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Shënim

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

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

     Shpëtim Dobra, Kryesues i Bordit të Drejtorëve

     Burbuqe Hana, u.d. Kryeshef Ekzekutiv

     Feim  Kelmendi, u.d. Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Adresa: Rr. 28 Nëntori,p.n., Dardani, Republika e Kosovës

1  Opinioni i Auditimit

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

Opinion i kundërt për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Telekomit të Kosovës sh.a. (TK sh.a.), 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 Telekomit të Kosovës sh.a. deri me 31 dhjetor 2020, të 
performancës së saj financiare, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2020, në përputhje 
me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).
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B1 Baza e përgatitjes së pasqyrave financiare ishte e papërshtatshme për rrethanat. Bazuar në 
evidencën e auditimit, kemi arritur në përfundim se ekzistojnë pasiguri materiale në lidhje 
me ngjarje apo kushte të cilat, veças apo së bashku, mund të hedhin dyshime serioze mbi 
aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi si:

- Borxhi i mbetur ndaj Dardafon.net LLC, sipas Marrëveshjes për pagesën e borxhit në 
procedurën e përmbarimit, është 17,281,142€, i cili do të paguhet në procedurë 
përmbarimore me këst mujor 720,048€ duke shtuar 7% kamatë vjetore dhe shpenzimet e 
përmbarimit. Kësti i lartë i këtij borxhi rëndon edhe më tej gjendjen e vështirë financiare të 
Kompanisë, ku rrjedha neto e parasë vazhdon të jetë negative edhe për vitin 2021.

- Aktiviteti kryesor i biznesit të Kompanisë është i mbështetur në teknologji informative. 
Gjendja e platformave dhe sistemeve telekomunikuese vazhdon të jetë e rëndë. Për 
shumicën e sistemeve nuk ka kontrata aktive të mirëmbajtjes/përkrahjes teknike nga 
prodhuesi. Përveç kësaj në prill 2021 kemi përkeqësim serioz në serverët e platformës 
prepaid (ICC). Sipas vlerësimeve të zyrtarëve të Kompanisë, projektet investive të 
domosdoshme kapin shumën 8.8 milion euro.

- Obligimet ndaj Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në fund të 
vitit kanë arritur në shumën 6,899,284€, situatë kjo që mund të kërcënoj Kompaninë me 
përmbarim ose tërheqje të licencës.

-  Kompania ka pësuar humbje për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2020 në vlerë prej 
16,583,000€. (2019: 26,916,000€). Kompania e ka vazhduar trendin e operimit me humbje 
për 6 vite me radhë dhe humbjet e akumuluara deri me 31 dhjetor 2020 janë në vlerë 
78,291,000€. Përveç kësaj, me 31 dhjetor 2020, detyrimet rrjedhëse tejkalojnë pasuritë 
aktuale për shumën prej 64,089,000€ (2019: 61,708,000€).

- Treguesit kyç financiar të përllogaritur në shifrat e pasqyrave financiare të vitit 2020, janë 
të pa favorshëm/negativ dhe me një përkeqësim në krahasim me vitin paraprak.

B2 Pretendimet ligjore ndaj palëve të ndryshme, në shumën 1,778,729€, për të cilat procedurat 
ligjore në gjykatat përkatëse janë në proces, ishin njohur si të arkëtueshme e jo pasuri e 
kushtëzuar sipas udhëzimeve të SNK37, për të cilat duhet të jepen vetëm informacione 
shpjeguese.

A1 Kompania nuk kishte aplikuar procesin e harmonizimit me klientë ashtu siç kërkohet sipas 
legjislacionit në fuqi. Në pesë mostra të llogarive të arkëtueshme në vlerë totale prej 
156,673 € saldot përkatëse nuk ishte e mundur të konfirmohen sepse në disa raste 
operatorët refuzojnë të konfirmojnë borxhin ndaj Telekomit, disa kundërshtojnë borxhin si 
dhe ka raste që operatorët nuk kanë mundur të kontaktohen fare nga ana e kompanisë.

A2 Granti qeveritar, në shumën 290,258€, ishte njohur gabimisht si e hyrë për periudhën, në 
vend se të njihej si e hyrë e shtyrë në pasqyrën e pozicionit financiar.

B3 Bazuar në çështjet e ngritura më lartë për mbivlerësimin e llogarive të arkëtueshme në 
shumën 1,935,402€, vijmë në përfundim se rrjedha e parasë për aktivitetet operative nuk 
prezanton informacion të saktë. Përveç kësaj, mbivlerësimi i llogarive të arkëtueshme dhe 
obligimeve tatimore që ishin identifikuar në auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2019, 
në shumat 1,684,999€ dhe 852,355€ si dhe nënvlerësimi tek llogaritë e pagueshme dhe 
provizionet për shumat 118,471€ dhe 3,614,000€ nuk ishin korrigjuar me një ri deklarim 
retrospektiv me rastin e hartimit të pasqyrave financiare të vitit 2020.

A3 Mbivlerësimi i të ardhurave për shumën 290,258€ kishte efekt në rezultatin financiar të vitit 
2020, rrjedhimisht në pasaktësinë e shumës së bartur tek zëri kontabël “Fitimet e mbajtura” 
në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet.
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B4 Shënimet shpjeguese nuk përmbajnë informacion, për ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet 
për trajtimin e tyre si detyrime kontigjente dhe pasuri kontigjente. Kompania përballet me një 
arbitrazh të dytë te iniciuar nga Dardafon. Vlera e kërkesë padisë sipas Dardafon është 
rreth 50,000,000€ dhe i referohet mos vazhdimit të Marrëveshjes Bazë për MVNO dhe mos 
ofrimit të disa shërbimeve  gjatë periudhës së Marrëveshjes bazë. Poashtu kompania kishte 
iniciuar një kundër padi në arbitrazh në vlerë prej 56,000,000€ e cila ndërlidhet në disa baza 
të dëmtimit të kompanisë nga Marrëveshja bazë. Seanca kryesore për këtë proces dhe 
vendimi i arbitrazhit pritet të përfundojnë deri në fund të vitit 2021.

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

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

Konkluzion për pajtueshmërinë

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

Sipas konkluzionit tonë, për shkak të rëndësisë së çështjeve të përshkruara në kapitullin Baza për 
Konkluzion, transaksionet e kryera  të Telekomit të Kosovës sh.a. nuk ishin në përputhje me: 
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Baza për konkluzion

A4 Si rezultat i ndryshimeve me aneks të kushteve të kontratës bazë në disfavor të kompanisë, 
për vitin 2020 kompania kishte paguar 366,628€ më shumë shpenzime të provizionit ndaj 
Partnerit afarist.

A5 Mos pagesa më kohë e obligimit dhe mos ofrimi i dëshmive për faturat e kontestuara gjatë 
procesit  gjyqësor e ka dëmtuar kompaninë për shumën 115,341€.

A6 Kompania, përveç pagesës së provizionit dhe bonuseve kompenson partnerin afarist edhe 
me një tarifë fikse prej 1.2% të shitjeve mujore për shpenzimet e marketingut që partneri i ka 
kryer emër të kompanisë mirëpo nuk merr asnjë raport kthyes/pranimit për këto shpenzime. 
Kostoja e tyre për vitin 2020 ishte 215,117€.

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

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

Theksimi i Çështjes

1 Për shkak të situatës pandemike me Covid-19, Telekomi i Kosovës sh.a., kishte shpenzuar 
shumën 4,749,148€ me burim financimi nga Qeveria e Kosovës sipas masës për 
rimëkëmbje ekonomike. Prej tyre 3,300,000€ ishin inkasuar nga përmbaruesi privat për 
shlyerjen e borxhit ndaj Dardafon ndërsa pjesa tjetër ishte përdorur për të paguar një pjesë 
të obligime tatimore dhe kontributeve pensionale dhe obligime tjera të shpenzimeve 
operative.

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 Telekomit 
të Kosovës sh.a..
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Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Telekomit të Kosovës sh.a. është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve 
financiare të Telekomit të Kosovës 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 Telekomi i Kosovës 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 Telekomit të Kosovës 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 Telekomit të Kosovës sh.a., për të vazhduar sipas parimit të
vijimësisë. Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të
tërheqim vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat
Financiare ose, nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë.
Përfundimet tona bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të
auditimit. Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së
vazhduari sipas parimit të vijimësisë.

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

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

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

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

Grafiku 1. Lloji i gjetjeve sipas kategorive ekonomike³
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Ne po ashtu, kemi rishikuar statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe kemi vlerësuar nivelin 
e zbatimit të tyre. [Për detajet shih kapitullin 3].



2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja B1 - Përdorimi i Bazës Kontabël të Vijimësisë është i Papërshtatshëm
Gjetja Sipas SNK 1, kur përgatit pasqyrat financiare, menaxhmenti duhet të bëjë 

një vlerësim të aftësisë së njësisë ekonomike për të vazhduar në vijimësi. 
Pasqyrat financiare duhet të përgatiten mbi bazën e vijimësisë më 
përjashtim të rasteve kur menaxhmenti synon të likuidojë njësinë 
ekonomike, ose të ndërpresë veprimtarinë e saj, ose kur nuk ka ndonjë 
alternativë tjetër realiste përveç se të veprojë në këtë mënyrë.

Baza e përgatitjes së pasqyrave financiare ishte e papërshtatshme për 
rrethanat. Bazuar në evidencën e auditimit, kemi arritur në përfundim se 
ekzistojnë pasiguri materiale në lidhje me ngjarje apo kushte të cilat, veças 
apo së bashku, mund të hedhin dyshime serioze mbi aftësinë e entitetit për 
të vazhduar në vijimësi si:

a) Ish-MVNO Dardafon, përmes përmbaruesit privat me 15 korrik 2020
kishte filluar përmbarimin duke bllokuar llogaritë e kompanisë dhe 
ekzekutuar një pjesë të borxhit, rreth 3.3 milion euro. Pas dy javësh 
kreditori kishte zhbllokuar përkohësisht llogaritë për t’i bllokuar sërish në 
tetor 2020 pas dështimit të arritjes së  një marrëveshje mes palëve për 
planin e pagesave të borxhit.  Me datë 17 nëntor 2020 palët kanë arritur 
marrëveshje për pagesën e borxhit në procedurën e përmbarimit. Borxhi i 
mbetur sipas kësaj marrëveshje është 17,281,142€ i cili do të paguhet në 
24 këste mujore. Kësti mujor do të jetë 720,048€, shtuar edhe 7% kamatë 
vjetore dhe shpenzimet e përmbarimit.

