 
të ngarkesës së kundërt të tvsh-së.Operatorët ekonomik kishin bërë 
kthimin e mjeteve në llogarinë e kompanisë në vlerë 55,682€, dhe 
40,584€ në llogarinë e  Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor.

Çështja 2 Mos vazhdimi i sigurimit të ekzekutimit të kontratës

Gjetja
Tri projekte kapitale ende nuk kishin përfunduar sipas planit dinamik të 
cilat kanë rezultuar me vonesa të theksuara prej pesë (5) muaj deri dy 
(2) vite, siç ishin: 

• Projekti “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në regjionin e Gjilanit në 
zonat rurale” e nënshkruar në korrik 2017 e që kjo do duhej të 
përfundonte në 120 ditë, periudha e vlefshme e sigurimit të 
ekzekutimit kishte skaduar në qershor të vitit 2018;

• Projekti “Ndërrimi i Gypave të ujësjellësit për Gjilan, Viti dhe 
Kamenicë (lot 1 dhe lot 2) “ e nënshkruar në shkurt 2019 e duhet 
të përfundonte në dhjetor 2019, periudha e vlefshme e sigurimit të 
ekzekutimit kishte skaduar në janar 2020; dhe 

• Projekti “Ndërtimi i kanalizimit në shtratin e Lumit në Dobërçan e 
nënshkruar në tetor 2019 kurse përfundimi i punëve ishte 
paraparë të përfundoj në dhjetor 2020, periudha e vlefshme e 
sigurimit të ekzekutimit kishte skaduar në dhjetor 2020.

Veprimi i kërkuar Bordi i Drejtorëve të siguroj se të gjitha projektet e kontraktuara të 
realizohen brenda afateve të parapara, të jenë të mbuluara me sigurim 
të ekzekutimit të kontratës deri në pranimin final të tyre, dhe në rast të 
skadimit të vlefshmërisë së sigurimit para përfundimit të projektit, të 
vazhdohet afati i vlefshmërisë së tij.

Rezultati Kompania ka kërkuar nga operatorët vazhdimin e sigurimit të 
ekzekutimit për tri (3) projektet kapitale që nuk kanë përfunduar ende 
për një periudhë shtesë deri në realizimin e tyre dhe kjo ishte arrit të 
realizohej nga kompania.

Çështja 3 Servisimi i veturave të kompanisë me çmime me të larta sesa kontrata 

Gjetja
Gjatë testimit të pagesës në vlerë prej 1,200€, e cila ishte bërë për 
riparim të përgjithshëm të veturës (Toyota me targa 06-872-AB), kemi 
vërejtur se shuma prej 271€ ishte paguar më shumë si pasojë e 
pagesës së disa pozicioneve me çmime më të larta sesa kontrata.   

Veprimi i kërkuar Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj kthimin e mjeteve të paguara me 
shumë.
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Rezultati Me kërkesë të kompanisë Operatori Ekonomik kishte bërë kthimin e 
mjeteve në llogarinë e kompanisë.
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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. Çështjet për 
pasqyrat 
financiare

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

Menaxhmenti ka 
marrë disa 
veprime për këtë 
çështje, mirëpo 
ende ka gabime 
në pasqyrat 
financiare të cilat 
janë të 
përhapura.

I zbatuar

2. Çështjet për 
pasqyrat 
financiare

Bordi i drejtorëve të sigurojë hartimin dhe 
miratimin e udhëzuesit të politikave dhe 
procedurave kontabël dhe zbatimin e tij 
në mbajtjen e librave kontabël dhe 
raportim financiar.

Menaxhmenti ka 
miratuar një 
dokument të tillë

I zbatuar

3. Çështjet për 
pasqyrat 
financiare

 Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë 
vendosur procese efektive për të 
konfirmuar harmonizimet e shënimeve në 
mes të departamenteve dhe korrigjimet e 
gabimeve të identifikuara te saldo e 
llogarive të arkëtueshme dhe te pasqyra e 
rrjedhës së parasë së gatshme. 

Menaxhmenti 
nuk kishte marrë 
ndonjë veprim 
konkret për të 
adresuar këtë 
çështje

Nuk ka filluar zbatimi

4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të e vitit 2019 të Hidromoravës ka rezultuar me 11 rekomandime 
kryesore. Kompania kishte përgatitur një Plan Veprimi për zbatimin e rekomandimeve, ku kishte 
paraqitur afatet, personat përgjegjës dhe mënyrën se si do t’i zbatoj rekomandimet e dhëna.
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2020, gjashtë (6) rekomandime janë zbatuar; një (1) 
rekomandim pjesërisht është zbatuar, dhe katër (4) rekomandime 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. 

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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4. Llogaritë e 
arkëtueshme

Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë 
marrë veprimet e nevojshme korrigjuese 
për harmonizimin e të dhënave ndërmjet 
modulit të shitjes me modulin e 
kontabilitetit, në mënyrë që të sigurohet 
informacioni i saktë i vlerës së llogarive të 
arkëtueshme.

Menaxhmenti 
nuk kishte marrë 
ndonjë veprim 
konkret për këtë 
çështje

Nuk ka filluar zbatimi

5. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i drejtorëve të sigurojë një rishikim 
gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurisë 
dhe të ndërmarrë veprime konkrete për 
rivlerësimin dhe rishikimin e jetës së 
dobishme të pasurive së paku një herë në 
(5) pesë vite. Kjo me qëllim të paraqitjes 
së vlerës reale të pasurive, në përputhje 
me kërkesat e SNK 16.

