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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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     Fadil  Ismajli, Kryeshef Ekzekutiv

     Aida  Dushi, Zyrtare për Financa dhe Kontabilitet 

Adresa: Rruga Bedri Pejani, Numri 17/18, Prishtinë, Republika e Kosovës

1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Ndërmarrjes së Re Energjetike të 
Kosovës (NKEC) 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 pamodifikuar për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Ndërmarrjes së Re Energjetike të Kosovës 
(NKEC) sh.a (NKEC), 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, Pasqyrat Financiare Vjetore  të bashkangjitura ofrojnë një pamje të drejtë 
dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale për pozitën financiare të Ndërmarrjes së Re 
Energjetike të Kosovës (NKEC) sh.a deri me 31 dhjetor 2020, performancën financiare dhe 
rrjedhën e parasë së gatshme për vitin 2020, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (SNK) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për opinion

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 opinion.
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Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar gjithashtu pajtueshmërinë e menaxhmentit të Ndërmarrjes së Re Energjetike të 
Kosovës (NKEC) 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, transaksionet e kryera  të NKEC 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.
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Theksimi i Çështjes

1 Çështjet më poshtë tregojnë që ekzistojnë pasiguri materiale të cilat mund të shkaktojnë 
dyshime të rëndësishme për aftësinë e Ndërmarrjes, për të vazhduar në vijimësi dhe 
rrjedhimisht ajo mund të mos jetë në gjendje të realizojë aktivet e saj dhe të shlyejë 
detyrimet gjatë rrjedhës normale të veprimtarisë. 
Ne kemi kryer proceduarat e auditimit në kontekstin e vlerësimit të përshtatshmërisë së 
hipotezës së vijimësisë sipas udhëzimeve të Standardit Ndërkombëtar të Auditimit (SNA) 
570 dhe kemi konstatuar se ekzistojnë pasiguri që ndërmarrja të mos mund të vijoj 
funksionimin në të ardhshmen.
Kjo për faktin se: 
-Themelimi i Ndërmarrjes u kërkua nga Marrëveshjet e Termocentralit Kosova e Re (TCKR-
së), të nënshkruara në 20 dhjetor 2017, mes Qeverisë së Kosovës (QK) dhe ContourGlobal 
(GenCo) me qëllim të marrjes së të gjithë energjisë elektrike të prodhuar nga kompania 
gjeneruese (GenCo) e Termocentralit Kosova e Re (TCKR). Marrëveshjet e Projektit të 
TCKR-së përfshijnë zhvillimin, projektimin, ndërtimin, financimin, pronësinë, funksionimin 
dhe mirëmbajtjen e Objektit të TCKR-së, si dhe rehabilitimin e Lokacionit nga GenCo.
-Afati kontraktual, i cili derivon nga Marrëveshjet Komerciale të këtij projekti, ka paraparë si 
datë të fundit për arritjen e përmbylljes financiare të projektit datën 24 Maj 2020. Po me këtë 
datë, ContourGlobal ka bërë njoftim për shkëputje të të gjitha Marrëveshjeve Komerciale.
-Po ashtu, edhe Qeveria e Kosovës, me datë 03.06.2020 kishte njoftuar investitorin 
ContourGlobal  për ndërprerje të marrëveshjes.
Ndërsa me datë 19.11.2020, investitori ContourGlobal kishte paditur Qeverinë e Kosovës 
dhe Ndërmarrjet Publike, nënshkruese të Marrëveshjeve Komerciale në Gjykatën e 
Arbitrazhit. Procedurat e zhvillimit të Arbitrazhit janë ende duke vazhduar, kurse rastin për 
mbrojtjen e Kosovës e udhëheq Avokatura Shtetërore e Kosovës, nga Ministria e Drejtësisë.
Pos ngjarjeve të cilat hedhin dyshime të bazuara dhe pasiguri materiale në lidhje me 
mundësinë e realizimit të projektit të ndërtimit të Termocentralit Kosova e Re, ekziston edhe 
pasiguria e financimit të Ndërmarrjes. Financimi i NKEC ende nuk është zgjidhur si çështje 
afatgjatë, por gjatë vitit 2020 financimi i saj është bërë vetëm nëpërmjet subvencioneve të 
Qeverisë. Po ashtu Ndërmarrja ende është duke funksionuar me bord të përkohshëm.

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 
Ndërmarrjes së Re Energjetike të Kosovës (NKEC) sh.a.
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Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Ndërmarrjes së Re Energjetike të Kosovës (NKEC) sh.a është gjithashtu 
përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare të Ndërmarrjes së Re Energjetike të Kosovës 
(NKEC) 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 Ndërmarrja e Re Energjetike e Kosovës  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 Ndërmarrjes së Re Energjetike të
Kosovës (NKEC) 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 Ndërmarrjes së Re Energjetike të Kosovës (NKEC) 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     Çështjet e zgjidhura gjatë procesit të auditimit

Gjate 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 Mosprezantimi i saktë i shpenzimeve në shënimet kontabël

Gjetja
Kompania kishte prezantuar shpenzimet administrative në vlerë 2,259€ 
duke përfshirë edhe TVSH-në.

Veprimi i kërkuar Të bëhen korrigjimet tek pasqyra e të ardhurave dhe tek pasqyra e 
pozitës financiare duke prezantuar shpenzimet operative pa TVSH në 
pasqyrën e të ardhurave dhe TVSH-në e zbritshëme në pasqyrën e 
pozitës financiare.