Kësti i lartë i këtij borxhi rëndon edhe më tej gjendjen e vështirë financiare 
të Kompanisë, ku rrjedha neto e parasë vazhdon të jetë negative edhe për 
vitin 2021. 

b) Aktiviteti kryesor i biznesit të kompanisë është i mbështetur në teknologji
informative. Sipas raportit nga Departamenti Teknik, me datë 29 prill 2021, 
gjendja e platformave dhe sistemeve telekomunikuese vazhdon të jetë e 
rëndë. Kjo gjendje për disa platforma është qysh para vitit 2010 (për 
sistemet transmetuese telefonia fikse) ndërsa në rrjetin mobil që nga viti 
2016 kur janë bërë instalimet e fundit në rrjetë, pastaj kjo gjendje në 
mënyrë progresive ka ardhur duke u keqësuar si rezultat i daljes nga 
garancioni i pajisjeve, konsumi i pjesëve rezervë në stok si dhe amortizimi i 
pajisjeve. Për shumicën e platformave dhe sistemeve të cilat mundësojnë 
ofrimin e shërbimeve telekomunikuese mirëmbajtja kryhet vetëm nga stafi 
teknik i Kompanisë. Për shumicën e sistemeve (rrjeti fiks, mobil, IPTV dhe 
ISP) nuk ka kontrata aktive të mirëmbajtjes/përkrahjes teknike nga 
prodhuesi.

Ky raport ka renditur një serë rreziqesh të mundshme që do të ndikonin në 
ndërprerjen e plotë ose të pjesshme të shërbimeve ndaj konsumatorëve, 
pamundësinë e neutralizimit të problemit dhe kohëzgjatjen e madhe të 
zgjidhjes së problemit si rezultat i gjendjes aktuale dhe mungesës së 
investimeve dhe kontratave të mirëmbajtjes. Përveç kësaj në prill 2021 
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kemi përkeqësim serioz në serverët e platformës prepaid (ICC). Sipas 
vlerësimeve të zyrtarëve të Kompanisë projekte investive të domosdoshme 
kapin shumën prej 8,800,000€.

Kompania kishte nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi  me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Ambientit, për subvencionim të kushtëzuar për investime 
në operacionet vitale të kompanisë në vlerë prej 19,200,000€ dhe financimi 
ishte paraparë të kryhej përgjatë viteve 2020 dhe 2021 mirëpo përveç një 
shume të ndarë prej 290,258€ kjo marrëveshje kishte ngecje në zbatim  si 
shkak i ndërrimeve të shpeshta në Qeveri dhe mos plotësimit të të gjitha 
obligimeve të marra me këtë marrëveshje nga Kompania dhe Ministria. 

c) Me 30 Korrik 2019, Kompania kishte ripërtërirë të drejtën e shfrytëzimit të 
resurseve frekuencore në brezin 900 MHz dhe 1800 MHz (Licencën e 
operimit). Kostoja e kësaj licence do të kushtoj 15,774,128€, mirëpo sipas 
kërkesë së kompanisë është ndarë në 10 këste për pagesë. Kompania për 
shkak të vështirësive financiare nuk ka arritur t’i përmbahet pagesave të 
kësteve dhe borxhi i papaguar deri me 31 dhjetor 2020 ndaj ARKEP ka 
arritur në 6,899,284€. Kjo situatë mund të kërcënoj Kompaninë me 
përmbarim ose tërheqje të licencës.

d) Kompania ka pësuar humbje për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2020
në vlerë prej 16,583,000€. (2019: 26,916,000€) Kompania e ka vazhduar 
trendin e operimit me humbje për 6 vite me radhë dhe humbjet e 
akumuluara  deri me 31 dhjetor 2020 janë në vlerë 78,291,000€. Përveç 
kësaj me 31 dhjetor 2020 detyrimet rrjedhëse tejkalojnë pasuritë aktuale 
për shumën prej  64,089,000€ (2019: 61,708,000€). Për më tepër, ende 
nuk është paguar dividenta e deklaruar në vitin 2015 në vlerë prej 
15,000,000€.

e) Treguesit kyç financiar të përllogaritur në shifrat e pasqyrave financiare
të vitit 2020, janë të pa favorshëm/negativ dhe me një përkeqësim në 
krahasim me vitin paraprak:

- Likuiditeti i rrjedhës ishte 0,13, ndërsa koeficienti i dëshirueshëm/i 
pranueshëm varion nga 1,5 deri në 2. Likuiditeti i rrjedhës më i vogël se 1 
është tregues që Kompania mundë të ketë probleme serioze në 
përmbushjen e detyrimeve të sajë afatshkurta. Krahasuar me vitin 2019 ku 
likuiditeti i rrjedhës ishte 0.17, këtë vit ka përkeqësim të këtij treguesi për 
34%.

- Likuiditeti i Shpejtë (Testi Acid) është 0,09. Testi acid më i vogël se 1 
tregon po ashtu që kompania mund të ketë probleme serioze në 
përmbushjen e detyrimeve të saja afatshkurta. Ka përkeqësim prej 19% 
krahasuar me vitin e kaluar për testin acid që ishte 0.11.

- Neto kapitali punues është në vlerë negative -0,96 (apo në vlerë financiare 
-64,089,000€). Kapitali i punës negativ është kur detyrimet rrjedhëse të 
kompanisë tejkalojnë pasuritë e saj aktuale. Raporti optimal i pranueshëm 
është midis 1.2 dhe 2.

- Raporti i Borxhit ishte 1.28, pjesëmarrja e detyrimeve në pasuri është mbi 
100%. Raporti më i madh se 0.5 apo 50%, nënkupton që shumica e 
aseteve të kompanisë financohen përmes borxhit. Sa më i lartë të jetë ky 
raport aq më i lartë është rreziku i funksionimit/operimit të kompanisë. 
Përveç kësaj, raporti i borxhit të lartë ndaj aktiveve mund të tregojë një 
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kapacitet të ulët të kompanisë për huamarrje, e cila nga ana tjetër do të ulë 
fleksibilitetin financiar të kompanisë.

Kjo kishte ndodhur si shkak i mos aplikimit të drejtë dhe të plotë të 
kërkesave të SNK - 1 me rastin e përgatitjes së pasqyrave financiare. 
Menaxhmenti e kishte konsideruar si të mjaftueshëm vetëm faktin e 
shpalosjes së pasigurive materiale.

Ndikimi Prezantimi i pasqyrave financiare në një bazë jo të përshtatshme për 
rrethanat, shpie në prezantim të pasaktë të informacionit financiar ndaj 
përdoruesve të pasqyrave financiare.

Rekomandimi B1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është bërë një analizë e detajuar për t’i 
përcaktuar shkaqet të cilat kanë ndikuar në modifikim të Opinionit dhe të 
merren veprimet e nevojshme për përmirësimin e situatës së krijuar. 
Pasqyrat financiare të Kompanisë duhet të përgatiten në një bazë e cila 
është e përshtatshme dhe e bazuar në realitetin ekonomik të Kompanisë. 
Nënshkrimi i pasqyrave nga Kryeshefi Ekzekutiv dhe Zyrtari Kryesor 
Financiar duhet të bëhet vetëm nëse ndaj Pasqyrave Financiare  Vjetore 
janë aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme para se të njëjtat t’i dorëzohen 
Bordit të Drejtorëve.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Paraqitje e gabuar e aktiveve të kushtëzuara 
Gjetja Sipas SNK 37 Një aktiv i kushtëzuar është një pasuri e mundshme që 

rrjedh nga ngjarje të shkuara dhe ekzistenca e të cilit do të konfirmohet 
vetëm nga zhvillimi ose jo i një ose disa ngjarjeve të ardhshme të pasigurta, 
jo tërësisht nën kontrollin e njësisë ekonomike. Një shembull është një 
pretendim që një njësi ekonomike është duke ndjekur nëpërmjet proceseve 
ligjore kur rezultati është i pasigurt. Aktivet e kushtëzuara nuk njihen në 
pasqyrat financiare meqenëse kjo mund të rezultojë në njohjen e të 
ardhurave që nuk do të realizohen kurrë. Për një aktiv të kushtëzuar duhet 
të jepen informacione shpjeguese, siç kërkohen nga paragrafi 89, kur një 
hyrje e përfitimeve ekonomike është e mundshme.

17 raste në vlerë të përgjithshme prej 1,778,729€ janë pretendime ligjore 
ndaj palëve të ndryshme, për të cilat procedurat ligjore në gjykatat 
përkatëse janë në proces dhe ende nuk ka vendime finale.

Kompania i kishte njohur këto ngjarje në kontabilitet si llogari të 
arkëtueshme, në vend që të njohë këto si aktive të kushtëzuara. Sipas 
udhëzimeve të SNK 37 aktivet e kushtëzuara nuk njihen në pasqyrat 
financiare mirëpo për këto duhet të jepen informacione shpjeguese, të cilat 
nuk janë bërë nga ana e kompanisë.

Ndikimi Njohja e aktiveve të kushtëzuara si llogari të arkëtueshme ka shkaktuar 
mbivlerësim të tyre në vlerën 1,778,729€ si dhe  pasqyrim jo të drejtë të 
aktiveve të kushtëzuara në shpalosjet dhe shënimet shpjeguese.
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Rekomandimi B2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se llogaritë e arkëtueshme njihen vetëm kur 
plotësohen kushtet për njohjen e tyre sipas standardeve të kontabilitetit, 
ndërsa në rastet kur mundësia e arkëtimit varet nga vendimet e gjykatës ato 
të njihen si aktive të kushtëzuara dhe të jepen shënime sqaruese për to. Më 
tutje, Bordi të sigurojë se janë bërë korrigjimet në vlerën e llogarive të 
arkëtueshme aktuale në mënyrë që pasqyrat financiare të vitit të 2020 të 
prezantojnë vlerën e saktë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A1 - Pamundësia e konfirmimeve për saldot e llogarive të arkëtueshme 
Gjetja Sipas Ligjit Nr. 06/L- 032 Për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim 

Neni 12 Shoqëritë tregtare që i nënshtrohen dispozitave të këtij Ligji, 
verifikojnë të paktën një  herë në vit, ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive, 
detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe 
dëshmive të tyre mbështetëse nëpërmjet procesit të inventarizimit.  