Menaxhmenti 
ende nuk ka 
arritur të iniciojë 
ndonjë procedurë 
për këtë çështje.

Nuk ka filluar zbatimi

6. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i drejtorëve të sigurojë që janë 
marrë veprimet e duhura për të 
identifikuar konsumatorët, mjetet e të 
cilëve janë në llogarinë “Pagesa të 
paidentifikuara” dhe se u janë zbritur 
obligimet e papaguara ndaj kompanisë

Menaxhmenti ka 
marrë disa 
veprime për këtë 
çështje por ende 
ka konsumatorë 
të paidentifikuar.

Pjesërisht i zbatuar

7. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i drejtorëve të siguroj se ndryshimi i 
kushteve fillestare të kontratave bëhet 
përmes departamentit të prokurimit dhe 
se këto ndryshime reflektohen në 
kontratën bazë.

Nuk ka pasur 
raste të 
devijimeve të tilla 
në zbatimin e 
kontratave këtë 
vit të cilat do të 
krijonin kushtet 
për rishikim të 
kontratave.

I zbatuar

8. Detyrimet 
afatshkurta

Bordi i drejtorëve të sigurojë që të gjitha 
detyrimet ndaj operatorëve ekonomik 
paguhen brenda afateve kohore të 
akorduara në kushtet e kontratës në mes 
dy palëve.

Edhe pse këtë vit 
kemi rritje të 
obligimeve, por 
kjo ishte 
shkaktuar nga 
efekti i 
pandemisë Covid 
19, me ç’rast 
kompania kishte 
bërë pagesa 
sipas mundësive 
të likuiditetit  për 
operatorët. 

I zbatuar

9. Të hyrat Bordi i drejtorëve të siguroj se të gjitha 
projektet e kontraktuara realizohen 
brenda afateve të parapara, të jenë të 
mbuluara me sigurim të ekzekutimit të 
kontratës deri në pranimin final të tyre, 
dhe në rast të skadimit të vlefshmërisë së 
sigurimit para përfundimit të projektit, të 
vazhdohet afati i vlefshmërisë së tij. 

Menaxhmenti 
nuk ka arritur të 
mbyllë ende 
projektet me 
vonesa, por me 
insistimin e tyre 
siguria e 
ekzekutimit të 
projekteve është 
vazhduar nga 
operatorët.

Nuk ka filluar zbatimi
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10. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i drejtorëve të siguroj që në çdo 
proces të rekrutimit, zbatohen në 
përpikëri procedurat përkatëse, në 
mënyrë që proceset e rekrutimit të jenë 
sa më transparente dhe në përputhje me 
kërkesat ligjore e rregullative.

Nuk ka pasur 
procedura të 
rekrutimit këtë 
vit.

I zbatuar

11. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i drejtorëve të siguroj hartimin e një 
rregulloreje apo udhëzuesi për 
procedurën dhe mënyrën e ndarjeve të 
stimujve të performancës pozitive të 
punëtorëve. Stimujt të jepen vetëm në 
bazë të procedurës zyrtare të miratuar, e 
cila do të duhej të siguronte transparencë 
dhe trajtim të barabartë për të gjithë 
punonjësit e kompanisë.

Menaxhmenti ka 
hartuar rregullore 
për stimulim të 
stafit.

I zbatuar

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

1. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurisë 
dhe të ndërmarrë veprime konkrete për rivlerësimin dhe rishikimin e jetës së 
dobishme të pasurive së paku një herë në pesë (5) vite. Kjo me qëllim të paraqitjes 
së vlerës reale të pasurive, në përputhje me kërkesat e SNK 16.

2. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se, bëhet klasifikimi i duhur i zërave në 
kontabilitet dhe njëkohësisht zëri i shpenzimeve të prezantohet drejtë në PFV në 
përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit.

3. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se në regjistrin e pasurisë janë të regjistruara vetëm 
vlerat neto të tyre pa përfshirjen e tatimeve të rimbursueshme nga autoritetet 
përkatëse tatimore, dhe po ashtu të sigurojë që janë marrë veprimet korrigjues të 
vlerës së pasurive të mbivlerësuara.

4. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për të 
regjistruar saktë vlerën e financimeve nga grantet dhe të bëhet një rishikim i 
shumave para miratimit të tyre me qëllim që prezantimi i PFV-ve të jetë i plotë dhe i 
drejtë.

5. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se në saldon e investimeve në vijim përfshihen vlerat 
e sakta duke përjashtuar vlerat e TVSH-së në prezantimin e këtij zëri. Po ashtu, të 
marrë veprime korrigjuese për regjistrimet e identifikuara me gabime. 

6. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se në vazhdimësi është duke u bërë harmonizimi i 
daljeve fizike të stoqeve me regjistrat kontabël në mënyrë që të shmangen 
diferencat të cilat janë paraqitur mes shënimeve kontabël dhe evidentimit fizik të 
stokut dhe të prezantohet vlera e saktë e stoqeve në PFV.

7. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se regjistrimi i stoqeve bëhet në pajtim me politikat 
kontabël, bëhet rishikimi dhe harmonizimi i rezultateve të tyre dhe prezantohen 
drejtë në PFV.