Rezultati Pas ngritjes së çështjes, në lidhje me mos prezantimin e sakë të 
shpenzimeve administrative, janë bërë korrigjimet e nevojshme si në 
pasqyrën e të ardhurave ashtu edhe në prezantimin e vlerës së saktë të 
zërave kontabël në pasqyrat financiare që ndikohen nga fitimi i vitit.

Çështja 2 Mos prezantim i sakë i pasqyrës së rrjedhës së parasë

Gjetja Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, mirëpo tek 
rrjedha e parave nga aktivitetet operative përkatësisht fitimi i vitit nuk 
kishte prezantuar vlerën e fitimit të vitit aktual, mirëpo kishte prezantuar 
fitimin e mbajtur. Po ashtu, tek rritja/zvogëlimi i detyrimeve nuk kishte 
prezantuar diferencën e detyrimeve të vitit aktual me vitin paraprak, por 
kishte prezantuar shumën e detyrimit aktual.

Veprimi i kërkuar Të bëhet, një analizë gjithëpërfshirëse e zërave të cilët kanë ndikuar në 
mos prezantimin e saktë të rrjedhës së parasë dhe të merren veprimet 
nevojshme korrigjuese për të pasur një pamje të drejtë dhe të vërtetë të 
tyre.

Rezultati Pas ngritjes së çështjes, në lidhje me mos prezantimin e saktë të 
rrjedhës së parasë janë bërë korrigjimet e nevojshme për një prezantim 
të saktë dhe të drejtë të rrjedhës së parasë
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Gjetja
Sipas SNK 1, shënimet shpjeguese janë një element i pandarë i 
pasqyrave financiare. Sipas përcaktimeve të bëra në këtë standard këto 
shënime të pasqyrave financiare duhet të: Paraqesin informacion në 
lidhje me hipotezën e vijimësisë - Kur menaxhmenti është i 
ndërgjegjshëm në bërjen e vlerësimit për pasiguritë materiale të lidhura 
me ngjarjet ose kushtet të cilat mund të hedhin dyshime mbi aftësinë e 
njësisë ekonomike për të vazhduar sipas hipotezës së vijimësisë, për 
këto pasiguri duhet të jepen informacione shpjeguese.

Menaxhmenti i Kompanisë nuk kishte bërë një vlerësim lidhur me 
ndonjë pasiguri materiale lidhur me vijimësinë e kompanisë, dhe 
rrjedhimisht nuk ka dhënë as deklaratën nëse pasqyrat financiare janë 
hartuar nën supozimin e vijimësisë

Veprimi i kërkuar Të bëhet një rishikim gjithëpërfshirës i shënimeve shpjeguese, dhe të 
korrigjohen mangësitë e identifikuara tek shënimet shpjeguese.

Rezultati Pas ngritjes së çështjes, në lidhje me mangësitë e identifikuara më lartë 
te shënimet shpjeguese janë bërë korrigjimet e nevojshme.
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Çështja 3 Shënime shpjeguese jo të plota



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 duhet të sigurojë një 
rishikim gjithëpërfshirës të parimit të 
vijimësisë së ndërmarrjes duke u 
bashkërenduar me Qeverinë dhe 
investitorin për të definuar çështjen se a 
do të vazhdoj projekti i ndërtimit të 
termocantralit Kosova e Re. Në rast se 
hiqet dorë nga projekti i Ndërtimit të 
Termocentralit Kosova e Re, bordi i 
drejtorëve në bashkëpunim me Qeverinë 
(aksionarin) duhet të kenë vizion të qartë 
se si do të jetë e ardhmja e ndërmarrjes 
dhe mbi këtë bazë të ndërtohen strategjia 
e ndërmarrjes përfshirë planin vetor dhe 
përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore 
për vitin 2020.

NKEC Sh.A, 
respektivisht 
Bordi i Drejtorëve 
dhe 
Menaxhmenti, 
kanë bërë 
përpjeke për ta 
adresuar këtë 
çështje me ç’rast 
kanë dorëzuar 
tek aksionari disa 
shkresa, Planin e 
Biznesit, 
Buxhetin, dhe 
Opsionet e 
mundshme për 
vazhdimin e 
Projektit. Mirëpo, 
kjo çështje nuk 
është adresuar 
ende as këtë vit.

Nuk është adresuar

2. Çështjet për 
pasqyrat 
financiare

Bordi i drejtorëve duhet të siguroj se 
kontratat e punës janë të definuara qartë 
në referencat e ligjit të punës dhe akteve 
relevante në fuqi, dhe të bëhen korigjimet 
e nevojshme në kontratat aktuale për të 
qenë plotësisht valide.

Kontratat e 
punëtorëve ishin 
korrigjuar.

I zbatuar

4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2019 të NKEC ka rezultuar në dy rekomandime
kryesore. Kompania kishte përgatitur një Plan Veprimi ku është paraqitur mënyra se si
do t’i zbatojnë rekomandimet e marra.
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2020 statusi i përmbushjes së rekomandimeve ishte si në 
vijim: një rekomandim ishte zbatuar dhe një nuk ishte adresuar ende. Për një përshkrim më të 
plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 1 (ose Tabelën e 
rekomandimeve).
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Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm

Arvita Zyferi, Ndihmëse e Auditorit të Përgjithshëm

Fitim Haliti, Udhëheqës i Auditimit

Ganimete Dalloshi, Udhëheqëse e ekipit

Xhemile Berisha - Hoti, Anëtare e ekipit

Mazlumsha Sejfadini, 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.
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