Në pesë mostra të llogarive të arkëtueshme në vlerë të përgjithshme prej 
156,673€ saldot përkatëse nuk ishte e mundur të konfirmohen sepse në 
disa raste operatorët refuzojnë të konfirmojnë borxhin ndaj kompanisë, disa 
kundërshtojnë borxhin si dhe ka raste që operatorët nuk kanë mundur të 
kontaktohen fare nga ana e kompanisë.

Kjo kishte ndodhur si pasojë e mos harmonizimeve të rregullta me klientët.

Ndikimi Në mungesë të harmonizimeve të rregullta  paraqitja e  llogarive të 
arkëtueshme në pasqyra financiare mund të mos jetë e saktë dhe mos 
marrja e veprimeve ligjore me kohë mund të ndikojë që borxhet e tilla të 
parashkruhen, duke krijuar pamundësi në arkëtimin e borxheve të tilla në të 
ardhmen.

Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë procedura të harmonizimit periodik me 
partnerët ekonomik ashtu që paraqitja e llogarive të arkëtueshme të jetë e 
saktë si dhe të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore në 
kohën e duhur për të gjitha rastet kontestuese të cilat nuk kanë mundur të 
zgjidhen në mënyrë bilaterale. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A2 - Regjistrim i gabuar kontabël i grantit qeveritar
Gjetja Njëra nga metodat e paraqitjes së granteve për aktive në kontabilitet sipas 

SNK 20, është njohja e grantit si e ardhur e shtyrë në pasqyrën e pozicionit 
financiar e cila pastaj në një mënyrë sistematike dhe racionale gjatë jetës 
së dobishme të aktivit njihet si e ardhur në pasqyrën e të ardhurave për 
secilën periudhë.

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit kishte mbështetur disa projekte 
kapitale të kompanisë me një grant në vlerë prej 290,258€. Granti qeveritar 
ishte regjistruar gabimisht në kontabilitet  si e hyrë për periudhën, në vend 
se kjo të regjistrohej si e hyrë e shtyrë, pra detyrim në pasqyrën e pozicionit 
financiar.
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Kjo kishte ndodhur si pasojë e trajtimit jo të duhur kontabël të grantit 
qeveritar. Kërkesat e SNK 20 nuk ishin aplikuar në mënyrë adekuate.

Ndikimi Regjistrimi i gabuar kontabël i grantit qeveritar kishte shkaktuar mbivlerësim 
të të ardhurave të periudhës për 290,258€ dhe njëkohësisht nënvlerësim të 
detyrimeve për të njëjtën vlerë.

Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë zbatim të plotë të SNK-ve dhe SNRF-ve 
në përgatitjen e pasqyrave financiare. Të bëhen korrigjimet adekuate në 
kontabilitet ashtu që të hyrat  nga granti të njihen dhe detyrimet ndaj grantit 
të zvogëlohen në periudhën e saktë dhe në mënyrë sistematike gjatë jetës 
së dobishme të aktivit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B3 - Prezantimi i pasaktë i pasqyrës së rrjedhës së parasë
Gjetja Sipas SNK 1 një pako e pasqyrave financiare duhet të përmbajë edhe një 

pasqyrë të rrjedhës së parasë e cila paraqet një përmbledhje të të gjitha 
hyrjeve dhe daljeve të parasë së gatshme nga aktivitetet operative, 
financiare dhe investuese.

Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, mirëpo 
mbivlerësimi i llogarive të arkëtueshme për vitin 2020 në shumën 
1,935,402€ si dhe mbivlerësimi i llogarive të arkëtueshme dhe obligimeve 
tatimore që ishin identifikuar në auditimin e pasqyrave financiare për vitin 
2019, në shumat 1,684,999€ përkatësisht 852,355€ dhe nënvlerësimi tek 
llogaritë e pagueshme dhe provizionet për shumat 118,471€ përkatësisht 
3,614,000€ nuk ishin korrigjuar me një ri deklarim retrospektiv me rastin e 
hartimit të pasqyrave financiare të vitit 2020 duke ndikuar kështu në 
pasaktësinë e pasqyrës së rrjedhës së parasë. 

Kjo kishte ndodhur si rezultat i  mos korrigjimeve të keq deklarimeve 
materiale në saldot e pasqyrës së pozicionit financiar për vitin 2019 për 
llogaritë e arkëtueshme tregtare, obligimet tatimore, llogaritë e pagueshme 
tregtare dhe provizionet.

Ndikimi Gabimet e identifikuara në vitin paraprak të cilat nuk ishin korrigjuar me një 
ri deklarim retrospektiv dhe shpalosje përkatëse, kanë efekt në prezantimin 
materialisht të pa saktë të aktivitetet operative tek pasqyra e rrjedhës së 
parasë.

Rekomandimi B3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet e identifikuara në PFV-të tjera të 
cilat reflektojnë në Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë korrigjohen para 
përgatitjes së pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që shifrat krahasuese në 
mes të viteve të jenë të sakta dhe të plota.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Gjetja Sipas SNK 1 një pako e pasqyrave financiare duhet të përmbajë edhe një 
pasqyrë të ndryshimeve në ekuitet e cila paraqet një përmbledhje të të 
gjitha ndryshimeve në ekuitet.

Kompania kishte hartuar pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, mirëpo për 
shkak të çështjes së ngritur në lidhje me të hyrat nga granti qeveritar që ka 
ndikim në rezultatin financiar në pasqyrën e të ardhurave, humbja e 
periudhës e bartur në këtë pasqyrë nuk është e saktë. 

Kjo kishte ndodhur si pasojë e mos aplikimit të kërkesave të SNK 20 në 
lidhje me njohjen dhe prezantimin e granteve. 

Ndikimi Regjistrimi i gabuar kontabël i grantit qeveritar kishte shkaktuar mbivlerësim 
të të ardhurave të periudhën për 290,258€ dhe njëkohësisht nënvlerësim të 
detyrimeve ndaj grantit për të njëjtën shumë.

Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë bërë korrigjimet e gabimeve të 
identifikuara tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, për të siguruar një 
pamje të drejtë dhe të vërtetë të saj.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B4 - Mos dhënia e informacioneve shpjeguese për kontigjencat 
Gjetja Sipas SNK 37 – Provizionet, detyrimet e kushtëzuara dhe aktivet e 

kushtëzuara, njësia ekonomike duhet të jap informacion shpjegues për 
pasuritë dhe detyrimet kontingjente (eventualitetet), përveç kur mundësia e 
një hyrje/daljeje burimesh që përfshin përfitime/humbje ekonomike nuk 
ekziston më.
Shënimet shpjeguese nuk përmbajnë informacion, për ngjarjet të cilat i 
plotësojnë kushtet për trajtimin e tyre si detyrime dhe pasuri kontigjente. 
Dardafon, në vitin 2019, kishte iniciuar një arbitrazh të dytë ndaj kompanisë. 
Vlera e kërkesë padisë sipas Dardafon është rreth 50,000,000€ dhe i 
referohet mos vazhdimit të Marrëveshjes Bazë për MVNO dhe mos ofrimit 
të disa shërbimeve gjatë periudhës së Marrëveshjes bazë.

Poashtu kompania më 20 tetor 2020, kishte iniciuar një kundër padi në 
arbitrazh në vlerë prej 56,000,000€ e cila ndërlidhet në disa baza të 
dëmtimit të kompanisë nga Marrëveshja bazë. Seanca kryesore për këtë 
proces dhe vendimi i arbitrazhit pritet të përfundojnë deri në fund të vitit 
2021.

Menaxhmenti, e kishte konsideruar si informacion të ndjeshëm shpalosjen 
e padisë dhe kundërpadisë në pasqyrat financiar.

Ndikimi Mos dhënia e informacioneve shpjeguese të plota ka ndikim në 
besueshmërinë dhe kuptueshmërinë e pasqyrave financiare nga 
përdoruesit.

Rekomandimi B4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për 
trajtimin e tyre si detyrime kontingjente dhe pasuri kontigjente, të jepen 
informacione shpjeguese për to në shpalosjet dhe shënimet shpjeguese të 
pasqyrave financiare.
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Çështja A3 - Prezantim i pasaktë i pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)



2.2  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja A4 - Ndryshimi i kushteve të kontratës në disfavor të kompanisë
Gjetja Kompania kishte lidhur kontratë për shitjen e produkteve të tyre me  një OE 

me datë 16.03.2015 ku OE luan rolin e ndërmjetësit /distributorit  të shitjes 
tek palët e treta, Çmimet e produkteve dhe shërbimeve kanë të përfshirë 
TVSH-në dhe provizioni total i shitjes do të jetë 9.7% e transaksionit. Pas 
një viti kompania kishte nënshkruar një aneks ku secilit lloj të provizionit që 
do të paguhet ndaj OE i është shtuar edhe 18% në emër të TVSH-së. 

Ndryshimet nga kontrata bazë që kanë ndodhur pas nënshkrimit të 
Memorandumit të mirëkuptimit për praktikat më të mira të llogaritjes së 
provizioneve, kompanisë i janë shtuar kosto e shitjes për provizionin për 
shitjet bazë prej 9.7% në 11.45 %. 

Si rezultat i këtij aneksi janë rritur edhe provizionet tjera si: provizioni për 
shitjet mbi 0.5 milion nga 1% në 1.18%, provizionet për shitjet mbi 1 milion 
për tremujor nga 1% janë bërë 1.18%, provizionet për marketing nga 1.20% 
në 1.42% dhe provizioni vjetor mbi 5 milion në vit qarkullim nga 1% është 
bërë 1.18%. 

Analizat tona kanë treguar se kompania në vitin 2020 kishte paguar:

- për provizion bazë 281,807€ më shumë sesa që ishte paraparë në 
kontratën bazë; 
- për provizionet për shitjet mbi 0.5 milion10,103€ më shumë sesa që ishte 
paraparë në kontratën bazë; 
- për provizionet për marketing 32,814€ më shumë sesa që ishte paraparë 
në kontratën bazë; 
- për provizionet për shitjet mbi 1 milion për TM (kuartal) 21,852€ më 
shumë sesa që ishte paraparë në kontratën bazë; dhe
- për provizion (bonus) vjetor mbi 5 milion në vit 20,052€ më shumë sesa që 
ishte paraparë në kontratën bazë.