8. Çështjet për 
pasqyrat 
financiare

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë vendosur procese efektive për të konfirmuar 
harmonizimin e shënimeve në mes të departamenteve dhe të sigurojë korrigjimin e 
gabimeve në saldon e llogarive të arkëtueshme dhe në pasqyrën e rrjedhës së 
parasë së gatshme. 

9. Çështjet për 
pasqyrat 
financiare

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se vlera e detyrimeve të njihet dhe prezantohet saktë 
në PFV si dhe të marrë masat e nevojshme korrigjuese të gabimeve në lidhje me 
detyrimet në të dhënat kontabël.

10. Llogaritë e 
arkëtueshme

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese për 
harmonizimin e të dhënave ndërmjet modulit të shitjes me modulin e kontabilitetit, 
në mënyrë që të sigurohet informacioni i saktë i vlerës së llogarive të arkëtueshme.

11. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e nevojshme për 
korrigjimin në rexhistra kontabël dhe gjithashtu lidhja e kontratave të bëhet vetëm 
sipas udhëzuesve të KRPP-së.
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12. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i Drejtorëve të sigurojë marrjen e veprimeve korrigjuese në mënyrë që të 
gjitha regjistrimet e faturave të bëhen në përputhje me Standardet Ndërkombëtare 
të Kontabilitetit.

13. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i Drejtorëve të sigurojë marrjen e veprimeve të nevojshme për sanimin e 
dëmeve dhe funksionalizimin e pikës së furnizimit me ujë.

14. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që të ndërmerren veprimet e nevojshme në 
menaxhimin dhe realizimin e projekteve për investime kapitale, në mënyrë që 
ekzekutimi i punëve të realizohet brenda afateve të parapara kohore.

15. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë krijimin e një komisioni të brendshëm i cili do të bëjë 
identifikimin e konsumatorëve dhe mbylljen e llogarisë pezull. Rrjedhimisht, 
konsumatorët të cilët i kanë paguar obligimet e tyre dhe mjetet e të cilëve janë në 
llogarinë “Pagesa të paidentifikuara” të ju zbriten klientëve nga kartelat e tyre 
individuale.

16. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj që zyra e financave regjistrojnë transaksionet në 
mënyrë të drejtë duke interpretuar drejtë standardet e kontabilitetit.

17. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se bëhet identifikimi i nevojave për furnizime nga të 
gjitha njësitë kërkuese dhe të njëjtat përfshihen në planin vjetor të prokurimit. 
Përpilimi adekuat i planeve për furnizime ndihmon në zhvillimin e procedurave 
adekuate dhe shtim të vlerës për para.

30

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



Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm

Arvita Zyferi, Ndihmëse e Auditorit të Përgjithshëm

Enver Boqolli, Udhëheqës i Auditimit

Fejzullah Fejza, Udhëheqës i ekipit

Krenare Pirana, Anëtare e ekipit

Valbona Pllana, Anëtare e 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.

33

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



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



1 
 

 



2 
 

Stoqet  

Stoqet janë njohur fillimisht sipas vlerës neto të realizueshme sipas çmimit mesatar. Vlera neto e 

realizueshme është çmimi I vlerësuar për shitje minus kostot e vlerësuara të kompletimit dhe 

shpenzimet shoqëruese të shitjes. 

Llogaritë e pagueshme  tregtare dhe të tjera  

LLogaritë e pagueshme jane njohur si obligime si rezultat i veprimeve ekonomike . Detyrimet tregtare 

dhe shumat tjera të pagueshme janë matur në kosto qëështë vkera e drejtë e shumës për t,u paguar në 

të ardhmen për mallrat dhe shërbimet e pranuara. 

Njohja e të ardhurave  

Të ardhurat  janë njohur me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar për mallrat dhe shërbimet e ofruara 

gjatë rrjedhjes normale të aktivitetit operativ  ,  zvogëluar nga zbritjet , lejimet të ngjashme dhe kthimet 

e konsumatorëve .Të hyrat njihen kur mallrat janë dorezuar dh pronësia është bartur. 

Të hyrat  dhe shpenzimet financiare  

Të hyrat financiare përfshijnë të hyrat e interest në bilancin e bankave të njohura si fitim apo humbje ,te 

hyrat nga interesi njihen si akruale, shpenzimet e interest njihen në pasqyren e fitimit ose humbjes 

akruale . Shpenzimet e periudhës  njihen në momentin e ndodhjes , shpenzimet operative dhe të tjera 

njihen në Pasqyrën e të ardhurave  në datën e kryerjes së sherbimit , marrjes së përfitimit apo datën e 

origjinës. 

Tatimi I shtyrë 

Tatimi I shtyrë njihet nga diferencat ndërmjet vlerës kontabël te pasurive dhe detyrimeve në pasqyrat 

financiare dhe bazat e tyre përkatëse tatimore ( të njohura si diferencat e përkohshme ).Detyrimet e 

shtyra tatimore njihen për të gjitha diferencat e pëkohëshme të cilat pritet të rrisinn fitimin e tatueshëm 

në të ardhmen . Pasuritë e shtyra tatimore njihen për të gjitha diferencat e përkohshme të cilat pritet të 

zvogëlojnë fitimin e tatueshëm në të ardhmen dhe do humbje tatimore ose kreditim tatimor të 

papërdorur. Vlera kontabel neto e pasurive të shtyra tatimore rishikohet në do datë të raportimit për të 

pasqyruar vkerësimin actual të fitimeve të tatueshme në të ardhmen.  