Kjo kishte ndodhur si shkak i interpretimit gabim të dispozitave të kontratës 
që kanë të bëjnë me mënyrën e llogaritjes së provizioneve dhe bonuseve 
nga ana e menaxhmentit të kompanisë dhe OE.

Ndikimi Ndryshimi i kushteve të kontratës ka rritur koston e provizioneve të shitjes 
me vlerë 366,630.52 €.

Rekomandimi A4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që vendimet për të ndryshuar kushtet e 
kontratës, të jenë të bazuara në analiza paraprake të përshtatshmërisë 
ekonomike, për të evituar efektet financiare negative nga vendimet e 
pafavorshme për Kompaninë. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Gjetja Sipas ligjit për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, shoqëritë 
tregtare, verifikojnë të paktën një herë në vit, ekzistencën dhe vlerësimin e 
pasurive, detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit të këtyre 
elementeve dhe dëshmive të tyre mbështetëse. Inventarizimi duhet të 
barazohet me librat kontabël.

Kompania kishte njohur si obligim 195,372€ ndaj një furnitori, ndërsa i njëjti 
kishte pretendime vlerën 247,445€ si të arkëtueshme ndaj kompanisë. 
Diferenca prej 52,073€ kishte të bënte me disa fatura që janë dorëzuar nga 
furnitori në arkiv të Telekomit mirëpo nuk janë proceduar tutje për regjistrim 
kontabël në mungesë të raporteve të pranimit të shërbimeve.

Përveç kësaj për shkak të mos pagesës me kohë të obligimit furnitori e 
kishte dërguar në përmbarim lëndën e cila ishte prapësuar nga zyra ligjore 
e kompanisë por zyrtarët e kompanisë gjatë shqyrtimit të lëndës në gjykatë 
nuk kishin ofruar dëshmi që faturat e pranuara/protokolluara nga kompania 
nuk kishin pasur raport të pranimit për kryerjen e shërbimit.

Si pasojë e kësaj pas shqyrtimit gjyqësor, me 18 shkurt 2021 përmbaruesi 
privat kishte inkasuar total obligimin me  vlerë 310,713€ përfshirë 52,073€ 
për faturat kontestuese nga kompania për të cilat nuk kishte raporte të 
pranimit të shërbimit si dhe kamatën 57,561€ dhe shpenzimet e shërbimeve 
të kryer ndaj gjykatës, ekspertizës dhe përmbaruesit me vlerë 5,706€.

Kjo kishte ndodhur si pasojë e mos kryerjes së harmonizimeve me furnitorin 
dhe mos koordinimit ndërmjet njësisë kërkuese, financave dhe zyrës ligjore 
të cilat gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk kishin ofruar dëshmi për faturat e 
kontestuara.

Ndikimi Për shkak të mos koordinimit ndërmjet departamenteve të kompanisë në 
ofrimin e dëshmive për faturat e kontestuara gjatë procesit gjyqësor dhe 
mos pagesës më kohë të obligimit, inkasimi i mjeteve nga përmbaruesi 
privat ishte në vlerë më të madhe prej 115,341€ se sa ishte obligimi i njohur 
ndaj furnitorit në regjistrat kontabël.

Rekomandimi A5 Bordit i Drejtorëve të sigurojë se regjistri i obligimeve rishikohet periodikisht 
dhe bëhet harmonizimi i kartelave të llogarive në mënyrë sistematike në 
mes Kompanisë dhe furnitorëve. Për më tepër, të siguroj që janë marrë 
veprimet e nevojshme ligjore në rastet kontestimore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A6 -  Pagesa për shpenzime të marketingut pa raporte për punën/shërbimin 
Gjetja Sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike (LMFPP) para bërjes ose 

autorizimit të pagesave sipas kontratës, duhet të sigurojë që shpenzimi i 
parave publike sipas një kontrate publike të bëhet në pajtim me aktet 
nënligjore (rregullat KMF), ku sipas këtyre rregullave shpenzimi i parasë 
publike i nënshtrohet procedurave të përgjithshme për procedimin e 
pagesave siç është fatura e pranuar dhe raporti i pranimi të mallit/shërbimit.
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Çështja A5 - Ekzekutim më i lartë i pagesës së borxhit sesa ishte obligimi në regjistrat kontabël 



Kompania kishte lidhur kontratë për shitjen e produkteve të tyre me një 
operator ekonomik (OE) më datë 16 mars 2015. OE luan rolin e 
ndërmjetësit/distributorit të shitjes së produkteve tek palët e treta. Në 
kuadër të kësaj marrëveshje, ishte nënshkruar edhe një Aneks (Aneksi V) 
në lidhje më marketingun shtesë dhe marketingun promovues që OE do të 
zhvilloj për Telekomin dhe do të kompensohet me një komision shtesë prej 
1.2% të shitjeve mujore.

Kompania nuk merr asnjë raport kthyes (raport të kryerjes së 
punëve/shërbimeve) për shpenzimet e marketingut që partneri afarist i ka 
kryer në emër të Telekomit. Kostoja e kompensimit të shpenzimeve të 
marketingut për vitin 2020 ndaj OE ishte 215,117€.

Kjo kishte ndodhur si shkak i mos specifikimeve të mjaftueshme  të 
kërkedave ndaj OE-së në anekse dhe si rezultat i mos ushtrimit të 
kontrolleve të mjaftueshme para ekzekutimit të pagesave të shpenzimeve. 

Ndikimi Pagesa e shpenzimeve të marketingut pa pranuar raporte për 
punën/shërbimin e kryer  e cila paguhet në baza të rregullta mujore përveç 
që është në mos përputhje me kornizën ligjore lidhur me shpenzimin e 
parasë publike mund ta dëmtojë edhe buxhetin e kompanisë.

Rekomandimi A6 Bordi i Drejtoreve të sigurojë që pagesat e shpenzimeve behën në 
përputhje të plotë me kërkesat e kornizës ligjore në lidhje me shpenzimin e 
parasë publike.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.1   Pasuritë afatgjata

Vlera neto e zërit financiar të pasurive afatgjata e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar 
ishte 43,393,062€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me tokën, ndërtesat, pajisjet dhe makineritë, 
inventari, pajisjet dhe softuerët kompjuterik. Kemi testuar 70 mostra për teste substanciale të 
detajeve në vlerë 20,862,539€. Përveç kësaj, kemi kryer procedurat analitike substanciale për 
popullacionin në tërësi sa i përket zhvlerësimit.

2.3  Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë
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Çështja B5 - Humbja në vlerë e pasurive dhe mostrajtimi i duhur i kësaj çështje

Gjetja Sipas SNK 36 - Zhvlerësimi i aktiveve, një njësi ekonomike duhet të 
përcaktojë procedurat të cilat i zbaton për të siguruar që pasuritë e saj 
mbahen me një vlerë kontabël e cila nuk duhet të jetë më e madhe se 
shuma e tyre e rikuperueshme. Një pasuri mbahet me një vlerë kontabël e 
cila është më e madhe se shuma e rikuperueshme nëse vlera kontabël neto 
e saj e kalon shumën që mund të rikuperohet përmes përdorimit ose shitjes 
së aktivit. Nëse është kështu, thuhet se aktivi është i zhvlerësuar dhe 
Standardi kërkon që njësia ekonomike të njohë një humbje nga zhvlerësimi. 
Pasuritë jo-financiare që kanë pësuar humbje në vlerë rishikohen për 
ndryshim të mundshëm të humbjes në vlerë në secilën datë raportuese.

Në procesin e zbatimit të politikave kontabël, menaxhmenti i Kompanisë 
nuk ka bërë asnjë gjykim i cili mund të ketë efekt të rëndësishëm lidhur me 
rënien në vlerë të pasurive, e cila përcaktohet duke kryer testimin nëpërmjet 
të cilit vlerësohet shuma e rikuperueshme. Ekzistojnë situata të qarta, për 
përcaktimin e nevojës për testin e zhvlerësimit për pasuritë që tregojnë 
shenja të rënies në vlerë në datën e bilancit si: 

• Pjesa e konsiderueshme e pasurive janë të teknologjisë informative
të cilat kanë një treg dinamik dhe
vlera e tregut të pasurive të ngjashme ka rënë;

• Mungesa e mirëmbajtjes dhe e përkrahjes teknologjike e cila bart një
kosto të lartë sjellë në pikëpyetje
vlerën e platformës së përgjithshme;

• Nuk ka vlerësim të pasurive jashtë përdorimit të gjeneratës
teknologjike paraprake të cilat mund të
ripërdoren për riparime potenciale;

• Vlera kontabël e një pjese të pasurive neto të njësisë ekonomike
mund të jetë më e madhe se vlera e
tregut;

• Gjendja fizike e pasurive dhe performanca e tyre është përkeqësuar.



Kompania kishte formuar komision profesional për trajtimin e kësaj çështje 
mirëpo sipas komisionit për shkak të natyrës dhe specifikave të platformave 
ekzistuese të kompanisë, komisioni e ka vlerësuar se nuk është e mundur 
të sigurohen informata nga operatorët tjerë në treg për të krahasuar vlerat 
me gjendjen aktuale.

Ndikimi Mungesa e vazhdueshme e testit të zhvlerësimit të pasurive mund të ndikoj 
në prezantimin joreal të vlerës së tyre dhe në rritjen e shpenzimeve nga 
humbja.

Rekomandimi B5 Bordit i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë vendime për kryerjen e 
procedurës për testim të rënies në vlerë të pasurive duke dokumentuar atë 
sa më qartë, në mënyrë që të prezantohet një vlerë reale e pasurive dhe të 
eliminohen mundësitë e keq deklarimit të shpenzimeve në pasqyra 
financiare.
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Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)



2.3.2   Detyrimet afatshkurta

Vlera neto e zërit financiar të detyrimeve afatshkurtra e prezantuar në pasqyrën e pozitës 
financiare ishte 73,534,000€. Brenda këtij zëri janë prezantuar llogaritë e pagueshme tregtare dhe 
të tjera 32,170,000€ dhe detyrimet e tjera afatshkurtra 41,364,000€. Ne kemi testuar 70 mostra 
për testim substancial në vlerë të përbashkët 24,495,405€.

Çështja B6 - Mos prezantim i saktë i llogarive të pagueshme tregtare

Gjetja Sipas Kornizës konceptuale për raportin financiar, paragrafi 4.26,një 
detyrim njihet në pasqyrën e pozicionit financiar kur ka gjasa që burime 
ekonomike të dalin nga njësia ekonomike për të shlyer një detyrim aktual 
dhe shuma me të cilën do të shlyhet detyrimi mund të matet me 
besueshmëri.