Rreziku I likuiditetit  

Kompania duhet të plotesojë nevojat për mjete financiare , për ti mbuluar shpenzimet operative që 

rrjedhin nga aktiviteti dhe veprimtaria e saj . Ekziston mundësia për rrezik likuditetit pasi që mjetet 

financiare mund të mos jenë të mjaftueshme për ti paguar detyrimet  në kohë e duhur me një kosto të 

arsyeshme . 
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Informata mbi performancën e Kompanisë  

 

Performanca e Kompanise në vitin 2020 ka qenë sfiduese pasi që është ballafaquar me gjendje të 

Pandemise por edhe si rrjedhoje e  thatësise që nga Qershori I vitit 2019 kur ështa shpallur gjendje e 

jashtëzakonshme dhe është filluar me reduktime të mëdha  , resurset e ujit në Penden e Përlepnicës 

kanë pas rënie drastike siq dihet nga niveli 30 metra në 9 metra , duke pas parasysh që deri në atë nivel 

është I papërdorshëm. Prandaj  gjendja tani e resurseve eshte e mire dhe duke pasur parasysh 

performanca e kompanisë së Ujit varet prej prodhimit të ujit si product I vetëm , dhe duhet të theksojmë 

se 60% të zonës së shërbimit furnizohet nga Penda e Përlepnicës ndërsa pjesa tjetër nga burimet e tjera 

. 

 

 

 

 

 

Duke pas parasysh që qelësi I suksesit të Kompanive për ujëra është zvogëlimi I Ujit të pafaturuar që 

fatmirësisht Kompania jonë ka pas një trend të uljes si më lartë , përpos që viti 2020 është përballur me 

gjendjen e Pandemise Covid 19 dhe prodhimi në krahasim me vitin paraprak  ka pasur rënie për shkak të 

mungesës së resurseve ujore dhe krahas kesaj gjendje ka qenë e pamundur  ti permbushim planifikimet 

sipas Planit të Biznesit. 

Shpalosja e zërave në Poziten e Pasyqres Financiare  

Shënimi nr. 1 -Paraja e gatshme ( cash) dhe ekuivalentët e parasë 

Paraja e gatshme ( keshi) dhe ekuivalentët e parasë paraqet tepricat ( salldot) përfundimtare të parasë 

së deponuar në bankat komerciale dhenë arkë me 31 Dhjetor 2020 dhe atë si në vijim: 

Paraja në arkë dhe në bankëështë si vijon : 

 

 

 

 

Viti  Prodhimi I ujit në m3 Faturimi I ujit në m3 UPF- ja  

2015 8,535,394 3,353,922 -60.71 

2016 8,232,750 3,493,008 -57.57 

2017 8,705,458 3,782,207 -56.55 

2018 8,464,559 3,980,118 -52.98 

2019 7,397,821 3,732,950 -49.54 

2020 6,704,295 3,543,170 -47.08 

 
2020 2019 

Arka kryesore  0.00 0.00 

Arka e shpenzimeve ( Para të imta) 242.02 201.30 

Gjithësej Arka 242.02 201.30 
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Emri I bankës  Xhirollogaria  2020 2019 

ProCredit Bank                             XXXX (pasive) 120.25 120.25 

Raiffeisen Bank  1507001002042321 325,925.00 24,284.23 

Raiffeisen Bank  1507001003616340 43,490.93 77,805.47 

Raiffeisen Bank – KA 1507001005186382 46,470.48 81,711.63 

Raiffeisen Bank – VI 1507001005186479 10,547.61 64,244.51 

Raiffeisen Bank  1507001005349536 116,216.01 407,083.39 

NLB BANK 1702001010910780 50,261.47 71,728.85 

NLB BANK 1702001010423750 5,056.47 5,845.67 

NLB BANK    XXXX 0.00 0.69 

   
 TOTAL BANK -at   598,087.77 732,824.69 

 

 
2020 2019 

Llogaritë rrjedhëse në bankë 598,087.77 732,824.70 

Paraja në arkë 242.02 201.30 

Gjithësej  598,329.79 733,026.00 

 

Paraja e gatshme në llogaritë bankare përfshijnë arkëtimin e faturave në secilën për njesi , në llogarinë 

bankare 1507001005349536 është llogari e granteve nga Qeveria  dhe sitë hyra të shtyra  nga pranimi 

ne vitin 2019 dhe  janë evidentuar në vlerë prej 116,216.01, grant I cili ky  ende vazhdon  nga  Komisioni 

Europian sipas marrevshjes  për investime në bashkëpunim Komuna e  Gjilanit me Komunën e 

Kumanovës  si përfitues përmes Ujësjellësit KRU Hidromorava Sh.A dhe Ujësjellësit  P.U. Vodovod  ( 

Shtrati I Lumit Cërnice dhe rrjeti I Kanalizimit). 

Shenime nr 2 2020 2019 

Llogarite e arketueshme         8,278,525.00     7,924,566.00  

   Provizioni I llogarive amviseri        3,576,092.00     3,512,430.34  

Provizioni I llogarive biznes           384,132.00        382,061.49  

Provizioni I llogarive Intitucion           434,893.00        426,801.17  

Lejime te bartura per sherbimet                7,538.00             6,876.50  

 
          144,478.00        147,310.00  

Total provizionimi        4,547,133.00     4,475,479.50  

   Neto te arketueshmet        3,731,392.00    3,449,086.50  
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Shënimi nr.3- Stoqet  

Kompania përdor metodën e vlerësimit të  stoqeve sipas sistemit të vazhdueshëm , rexhistrimi I 

vazhdueshëm të sasive të mallit  bëhet në momentin e pranimit të mallit me metoda me anë të cilës 

përcaktohet kosto e stoqeve është ajo e vlerës mesatare. 

 

 

 

 

 

Shënimi nr.4- Pasuritë tjera afatshkurtëra       2020  2019 

Paradhënie e tatimit ne fitim           40,217.00                23,240.00 

Paradhënie  për punonjësit                                        5,643.00            5,643.00 

Gjithësej                                                                                                                         45,860.00             28,924.00 

  2020 2019 

Depo 1 Kamenicë  13,749.70 16,472.63 
Depo 2 Kamenicë  3,554.88 3,850.00 
Depo Administrata Gjilan 40.60 87.98 
Depo Donacione 128,459.29 170,228.67 
Depo Baja Kemikale  276.11 483.00 
Depo e mbyllur Gjilan  174,894.57 178,215.00 
Depo e hapur Gjilan  8,487.26 9,247.00 
Depo e hapur Kamenicë 30,842.11 31,348.00 
Depo Kamenice 1 27.30 27.30 
Depo materiale jo funksionale  2,303.41 2,303.41 
Depo Perlepnicë Gjilan  12,858.87 10,282.00 
Depo Viti  50,871.00 57,071.00 
Material depo Velekince / Gjilan  1,269.91 1,190.00 
Material Revers 1,189.60 2,079.00 
Depo PUM 6,763.17 6,547.00 
  - 

Gjithësej  435,587.77 489,431.93 
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Shënimi nr.5 -  Prona , paisjet dhe impiantet  

Kompania përdor koston historike për të vlerësuar patundshmëritë , impiantet dhe pasijet me metodën 

direkte . Vlera e përgjithshmë e asetve  për vitin 2020 është 15,351,334.00 EUR. Normat e zhvlerësimit 

janë përdorur 5%, 10% dhe 20%. 

         2019 2019 

Toka  1,902,000.00 1,902,000.00 
Ndërtesa  4,854,882.00 4,854,882.00 
Rrjeti i ujesjellsit / instalime teknike  5,589,737.00 5,384,825.00 
Mjetet transportit  212,052.00 212,052.00 
Mobilje dhe paisje zyre / 2,272,790.00 2,231,375.00 

Paisje infromative 29,013.00 28,096.00 
Rrjeti i ujesjellsit  484,512.00 477,612.00 
Të tjera materiale  6,148.00 5,154.00 

  
 

  
 

Total asetet 15,351,334.00 15,096,195.00 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zhvleresimi I 
akumuluar 

Zhvelresimi I 
vitit 2020 Vlera totale  

    Ndërtesa  2,028,289.40 242,744.10 2,271,033.50 
Rrjeti i ujesjellsit / instalime 
teknike  3,423,957.27 218,705.07 3,642,662.34 

Mjetet transportit  193,798.73 5,411.80 199,210.53 

Mobilje dhe paisje zyre  1,498,067.76 107,561.79 1,605,62956 

Paisje infromative 18,999.84 3,675.77 22,675.61 

Rrjeti i ujësjellësit  149,383.90 23,483.21 172,867.11 

Të tjera materiale  4,287.10 253.04 4.540.14 

    

  7,316,784.01 601,834.78 7,918,618.79 
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        2020  2019 

Zhvlerësimi I akumuluar  
 

7,779,411.97 6,714,649.42 

   
 

Zhvlerësimi për vitin 2019 
 

601,834.78 602,134.28 

   
 

Gjithësej zhvlerësimi  
 

7,918,618.79 7,316,783.01 

  
 

   

Vlera e aseteve pas zhvlerësimit  
 

7,435,715.21 7,779,411.97 

 

(Vlera e pergjitheshme e aseteve - pasurit e paprekshme – zhvleresimi + investimet ne vijim  =Vlera neto 

e pasurive afatgjata  

 

Me 31 Dhjetor 2020 (15,481,484.00 – 130,150.00 -7,918,618.79 ) + 1,153,302.00 = 7,432,715.21 + 

1,153,302.00= 8,586,017.00 

 

Me 31 Dhjetor 2019 ( 15,226,344.00-130,150.00 – 7,316,783.03)+632,168.00.00 = 7,779,411.97 + 

632,168.00 = 8,411,579.48 

Shënimi nr. 6-  Investimet në vijim  

 

 

 

 

Investime nga Donacionet - Asete 690,915.86 

Invenstime finaciare të aseteve 391,648.18 

Rrjeti i ujësjellësit-Boston 5,022.00 

Rrjeti i ujësjellësit-Porodin 6,920.05 

Rrjeti i ujësjellësit-Topanicë 6,897.00 

Rrjeti i ujësjellësit-Nasale 5,847.93 

Rrjeti i ujësjellësit-Bilincë-Malishevë 27,260.28 

Rrjeti i ujësjellësit-Livoq i Epërm 3,264.30 

Rrjeti i ujësjellësit-Pogragjë 4,318.92 

Rrjeti i ujësjellësit-Koretin 3,900.42 

Rrjeti i ujësjellësit-Karaqevë e Epërme 2,306.50 

Rrjeti i ujësjellësit-Gjylekar,Begunc, Zhiti 5,000.00 

 
 Totali: 1,153,301.89 
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Projektet në vijim  