Llogaritë e pagueshme ishin prezantuar jo saktë si shkak i mbivlerësimit për 
6,706€ pasi që disa fatura me vlerë 4,898€ ishin regjistruar  gabimisht dy 
herë  në regjistrat e kompanisë si dhe për shkak të një diferencë tjetër të 
bartur nga vitet paraprake. Ndërsa nënvlerësimi i llogarive të pagueshme 
për 11,938€ kishte të bënte me një diferencë të bartur nga viti 2017.

Këto diferenca kishin ndodhur pasi që kompania nuk kishte kryer 
harmonizimet periodike më furnitorët.

Ndikimi Mbivlerësimi dhe nënvlerësimi  i llogarive të pagueshme ndikon në 
besueshmërinë e informacionit financiar dhe prezantim jo të saktë të 
obligimeve në pasqyrat financiare.

Rekomandimi B6 Bordit i Drejtorëve të sigurojë, se regjistri i obligimeve rishikohet periodikisht 
dhe bëhet harmonizimi i kartelave të llogarive në mënyrë sistematike në 
mes Kompanisë dhe furnitorëve. Përveç kësaj, të sigurojë që janë marrë 
veprimet e nevojshme për t’i korrigjuar gabimet e identifikuara në shënimet 
kontabël dhe të siguroj prezantim të saktë në pasqyra financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3   Shpenzimet e pagave

Shpenzimet e pagave ishin 26,227,701€. Më 31 dhjetor 2020, numri i të punësuarve ishte  2,288 
punonjës (në vitin 2019: 2,383 punonjës). Gjatë vitit ishte punësuar një punonjës i ri. Kemi testuar 
70 mostra për teste substanciale në vlerë 88,845€ si dhe pesë mostra për teste të pajtueshmërisë 
.

Çështja B7 - Mangësi në procesin e rekrutimit për staf të rregullt

Gjetja Sipas Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të 
Konkursit në Sektorin Publik, neni 5, te Konkursi publik dhe i brendshëm 
specifikohen kualifikimet e nevojshme arsimore, specifike dhe përvoja 
paraprake. Tutje në nenin 6, konkursi publik duhet të përsëritet nëse së 
paku tre kandidatë nuk i plotësojnë kushtet e parapara me konkurs.

Sipas konkursit publik, të datës 11 janar 2020, ishte kërkuar një “Ekspert i 
Sigurisë së Rrjetit dhe Platformave të Telekomit të Kosovës”, ku shkollimin 
ishte kërkuar diplomë universitare në fushën përkatëse. Komisioni 
vlerësues, kishte vlerësuar se tre kandidatë i kishin plotësuar kushtet dhe 
kriteret e konkursit. Mirëpo, sipas dëshmive tona dy nga aplikuesit 
(përfshirë punonjësin e pranuar) nuk kishin diplomë universitare në fushën 
përkatëse.

Kjo kishte ndodhur si pasojë e mos konfirmimit të dokumenteve të 
aplikantëve me kriteret e konkursit nga ana e komisionit vlerësues.

Ndikimi Pranimi i punonjësve pa respektuar kushtet e konkursit është në 
papajtueshmëri më kornizën ligjore për zbatimin e procedurave të konkursit 
në sektorin publik dhe mund të ndikojë punësim të stafit jo kompetent për 
pozitën.

Rekomandimi B7 Bordi i drejtorëve të sigurojë, që punësimi i stafit të bëhet në përputhje me 
kriteret e përcaktuara për pozitën e shpallur me konkurs.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B8 - Mos pagesa e punonjësve me gradë të njëjtë për pozitën e njëjtë

Gjetja Sipas Ligjit të Punës, Nr.03/L-212, neni 55 specifikohet se punëdhënësi 
duhet t’i paguajë punonjësit kompensimin e njëjtë për punën e vlerës së 
njëjtë, kompensimin i cili mbulon pagën bazë dhe shtesat tjera.

Analizat tona të listës së pagave të punonjësve, tregojnë se për 84 pozita, 
punonjësit nuk paguhen me grada të njëjta për pozitën e njëjtë.

Sipas përgjigjes së kompanisë arsyet për rastet e identifikuara janë dallimet 
e punëve në mes të departamente të ndryshme si dhe për shkak të fitimeve 
të rasteve gjyqësore ose ne komision të ankesave. Mirëpo sipas 
vlerësimeve tona, kjo ka ndodhur për shkak se kompania nuk kishte ende 
rregullore për sistematizim të vendeve të punës.

Ndikimi Pagesa e punonjësve për pozita të njëjta me grada të ndryshme mund të 
ndikoje në ngritjen e padive eventuale ndaj Kompanisë për mostrajtim të 
barabartë dhe humbje financiare të saj.

Rekomandimi B8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të fuqizojë 
kontrollet e brendshme, të cilat do të pamundësojnë që punonjësit në 
pozitat e njëjta të paguhen me grada të ndryshme.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A7 - Mangësi në procesin e avancimit në pozitë përmes konkursit të brendshëm

Gjetja Në Udhëzimin Administrativ Nr.07/2017 Për rregullimin e Procedurave të 
Konkursit në Sektorin Publik, precizohen edhe kualifikimet e nevojshme 
arsimore,  specifike dhe përvoja paraprake.
Tutje, tek neni 6, konkursi publik duhet të përsëritet nëse së paku tre 
kandidatë nuk i plotësojnë kushtet e parapara me konkurs.

Në konkursin e brendshëm të datës 17 janar 2020 për pozitën “Koordinator 
për Raportim me Postën e Kosovës”, te kriteret për kualifikimin, përvojën 
dhe tjera kërkohej diplomë universitare në fushë përkatëse që lidhen me 
Ekonomi, Biznes, Administratë, Marketing, Juridik e të ngjashme si dhe 
përvoja e punës, dy vite në fushën komerciale/biznesore apo edhe 
administrative. Te ky konkurs kishin aplikuar gjithsej tre aplikant dhe që të 
tre sipas komisionit përzgjedhës i kishin plotësuar kushtet dhe kriteret, 
mirëpo vetëm njëri nga aplikantët i kishte plotësuar të gjitha kriteret e 
konkursit të shpallur. Ndërsa dy të tjerët nuk i kanë plotësuar kushtet dhe 
kriteret, përkatësisht njëri nuk e kishte përvojën relevante dhe i njëjti nuk 
kishte marr pjesë në intervistë ndërsa tjetri nuk kishte diplomë universitare 
ashtu siç ishte kërkuar. 

Kjo kishte ndodhur si pasojë e mos ekzaminimit të duhur të dokumenteve të 
aplikantëve nga ana e komisionit vlerësues.

Ndikimi Avancimi i punonjësve pa i plotësuar kushtet dhe kriteret përveç që rrit 
kostot në shpenzimet e personelit, rrit rrezikun e angazhimit të personave jo 
kompetent dhe mund të ndikoj në mos arritjen e objektivave të kompanisë.
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Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që në rast të avancimit të punëtoreve, 
kandidatët e suksesshëm t’i kenë plotësuar kushtet dhe kriteret për pozitën 
e shpallur me konkurs të brendshëm, në të kundërtën të anulohet konkursi. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja C1 - Angazhimi i punëtoreve për punë specifike pa konkurs publik si dhe tejkalim i afatit 
të angazhimit të tyre
Gjetja Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212, çdo punëdhënës në sektorin publik, 

është i obliguar të shpall konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës 
dhe themelon një marrëdhënies të punës (neni 8); dhe në rastin e kontratës 
për punë dhe detyra specifike ajo nuk mund të jetë më e gjatë se 120 ditë 
brenda një viti (neni 10 pika 6). Ndërsa sipas Udhëzimit Administrativ Për 
Rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, , Nr.07/2017, - 
konkursi publik duhet të publikohet në njërën nga mjetet e shkruara të 
informimit dhe të mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit.

Kompania kishte angazhuar 11 punonjës për punë dhe detyra specifike, pa 
shpallur konkurs publik. Përveç kësaj, për këta punonjës nuk ishte 
respektuar afati maksimal i punësimit prej 120 ditësh për këtë mënyrë të  
kontraktimit. Në kuadër të këtyre punonjësve të angazhuar janë edhe dy 
ekspertët e jashtëm ligjor. Kostoja financiare për këto paga që rrjedhin nga 
këto kontrata janë 105,304€ (paga neto).

Mos shpallja e konkursit publik për kontrata për punë dhe detyra specifike, 
ishte bërë për shkak se Kompania nuk e kishte konsideruar të nevojshme 
shpalljen e konkursit publik, por për këto raste  ka bërë  vetëm “Thirrje për 
shprehje të interesit”, e cila vendoset në faqen e internetit të Kompanisë. 
Ndërsa tejkalimin e afatit të angazhimit të punonjësve, Kompania e 
arsyeton se e kishte bërë për shkak të nevojave të departamenteve 
kërkuese. Për më tepër, angazhimi i ekspertëve ligjor, sipas zyrtarëve të 
Kompanisë, ka qenë i nevojshëm, për shkak të negociatave me ish- MVNO.

Ndikimi Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike të punës, pa shpallje 
të konkursit publik, mund të ndikojë në përzgjedhje jo adekuate të 
kandidatëve për shkak të mungesës së transparencës dhe rrjedhimisht 
kufizimit të konkurrencës

Rekomandimi C1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se merren masat e nevojshme që të 
respektohen dispozitat ligjore përkatëse me rastin e angazhimeve të 
punonjësve të rinj, si dhe respektimin e afatit maksimal të lejuar me ligj në 
rastin e punonjësve me kontratë dhe detyra specifike.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.4   Funksioni i auditimit të brendshëm

Auditimi i brendshëm është një aktivitet i pavarur për të ofruar siguri objektive dhe një aktivitet 
këshillues, i dizajnuar për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar veprimet e kompanisë. Po 
ashtu, ndihmon për përmbushjen e objektivave, duke nxitur një qasje sistematike dhe të 
disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit në menaxhimin e rrezikut, kontrolleve 
dhe proceseve të qeverisjes.

Çështja A8 - Mos realizimi i planit vjetor të auditimit

Gjetja Sipas Planit vjetor të Auditimit të Brendshëm, Njësia e Auditimit të 
Brendshëm kishte planifikuar të kryej shtatë auditime për vitin 2020 dhe 
kishte paraparë edhe kohën për një auditim me kërkesë nga Bordi.