  

  

Kontrata Rehabilitimi I rrjetit të ujësjellësit në Regjionin e Gjilanit - zonat rurale  

Kontrata Ndërtimi I sistemit të ujësjellësit në Komunën e Gjilanit  

Kontrata Ndërtimi I kanalizimit në shtratin e Lumit Dobërqan - Gjilan  
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  Toka Ndërtesat 

Rrjeti i 
ujesjellësit 

dhe 
instalimet 

teknike 

Automjete 
Pajisje 

mobile dhe 
orendi 

Rrjet I 
ujësjelles 

Investimet 
në vijim 

Gjithsej 

Kosto e aseteve 

        Më 01 Janar 2019 1,902,000 4,834,887 5,372,171 207,591 2,253,449 477,612 306,657 15,354,367 

Shtesat  - 19,995 12,654 4,661 11,176 
 

325,511 373,997 

Shlyerjet 
        

Më 31 Dhjetor 2019 1,902,000 4,854,882 5,384,825 212,252 2,264,625 477,612 632,168 15,728,364 

shtesat                       - 204,912 
 

43,326 6,900 521,134 776,272 

Shleyrjet  

        Me 31 Dhjetor 2020 1,902,000 4,854,882 5,589,737 212,252 2,307,951 484,512 1,153,302 16,504,636 

 
        Me 1 Janar 2019   1,786,545 3,208,278 187,893 1,408,648 123,274   6,714,649 

Shepenzimet e zhvlerësimit  

 

241,744 215,679 5,906 112,707 26,110 

 

602,135 

Shlyerjet 

        me 31 Dhjetor 2019   2,028,289 3,423,957 193,799 1,521,355 149,384   7,316,784 

Shpenzimet e zhvlerësimit  

 

242,744 218,705 5,412 111,491 23,483 

 

601,835 

Shlyerjet  

        Me 31 Dhjetor 2020   2,271,033 3,642,662 199,211 1,632,846 172,867   7,918,619 

  
          

  

      

Vlera neto me 31 Dhjetor 
2019 

1,902,000 2,826,593 1,960,868 18,453 743,270 328,228 632,168 8,411,580 

Vlera neto me 31 Dhjetor 
2020 

1,902,000 2,583,849 1,947,075 13,041 675,105 311,645 1,153,302 8,586,017 
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Shënimi nr.8-  LLogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera  

 

 

 

Emertimi I furnitoreve  Detyrimi 

Euro Tec  Gjilan 10,375.80  

TREPCA-NDERM.NE ADMIN. TE AKP 8,447.60  

Autoriteti Rregullaot I Ujerave  7,913.00  

PIKA 5A – material administrativ 6,711.50  

REXHA - E  (99064) 5,610.10  

Drej. buxhet -tatimi ne prone 5,561.23  

Ministria e Ekonomise dhe Ambientit (ex MMPH) 8,197.44  

INSTITUTI  REGJIONAL I SHËNDETESIS PUBLIK  5,326.40  

Petrol Company-derivate 7,433.86  

XERXA-RAHOVEC (K9525) 4,100.20  

KEDS 9023302  VELEK. II (99289) 7,308.65  

Planet  Res.  Gjilan 3,176.50  

"DREJ.FIN.EKONOM.E ZHVILL. Tat.Pronë Gjilan  3,133.23  

Instituti Kombetar Prishtine 2,907.73  

KEDS 9023301 Velekince 5,379.21  

KEDS  DPR 90057568 TULLAR 2,662.95  

HITERM EL 2,880.83  

MUSA - KM Permbarues 2,265.60  

Keds  Koretisht  9027561 2,380.08  

BAUMIX SHPK 2,156.49  

KEDS 9000105 PENDA (99286) 4,486.51  

KEDS - 9000104 BAJA (99285) 3,817.86  

Ada Gas company autogeni 1,851.72  

EDONI (K0365) 2,815.10  

Drejt.Zhvillimit Ekonomik - Taksa Komunale  1,800.00  

KEDS 9028901 POZHARAN    3,094.48  

RESTORANT BUJANA  1,528.54  

Elektrostublla-Gjergj Ramaje  1,467.96  

Bejta Comerce Gjilan 2,192.68  

Besa Security 1,273.32  

DREJTORIJA E GJEODEZIES (40056) 1,250.00  

ALTECO (47853) 1,181.00  

Astoria shpk 1,174.90  

ECO - HIGJIENA - 1,185.13  

Unioni Financiar Prishtine 1,104.50  

POSTA-KAMENIC  1,070.37  

KEDS9000516 DARDAN PRODH.(K 9533) 1,963.73  

ALFA.I  1,053.00  

DREJ. PER  EKON.FINANCA-taksa  komunale  1,050.00  

Vali Ranch 1,049.30  

TEUTA-M (47925) 1,009.89  

Llogari te pagueshme nen vleren 1,000 euro 44,218.61  

Totali I llogarive te pagueshme dhe tregtare 185,567.00  
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Shënimi nr.9 -Detyrimet tjera afatshkurtera        2020   2019 