Për vitin 2020, Njësia e Auditimit të Brendshëm kishte arritur të finalizoj 
vetëm një prej shtatë auditimeve të planifikuara me Planin vjetor, ndërsa 
kishte kryer katër auditime tjera specifike, tre me kërkesë të bordit dhe një 
sipas kërkesës së ministrisë së linjës.

Sipas zyrtarëve të Njësisë ky mos realizim i planit kishte ndodhur kryesisht  
për shkak të situatës pandemike, ku pothuajse gjatë tërë vitit 2020, Njësia e 
Auditimit nuk kishte qenë pjesë e stafit esencial por është munduar të ju 
përshtatet rrethanave të reja dhe të punoj nga shtëpia. Po ashtu, në mos 
realizimin e planit ka ndikuar edhe ndërrimi i shpeshtë i Bordeve të 
Drejtorëve (tri borde gjatë vitit 2020) të cilët kanë pasur kërkesa jashtë 
planit fillestar për realizimin e auditimeve specifike.

Ndikimi Mos realizimi i planit vjetor të Njësisë së Auditimit të Brendshëm zvogëlon 
sigurinë që i ofrohet menaxhmentit në lidhje me funksionimin e kontrolleve 
në kompani. Kjo mund të rezultojë me dobësi të paidentifikuara dhe me 
vazhdimin e praktikave joefektive që mund të rezultojnë me humbje 
financiare për kompaninë.

Rekomandimi A8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë përmbushjen e aktiviteteve të planifikuara të 
Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe monitorim efektiv nga Komiteti i 
Auditimit, në mënyrë që devijimet nga plani të adresohen në kohën e duhur.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.5   Sistemet  Informative

Përmbledhja e gjetjeve për sistemet informative. 

Çështja A9 - Kompania ende nuk kishte arritur të bëjë implementimin e kodit shtetëror

Gjetja Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) për 
implementimin e kodit shtetëror (+383) të caktuar nga Unioni Ndërkombëtar 
i Telekomunikimeve (ITU), ka marrë vendim që më së voni deri më 01 
Qershor 2018 duhet të implementohet në tërësi kodit shtetërorë gjeografik  
+383 dhe të ndërpriten të gjitha kodet tjera (+377, +381 dhe +386), të cilat 
përdoren nga rrjetet e telefonisë fikse dhe mobile si dhe deri më 31 Dhjetor 
2018 duhet të përfundoj në tërësi implementimi i kodit shtetëror mobil.

Kompania ende nuk kishte arritur të implementoj plotësisht kodin shtetëror 
mobil si pasojë e mos alokimit të mirë të mjeteve . Si rezultat i kësaj, 
kompania për shërbimet e marra nga Monako Telekom për vitin 2019 dhe 
2020 kishte paguar shumën prej 3,960,103€, si dhe kishte paguar masë 
ndëshkimore 55,000€ në ARKEP. Për më tepër, deri në implementimin e 
kodit shtetëror do të vazhdoj të paguaj kosto mujore 125,000€. Kosto e 
parashikuar për implementimin e kodit shtetërorë mobil është 3,305,758€.

Departamenti Teknik në janar të vitit 2017 kishte filluar përgatitjet teknike 
për realizimin e kodit +383, dhe ka arritur ta realizoj pjesërisht. Mirëpo, 
pjesa e operimeve të brendshme teknike që realizohet nga prodhuesit e 
pajisjeve ende nuk është kryer. Rrjeti mobil i kompanisë është i ndërtuar me 
pajisjet NOKIA dhe ndryshimet në to duhet të bëhen ekskluzivisht nga ky 
operator/prodhues. Meqenëse TK-ja është e varur nga ky prodhues, përveç 
konfigurimeve në pajisje, prodhuesi/operatori e kishte kushtëzuar edhe në 
kontrata shtesë për mirëmbajtjen e infrastrukturës së TK-së, zëvendësim të 
disa elementeve të rrjetit dhe kishte caktuar një çmim shumë të lartë i cili 
ishte i papërballueshëm për kompaninë. Kompania për më shumë se tri vite 
radhazi ka negociuar uljen e çmimit deri në arritjen e një çmimi të 
favorshëm për dy palët. Përderisa negociatat kishin vazhduar, gjendja 
fillestare e infrastrukturës kishte ndryshuar pothuajse tërësisht dhe 
kërkoheshin investime në teknologji të re. Gjithashtu, edhe si rezultat i 
vështirësive financiare me të cilat është ballafaquar Telekomi i Kosovës, në 
vitin 2021 ishte anuluar tenderi për këtë çështje. Për më tepër, sipas 
zyrtarëve të kompanisë, nga momenti i nënshkrimit të kontratës me 
operatorin/prodhuesin NOKIA do të duhen së paku një vit për 
implementimin e kodit shtetëror.

Shkak i mos përmbushjes së obligimeve rregullative për implementimin e 
plotë të kodit shtetëror +383 ishte zgjatja e negociatave duke përfshirë 
kontratën e mirëmbajtjes si parakusht për implementim duke rritur koston, 
mos alokimi i mirë i mjeteve si dhe gjendja financiare e krijuar më vonë në 
kompani.
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Ndikimi Mos implementimi i plotë i kodit shtetëror +383, ka ndikuar që edhe më tej 
kompania të shfrytëzoj kodin shtetërore të Monakos, të pasojnë masa 
ndëshkimore nga ARKEP-it dhe të mos përmbushen detyrimet rregullative 
të kompanisë.

Rekomandimi A9 Bordi i drejtorëve të sigurojë që në afat sa më të shpejtë të bëjë 
implementimin e plotë të kodit shtetërorë të Kosovës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A10 - Planifikim jo i mirë i vendosjes të disa BTS-ave për zgjerimin e rrjetit në territorin e 
Kosovës
Gjetja Zgjerimi i rrjetit në teknologjitë mobile duhet të bëhet sipas nevojave të 

shtruara nga menaxhmenti apo sipas analizave të bëra nga planifikimi i 
rrjetit me analiza të detajuara, duke u bazuar në simulimet, ankesat e 
konsumatorëve, rezultatet e matjeve, etj.

Kompania ka të instaluar 544 stacione/BTS ( Base Transceiver Station) në 
të tri teknologjitë 2G, 3G dhe 4G, ku 94 % e territorit është e mbuluar me 
2G, 80% me 3G dhe 70% e territorit me 4G. Kompania deri në fillim të vitit 
2019 nuk kishte të dhëna për planifikimin e vendosjes së BTS-ave në 
territorin e Kosovës dhe si pasojë këta BTS ishin vendosur në zona të 
papërshtatshme duke ndikuar në mbulueshmëri jo të mirë të zonave dhe 
kualitet jo të mirë të shërbimeve. 

Gjatë analizës së raporteve të vendosjes së BTS-sa dhe vëzhgimit fizik në 
zonat e caktuara, kemi identifikuar që kishte disa BTS-a të cilët ishin të 
vendosur në zona  jo të përshtatshme nuk kishin mbulueshmëri të mirë të 
territorit. Për më tepër, vendosja e tyre ishte realizuar në zona ku kishte 
mungesë të infrastrukturës rrugore dhe energjetike dhe për vendosjen e një 
BTS-i ishin shpenzuar mesatarisht 90,000 euro, duke investuar në 
ndërtimin e rrugëve, vendosjen e shtyllave  dhe kabllove elektrike, 
vendosjen e gjeneratorit në hapësira private. Gjithashtu, për këta BTS 
shpenzimet operative vjetore (qira, energji elektrike, naftë) ishin mesatarisht 
4,000 euro, e nga ana tjetër trafiku i realizuar Zë dhe Internet nga këta BTS 
ishte i vogël.

Po ashtu, është identifikuar që Telekomi kishte stacione me teknologjitë 3G 
dhe 4G/LTE  të vendosura në zona jo shumë të populluara ku trafiku në Zë 
dhe Internet ishte i vogël, e nga ana tjetër për vendet më të populluara ishte 
e nevojshme teknologjia 3G dhe 4G/LTE për rritje të mbulueshmërisë me 
këto teknologji dhe kualitet të shërbimit.

Të dhënat e gjetura janë rezultat i një investimi dhe planifikimi ndër vite në 
faza, që nga themelimi i Kompanisë VALA nga viti 2000. Zbatimi i shpejtë i 
fazave të ndryshme me nga 100 BTS për fazë për kohë të shkurtë ka 
mundur të ndikojë në planifikim jo adekuat. Po ashtu, menaxhmenti i 
Telekomit nuk i kishte dhënë rëndësi zbatimit të procedurave për të 
verifikuar nëse ishte bërë një planifikim dhe analizë e mirëfilltë para 
vendosjes së BTS-ave.

27

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



Ndikimi Si pasojë e vendosjes në pozita jo të përshtatshme të BTS-ave në disa 
raste mbulueshmëria nuk ishte e mjaftueshme në zonat përreth këtyre BTS-
save dhe nuk plotësonte nevojat e trafikut të nevojshëm në ato zona. 
Megjithatë, Kompania për përmirësim të kualitetit të shërbimit, në fund të 
vitit 2020 ka bërë një vlerësim për riinxhinjering të vendosjes së stacioneve 
bazë, ku kanë vlerësuar që duhet të zhvendosen 88 stacione në tërë 
territorin e Kosovës prej tyre 12 demontim tërësisht dhe të instalohen 15 
stacioneve të reja për shtim të kapacitetit dhe mbulueshmërisë më të mirë.

Rekomandimi A10 Bordi i drejtorëve të sigurojë se para vendosjes së BTS-ave bëhen matje 
dhe analiza të detajuara në planifikimin dhe zhvillimin e rrjetit në pajtim me 
procedurat standarde të operimit të Departamentit Teknik në mënyrë që 
çdo BTS të ketë mbulueshmëri sa më të mirë të zonave dhe kualitet sa më 
të lartë të shërbimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja C2 - Mos ndërprerja e të drejtave dhe qasjes në sistemet informative për punonjësit në 
momentin e ndërprerjes së kontratës
Gjetja Të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve informative për të gjithë 

punonjësit, kontraktuesit apo palët e treta, ndërpriten në momentin e 
ndërprerjes së kontratës.