Detyrimet për TVSH 10,070.00 4,425.00 

Detyrimet për tatime dhe kontribute në 
paga 16,156.00 

16,505.00 

Detyrimet ndaj sindikatës të punëtorëve 15,800.00 15,617.00 

Parapagime te marra 43,295.00 - 

Tatimi ne fitim  4,215.00 - 

Detyrime tjera  100.00 70.00 

Gjithësej                                                                                      89,636 .00                         36,617.00 

 

 

Kontribute pensionale     10,159.00 

Tatime në burim      5,997.00 

Total  16,156.00 

 

Shënimi nr.10- Gjithësej detyrimet afatshkurtëra  

 

2020 2019 

   Llogaritë e pagueshme tregtare 185,567.00 58,326.00 

Detyrimet per TVSH 10,070.00  

Tatimi ne fitim  4,215.00 4,425.00 

Detyrimet për tatime dhe kontribute në 
paga 16,156.00 

16,505.00 

Parapagime te marra 43,295.00  

Detyrimet ndaj sindikatës të punëtorëve 15,8800.00 15,617.00 

Detyrime tjera  100.00 70.00 

Gjithsej 275,203.00 297,057.00 

 

 

 



12 
 

Shënimi nr. 11- Detyrimet nga grantet e shtyra  

 

2020 2019 

   Të hyrat e shtyra në fillim të vitit 5,582,299.00 5,193,955.00 

Të hyrat e shtyra  gjatë vitit  294,682.00 738,609.00 

Shpenzimet zhvlerësimit tëgranteve -321,897.00 -350,265.00 

Të hyrat e shtyra në fund të vitit 5,609,514.00 5,582,299.00 

 
   

Shënimi nr.12 
 
 
Kapitali i aksionarit 

Rezervat e rivlerësimit 
Fitimet/Humbjet e 
bartura 

Gjithësej 

Euro Euro Euro 
 

    25,000 8,049,519 -1,007,728 7,066,791 

                       -                            -                                  -  341   -341                         

                       -                            -                                        -                            -    

                       -                            -    -74,067 -74,067 

25,000 8,049,519 -1,082,136 6,992,383 

25,000 8,049,519 -1,082,136 6,992,383 

                       -                            -    -62 -62 

                       -                            -                                        -                            -    

                       -                            -    -19,641 -19,641 

25,000 8,049,519 -1,101,715 6,972,804 

25,000 8,049,519 -1,101,715 6,972,804 

                       -                            -    
  

                       -                            -                                        -                            -    

                       -                            -    259,348 259,348 

25,000 8,049,519 -842,367 7,232,152 

25,000 8,049,519 -842,367 7,232,152 

                       -                            -    
  

                       -                            -                                        -                            -    

                       -                            -    202,656   

25,000 8,049,519 -639,712 7,434,808 

25,000 8,049,519 77,598 8,074,519 

25,000 8,049,519 -562,114 7,512,406 

 



13 
 

Shpalosje e zërave në Pasqyren e të ardhurave gjithëpërfshirëse  

Shënimi nr 13-  Të hyrat  

Kompania KRU Hidromorava këtë vit ka qenë në gjendje të veshtire per shkak te Pandemise Covid 19, 

andaj edhe te hyrat nuk kane patur progres ,   prodhimi I ujit ka qenë afer 4 % më I ulët se sa viti I kaluar 

, prandaj edhe shitjet e ujit kanë qenë në rënie në krahasim me vitin 2019.Të hyrat nga shitja e ujit kanë 

qenë 2,005,287.00 EUR 

 

    2020 2019 

Të hyrat  nga shitja e ujit  

 

2,002,655.00 2,058,230.00 

Të hyrat nga shërbimet 
 

2,633.00 66,573.00 

Gjithesej    2,005,287.00 2,124,803.00 

 

Shënimi nr. 14- Të ardhurat e tjera 

Të ardhurat  janë nga shërbimet e tjera si dhe nga subvencionet që ka perfituar Kompania per shkak te 

gjendjes se veshtire financiare si pasoje e gjendjes emergjente nga   Pandemia  Covid 19  dhe si pasoje e 

kushteve atmosferike gjate dy viteve te fundit . Me datën 31 Dhjetor kemi pranuar një subvencion  prej 

300,000.00 EUR bazuar në vendimin me nr. 14/50 të dates 21.12.2020 nga Qeveria e Kosoves  

 
 Subvencioni nga Qeveria për gjendjen emergjente të thatësisë dhe pandemise Covid 19 300,000.00 

Të ardhura tjera    2,632.00 

Gjithësej  302,632.00 

 

Të ardhurt tjera operative    

Rimbursime nga Përmbaruesi 514.00 

Të hyrat nga vitet e kaluara  dhe te tjera financiare  2,118.00 

Gjithësej  2,632.00 

 

 

Shënimi nr.15- Shpenzimet e shpërndarjes – personelit  

      2020     2019 

Shpenzimet e pagave bruto 1,219,052.00 1,184,297.00 

Shpenzimet e kontributeve pensionale 60,931.00 59,248.00 

Gjithsej 1,279,983.00 1,243,545.00 



14 
 

 

Shënimi nr.16.—Shpenzimet administrative te zhvleresimit 

       2020   2019 

Shënimet e shpalosura në pikënshen. nr. 6             601,835.00  602,135.00 

Zhvlerësimi I softwer-it                               -    26,030.00 

Gjithësej  601,835.00 628,165.00 

 

     