Në analizën e bërë të listës  së punonjësve të cilët kanë ndërprerë 
kontratën e punës dhe listës së përdoruesve aktiv në sistemet e 
informacionit, kemi vërejtur që kishte llogari të punonjësve që nuk ishin më 
punonjës të Telekomit por ende ishin aktiv në  sistemet e informacionit.

Departamenti i Burimeve Njerëzore, për rastet e ndërprerjes së kontratës 
së punonjësve me TK-në ka njoftuar  zyrtarët e Departamentit Teknik, por 
kërkesa për ndërprerje të qasjes në sistemet e informacionit nuk ishte 
realizuar nga ekipet e IT-së. 

Ndikimi Përdoruesit të cilët janë aktiv dhe të cilët nuk kanë kontratë pune me 
Kompaninë apo kanë ndryshuar pozitën e punës rrezikojnë që të bëjnë 
aktiviteteve të qëllimshme të paautorizuara të cilat ndikojnë në funksionimin 
e sistemeve, zbulimin e informacionit, humbje financiare si dhe humbje të 
reputacionit të Kompanisë.

Rekomandimi C2 Bordi i drejtorëve të sigurojë, që të drejtat e qasjes në përdorimin e 
sistemeve të informacionit të ndërpriten menjëherë për punonjësit, në 
momentin e ndërprerjes së kontratës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja C3 - Mungesë e monitorimit të regjistrave të aktiviteteve të përdoruesve në sistemet e 
informacionit
Gjetja Gjurmët e auditimit që regjistrojnë të gjitha aktivitetet në sistemet e 

informacionit duhet të mirëmbahen dhe monitorohen periodikisht për të 
identifikuar aktivitetet jonormale.
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Ekzistojnë gjurmë të aktiviteteve të përdoruesve në platformat ICC, 
SYMPHONY, CRM, SDM/HLR dhe ERP, mirëpo nuk ka një platformë në të 
cilën do të grumbullohen të gjitha aktivitetet nga të gjitha sistemet e 
informacionit. Si rezultat, nuk është bërë monitorimi i këtyre aktiviteteve.
Departamenti Teknik, kishte aprovuar procedurën për gjenerimin dhe 
monitorimin e gjurmëve audituese, sipas së cilës ishte caktuar zyrtari për 
mbrojtjen e të dhënave për realizimin e monitorimit. Mirëpo një monitorim i 
tillë nuk kishte ndodhur. Menaxhmenti aktual nuk ia kishte aprovuar qasjet e 
plota në sisteme të informacionit për zyrtarin për mbrojtje të të dhënave dhe 
qasjet e tij lejohen vetëm për çështjet të cilat ndikojnë në parandalimin e 
shpërndarjes së të dhënave personale. Gjatë vitit 2020 Telekomi kishte 
angazhuar zyrtarin për siguri të informacionit dhe sipas praktikave të mira 
është përgjegjësi e tij monitorimi i gjurmëve audituese. Mirëpo edhe pas 
kësaj nuk ishte ndryshuar procedura dhe nuk ishin përcaktuar përgjegjësit 
për monitorimin e këtyre aktiviteteve.

Monitorimi i këtyre aktiviteteve nuk është bërë në mungesë të ndryshimit të 
procedurës dhe përcaktimit të përgjegjësve për realizimin e këtij aktiviteti. 

Ndikimi Mungesa e monitorimit të gjurmëve ndikon në mungesë të  identifikimit të 
aktiviteteve jonormale të cilat mund të kenë efekt financiar dhe ekspozim të 
informacionit të paautorizuar.

Rekomandimi C3 Bordi i drejtorëve të sigurojë që janë krijuar mekanizmat për monitorimin e 
aktiviteteve të përdoruesve, përkatësisht platforma për monitorimin  e tyre, 
janë përcaktuar përgjegjësit për monitorim dhe monitorimi i aktiviteteve 
është duke u bërë në periudha të rregullta kohore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B9 - Sistemi CRM lejon regjistrimin e më shumë se dhjetë SIM kartelave për një 
person/konsumator fizik
Gjetja Rregullorja për Regjistrimin e Parapaguesve të Telefonisë Mobile parasheh 

që, ofruesit e shërbimeve nuk mund të regjistrojnë në emër të një personi 
fizik si konsumator më tepër se dhjetë  SIM kartela.

Sistemi CRM nëpërmjet të cilit bëhet regjistrimi i konsumatorëve, nuk ka 
mekanizëm për të identifikuar dhe njoftuar operatorin e shitjes kur një 
konsumatorë regjistrohet për blerjen e një SiM kartele, të njoftojë për 
numrin e kartelave aktive që ka në shfrytëzim konsumatori.  
Në analizën e listës së konsumatorëve nga baza e të dhënave të sistemit 
CRM, është identifikuar që ka konsumatorë në emër të personit fizik që ka 
në shfrytëzim më shumë se 10 SiM kartela aktive në mungesë të këtij 
funksioni. Telekomi gjatë vitit 2020 nuk ka ndërmarrë veprime për bllokimin 
e numrave për konsumatorët të cilët kanë në shfrytëzim më shumë se 10 
numra aktiv. 

Pamundësia e përcjelljes nga operatori i shitjes në sistemin CRM për 
konsumatorët që kanë arritur limitin e lejuar për regjistrimin e SiM kartelave 
në emër të një personi fizik, ka ndodhur për shkak që ky funksion në 
sistemin CRM duhet të zhvillohet nga operatori ekonomik. Departamenti 
Teknik ka iniciuar këtë kërkesë tek menaxhmenti. Mirëpo, deri më tani kjo 
kërkesë nuk është proceduar nga menaxhmenti për shkak të gjendjes 
aktuale financiare. 
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Ndikimi Në mungesë të zbatimit të rregullave të vlefshmërisë në pajtim me aktet 
rregullative ekziston rreziku që konsumatorët  që kanë në shfrytëzim 
shërbimet e operatorit t’i keqpërdorin ato.

Rekomandimi B9 Bordi i drejtorëve të sigurojë që në sistemin CRM janë zhvilluar mekanizmat 
që kontrollojnë dhe kufizojnë regjistrimin e më shumë se dhjetë SiM 
kartelave për të gjithë konsumatorët fizik në mënyrë që të parandalohen 
keqpërdorimet e mundshme.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B10 - Aktivizimi i shërbimit pa qenë të regjistruar më parë si konsumator

Gjetja Sipas Rregullores për Regjistrimin e Parapaguesve të Telefonisë Mobile 
(ARKEP), ofruesit e shërbimeve  duhet ti regjistrojnë të gjithë konsumatorët 
para se të aktivizohet shërbimi, pavarësisht a janë konsumator me kontratë 
apo parapagues, si dhe nuk duhet ti aktivizojnë numrat pa qenë të 
regjistruar më parë si konsumatorë.

Nëpërmjet sistemit CRM bëhet regjistrimi i konsumatorit dhe aktivizimi i 
shërbimeve telekomunikuese. Ky sistem nuk ka mekanizëm të vlefshmërisë 
për regjistrimin e konsumatorit, pra, i lejohet aktivizimin i shërbimeve pa u 
regjistruar konsumatorët paraprakisht. 

Për më tepër, nuk ka të validuar fushën e ID të para paguesve rezident. Në 
analizat tona, deri në fund të vitit 2020 janë identifikuar që janë 22,709 SiM 
kartela aktive që marrin shërbime, pa qenë të regjistrua më parë nga para 
paguesi dhe 101,490 SiM kartela aktive që janë transferuar nga MVNO ( Z 
Mobile) pas skadimit të kontratës me Telekomin dhe për të cilët nuk ka të 
dhëna të regjistruara të para paguesit.

Telekomi i Kosovës në vazhdimësi ka ndërmarrë veprime për regjistrimin e 
të dhënave personale të para paguesve, mirëpo edhe gjatë vitit 2020 
Telekomi ka aktivizuar shërbimet për 1,380 SiM kartela  pa regjistruar të 
dhënat personale të para paguesi.

Mos zbatimi i mekanizmit të vlefshmërisë së të dhënave të konsumatorit 
dhe aktivizimit të shërbimit pa qenë të regjistruar në sistemin CRM ka 
ndodhur për shkak që menaxhmenti i Telekomit ende nuk e ka proceduar 
kërkesën e iniciuar nga Departamenti Teknik për zhvillimin e funksionit në 
sistem, për arsyeje të gjendjes financiare të Kompanisë.

Ndikimi Moszbatimi i rregullave të vlefshmërisë vështirëson identifikimin e
konsumatorëve që kanë në shfrytëzim shërbimet e operatorit.

Rekomandimi B10 Bordi i drejtorëve të sigurojë që në sistemin e CRM-së të funksionalizohen 
fushat e obligueshme të identifikimit për regjistrimin e konsumatorëve, në 
mënyrë që të pamundësohet aktivizimi i shërbimit pa u regjistruar 
konsumatori. Përveç kësaj, të bëhet ndërlidhja e sistemit CRM me sistemin 
e Agjencisë së Regjistrit Civil për validimin e numrit personal dhe sistemin e 
Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës për validimin e numrit 
unik të biznesit. 
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Çështja B11 - Mangësi në kontrollet e përdoruesve me qasje të plotë në sistemet e informacionit

Gjetja Kompania duhet të monitoroj në vazhdimësi përdoruesit me qasje të plota 
në të dhëna dhe sisteme kritike me qëllim të ruajtjes së integritetit të të 
dhënave dhe disponueshmërisë së sistemeve të informacionit. Të gjithë 
përdoruesit duhet të kenë një llogari të personalizuar (ID të përdoruesit) 
vetëm për përdorimin e tyre personal.

Pas analizës së listave të përdoruesve me rolet dhe përgjegjësitë që kanë 
në sistemet e informacionit, kemi vërejtur se ka përdorues me qasje të plotë 
si në aplikacion ashtu edhe në bazën e të dhënave. Po ashtu, qasje të plotë 
kanë edhe përdoruesit e jashtëm të kontraktuar për mirëmbajtjen e 
sistemeve. Për më tepër, nuk ka monitorim mbi aktivitetet e tyre.
Administratorët e sistemeve të informacionit përdorin llogaritë gjenerale për 
të administruar sistemet, gjë që vështirëson identifikimin e aktiviteteve të 
bëra nga shfrytëzuesit (administratorët), pasi që këto llogari mund të 
përdoren nga më shumë se një shfrytëzues. 
Në “Data Warehouse” (DWH), baza e të dhënave që përmban të dhëna 
historike të cilat nuk duhet të ndryshohen, është vërejtur se ka përdorues 
që kanë qasje të plotë.