Shënimi nr.17-Shpenzime tjera      2020  2019 

Shpenzimet tjera     

Shpenzimet e derivateve 30,764.96 40,407.00 

Shenzimet e energjisë  elektrike 243,495.19 237,837.36 

Shpenzimet e materialit administrativ 7,122.17 6,390.07 

Shpenzimet për analiza të ujit 14,979.67 10,282.90 

Shpenzimet për kemikale   38,227.22 30,835.84 

Shpenzimet e reprezentacionit 7,124.22 11,883.99 

Shpenzime për trajnime  6,510.00 4,850.00 

Shosnzimet e Qirasë 12,208.93 6,208.73 

Shpenzimet e mirëmbajtes së rrjetit të kanalizimit 2,918.74 4,378.86 

Shpenzimet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit 49,366.34 57,413.06 

Shpenzimet e mirëmbajtjes së softëer-it 8,335.00 10,138.44 

Shpenzimet e mirmbajtjes së paisjeve 12,358.40 12,174.61 

Shpenzimet e mirëmbajtjes së automjeteve 15,801.75 20,428.77 

Shpenzime për Sigurime të automjeteve 4,424.39 4,814.66 

Shpenzime për consultant / auditimit  720.34 2,636.64 

Shpenzimet për publicitet dhe reklama 6,301.90 5,980.76 

Shpenzimet e telefonisë dhe internet  9,391.08 7,183.58 

Shpenzime të provizionimit banka 2,484.31 4,133.41 

Shpenzime të institucioneve mikro -financiare  4,733.50 3,992.50 

Shpenzime për taksat nga përmbaruesit  3,283.00 3,525.66 

Shpenzime për rexhistrime të automjeteve 2,289.87 2,698.93 

Shpenzimet e TVL-së Autoriteti Rregullator i Ujërave 28,780.07 24,759.48 

Shpenzimet e taksës Ujore - MMPH-së 8,197.44 7,379.08 

Shpenzimet e anëtarsisë - SHUKOS 4,554.24 5,800.00 

Shpenzimet e taksave të veprimtarisë 170.00 4,100.00 

Shpenzimet e tatimit në pronë  5,430.54 5,480.18 

Shpenzimet për mbrojtje në punë 3,595.45 3,330.00 

Shpenzime për punë të kontraktuara 1,955.00 2,183.00 

Shpenzimet nga vitet e kaluara / taksa ujore MMPH  12,586.60 29,943.00 
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Korigjimet për ATK-në 9,849.50 14,539.00 

Shpenzime të tjera  40,788.18 33,155.03 

Gjithësej  597,748.00 618,864.54 

 

 

Shënimi nr.18- Shpenzimet financiare  

Provizionimi i llogarive të arkëtueshme  sipas vjetërsisë deri me datën 31.12.2020  me 1 % në vlerë prej 

71,652.71 € 

Provizionim te  kontesteve gjyqesore: Nuk kemi  

31.12.2020 

 Njesia Gjilan <360 <2vite >2vite Totali Provizioni 1% 

Institucione  3,521.80 10,937.77 51,584.45 66,044.02 660.44 

Biznes I madh  3,152.83 10,634.56 193,231.00 207,018.39 2,070.18 

Biznes I Vogel  30,877.15 116,031.36 379,127.40 526,035.91 5,260.36 

Amviseri -  444,523.97 1,577,031.06 4,344,617.54 6,366,172.57 63,661.73 

 Totali 482,075.75 1,714,634.75 4,968,560.39 7,165,270.89 71,652.71 

 

31.12.2019 

Provizionimi I kontesteve gjyqesore : 11,249.12  +136,061.40 = 147,310.52 EUR 

Llogarite sipas kategorise - 
Regjion  <360 <2 vite >2 vite totali Provizioni 2 % 

Institucion - Regjion  14,433.50 26,396.62 81,001.95 121,832.07 2,436.64 

Biznes I madh Regjion  3,624.6 5,078.42 16,8510.3 177,213.32 3,544.27 

Biznes I vogel Regjion  52,313.31 110,124.14 371,633.75 534,071.2 10,681.42 

Amviseri - Regjion 561,863.52 1,261,047.47 4,147,042.45 5,969,953.44 119,399.07 

 Totali  632,234.93 1,402,646.65 4,768,188.45 6,803,070.03 136,061.40 
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Shënimi nr. 19 - Të ardhurat financiare/ grantet 321,795.00 

 

Shënimi nr. 20 -  Fitimi /humbja e vitit  2020 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Të hyrat 2,629,817.00 2,840,540.00 

Shpenzimet 2,552,219.00 2,637,885.00 

Fitimi / Humbja 77,598.00 202,655.00 

 

 

 

 

Shpalosja e ndryshimeve në ekuitet  

 

Kapitai aksionar  8,074,519.00 

Fitimi I vitit paraprak 202,656.00 

Fitimi/ Humbjet e bartura  -639,712.00 

Fitimi I Vitit aktual  77,598.00 

Fitimi/ Humbjet  e bartura -562,114.00 

 

 

 

 

Shpalosje e pasqyrës së rrjedhës së parasë 

 

Shënimi nr. 21- Fitimi / humbja e vitit – shpalosje në shënimin nr.20 

 

Shënimi nr.22- Zhvlerësimi I pronës pasijeve dhe impianteve – shpalosje në shënimin nr.5 

 

Shënimi nr.23- Amortizimi I pasurive të paprekshme – shpalosje në shënimin  nr.7 
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