Përdorimi i ID/llogarive gjenerale për administrimin e bazës së të dhënave 
ka ndodhur për shkak të numrit të kufizuar të licencave. Ndërsa, sipas 
zyrtarëve të TK-së, monitorimi i tyre nuk është bërë në mungesë të veglës 
për monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve pasi që ka shumë platforma 
dhe numri i transaksioneve është voluminoz, rrjedhimisht monitorimi në 
mënyrën manuale është i vështirë.

Ndikimi Mungesa e kontrollit të përdoruesve me qasje të plotë në një sistem të 
informacionit ku do të duhej të ruhej me kujdes integriteti i të dhënave, si 
dhe përdorimi i llogarive/ID gjeneralë (built-in) ose me qasje të pakufizuara,  
rrezikon që të realizohen/fshihen transaksione të qëllimshme dhe të 
paautorizuara dhe këto transaksione mund të mos identifikohen. Përdorimi i 
këtyre llogarive ekspozon tërë bazën e të dhënave ndaj rreziqeve të 
qëllimshme apo aksidentale. 

Rekomandimi B11 Bordi i drejtorëve të sigurojë që monitorimi i përdoruesit me qasje të plota të 
bëhet në vazhdimësi si dhe të gjitha llogarit të jenë të personalizuara me 
qëllim të ruajtjes së integritetit të të dhënave dhe disponueshmërisë së 
sistemeve të informacionit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B12 - Mos harmonizimi i llogarive të konsumatorëve ndërmjet sistemeve të informacionit 
të kompanisë
Gjetja Të dhënat e paraqitura në sistemin e kontabilitetit duhet të jenë në harmoni 

të plotë me të dhënat që ekzistojnë nëpër sistemet tjera të Kompanisë.

31

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



Në analizën e listës së llogarive/numrave të konsumatorëve të marrë nga 
bazat e të dhënave të sistemeve të informacionit të Symphony, CRM dhe 
ADSL, EWSD, IMS, IPTV, MGC  është identifikuar që statuset për disa 
llogari/numra në sisteme nuk janë të harmonizuara. Në këto sisteme që 
shërbejnë për aktivizimin e shërbimeve dhe faturimin e konsumatorëve, ka 
llogari/numra të konsumatorëve që janë aktiv  në sistemin e rrjetit qendror 
(ADSL, EWSD, IMS, IPTV, MGC) dhe sistemin CRM, por janë pasiv në 
sistemin SYMPHONY. Po ashtu, ekzistojnë konsumatorë të cilët janë pasiv 
në sistemin e faturimit dhe në sistemin CRM ndërsa në sistemin e rrjetit 
qendror këta konsumatorë janë aktiv.
Telekomi në vazhdimësi bënë harmonizimin e llogarive nëpër sistemet e 
informacionit  në mënyrë manuale, në mungesë të platformës së pavarur 
me të cilën do të kryente sinkronizimin dhe analizat në mënyrë automatike.

Mos harmonizimi automatik i statusit të llogarive të konsumatorëve nëpër 
sistemet e informacionit të TK-së ndodhin për shkak se në raste te caktuara 
statusi  i lëndëve është “në provizionim”, ku si rrjedhojë llogaria e 
konsumatorit është krijuar në CRM, por në sistemin e faturimit ende jo, 
derisa të mbarohet procesi i instalimit të shërbimit apo  të problemeve 
teknike në elementet e rrjetit e të cilat kanë ndikuar në mos kompletimin e 
provizionimit. Por, pas rezultatit të harmonizimeve nga ekipet "Risk & 
Fraud" të cilat realizohen në baza të rregullta, sektori i BRM / CRM i 
rregullon ato.

Ndikimi Mos sinkronizimi i statusit të llogarive/numrave të konsumatorëve në mes 
sistemeve të informacionit krijon mundësinë që konsumatorët ta marrin 
shërbimin dhe të mos faturohen për shërbimin e marrë. Për më tepër, kjo 
ndikon që të ketë një pasqyrë jo të qartë të të dhënave për konsumatorët si 
dhe të ketë  humbje të të hyrave financiare.

Rekomandimi B12 Bordi i drejtorëve të sigurojë që të dhënat nëpër sistemet e informacionit të 
jenë të harmonizuara. Gjithashtu, në vazhdimësi të monitorohen sistemet e 
informacionit dhe të trajtohen kontrollet e gabimeve që shfaqen gjatë 
harmonizimit të të dhënave për konsumatorë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B13 - Në sistemin e kontabilitetit nuk mund të kontrollohen/ raportohen me kohë pagesat 
e faturave PostPaid nga pikat e shitjes
Gjetja Të gjitha transaksionet financiare duhet të regjistrohen dhe të raportohen 

me kohë në sistemin e kontabilitetit, si dhe të jenë në harmoni të plotë me 
të dhënat që ekzistojnë nëpër sistemet tjera që Kompania i posedon.
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Analizat e bëra për transaksionet e realizuara në pikat shitëse  për pagesat 
e faturave PostPaid  tregojnë që Kompania nuk ka mundësi t’i kontrollojë 
pagesat në kohë. Pagesat e faturave PostPaid bëhen nëpërmjet sistemit të 
menaxhimit të klientëve CRM, por ky sistem nuk dërgon të dhëna në 
mënyrë automatike për këto pagesa në sistemin e kontabilitetit ERP. Po 
ashtu, nëpërmjet sistemit të kontabilitetit ERP, nuk ishte e mundur të 
identifikohen këto pagesa në momentin e realizimit të tyre.

Pagesat e faturave regjistrohen në sistemin ERP në bazë të ekstraktit 
bankar sipas deponimeve që janë realizuar nga pikat shitëse. Mjetet e 
arkëtuara në pikat shitëse nuk ishin të identifikueshme në sistemin e 
kontabilitetit ERP sipas klientëve, si dhe sistemi i kontabilitetit nuk kishte 
mundësi të raportoj me kohë për arkëtimet e faturave PostPaid.

Departamenti i Financave kishte iniciuar kërkesën funksionale për 
ndërlidhjen e sistemit CRM me sistemin ERP për raportet e 
arkëtimit/inkasimit të parasë së gatshme nga pikat shitëse për 
konsumatorët në baza ditore. Mirëpo për shkak të ndryshimeve që duhet të 
bëhen në aplikacion dhe kostove shtesë, ky proces ende nuk është 
realizuar.

Ndikimi Si rezultat i mos komunikimit ndërmjet sistemeve për pagesat e faturave 
PostPaid, operatorët e pikave shitëse kanë mundësi që të mos dorëzojnë 
mjetet për këto pagesa në baza të rregullta ditore, por për periudha të 
ndryshme të deponojnë mjetet për pagesat e  grumbulluara. Për më tepër, 
mund të mos ketë përputhje të të hyrave të inkasuara në sistemin e faturimit 
me ato të regjistruara në sistemin e kontabilitetit. Mos identifikimi i 
pagesave vështirëson kontrollin e të hyrave financiare nga pikat shitëse të 
Kompanisë.

Rekomandimi B13 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që është bërë ndërlidhja ndërmjet sistemeve 
CRM dhe ERP në mënyrë që të dhënat për transaksionet e pagesave të 
faturave ‘PostPaid’ në pikat shitëse të raportohen në baza ditore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B14 - Sistemi SDM/HLR nuk ofron siguri të mjaftueshme në autentifikim të llogarive/ID të 
përdoruesve
Gjetja Sistemet e informacionit duhet të jenë të konfiguruara për të mundësuar 

kërkesën e kompleksitetit të fjalëkalimit për llogarinë/ID e përdoruesit.  
Fjalëkalimi duhet të ketë së paku tetë karaktere, të jenë kombinim i 
shkronjave, numrave dhe simboleve.

Në sistemin SDL/HLR nuk ka siguri të mjaftueshme në autentifikimin e 
llogarive. Ky sistem lejon që përdoruesi  për llogarinë/ID e tij të përdorë 
fjalëkalim me gjatësi edhe me vetëm një karakter.

Kompania këtë problem e ka trajtuar si gabim të sistemit dhe në mungesë  
të kontratës së mirëmbajtjes së sistemit të informacionit SDM/HLR me 
operatorin NOKIA, ende nuk është arritur të rregullohet  funksioni i 
kompleksitetit të fjalëkalimit në këtë sistem.
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Ndikimi Mungesa e kompleksitetit të fjalëkalimit rrezikon që fjalëkalimi i llogarisë/ID 
të përdoruesit të zbulohet lehtë nga persona të paautorizuar dhe këto llogari 
të keqpërdoren.

Rekomandimi B14 Bordi i drejtorëve të sigurojë që kompleksiteti i fjalëkalimeve po zbatohet në 
sistemet e informacionit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B15 - Sistemi aktual i alarmeve nuk është i mjaftueshëm për të bërë monitorimin, 
parandalimin dhe raportimin e incidenteve të ndryshme
Gjetja Kompania duhet të vendosë mekanizma për identifikimin e mashtrimeve 

dhe rreziqeve  që ndikojnë në humbjen e të hyrave financiare të 
monitorohen, parandalohen dhe raportohen sa më shpejt që të jetë e 
mundur. 

Gjatë verifikimit të sistemeve, kemi vërejtur që sistemi i alarmeve që 
përdoret për identifikimin e rreziqeve dhe mashtrimeve, terminimet ilegale, 
trafiku by-pass, rikonsilimet, analizimi dhe trajtimi i këtyre ngjarjeve, nuk 
është i mjaftueshme për identifikimin dhe parandalimin e ngjarjeve që 
ndikojnë në humbjen e të hyrave financiare. 

Ky sistem nuk i paraqet në kohe reale incidentet e ndodhura të cilat 
ndikojnë automatikisht në mos identifikimin dhe parandalimin e tyre në 
kohë. Po ashtu, kishte alarme[i] që nuk janë funksionale të cilat do të 
parandalonin keqpërdorimet e mundshme qoftë aksidentale apo të 
qëllimshme. Gjithashtu, në mungesës të qasjeve të nevojshme, ky sistem 
nuk mundëson krijimin e alarmeve të reja. Për më tepër, për identifikimin e 
incidenteve të mundshme, zyrtarët vazhdimisht marrin raporte nga 
departamentet tjera, dhe në mënyrë manuale bëjnë verifikimin për 
identifikimin e aktiviteteve të pazakonshme, të cilat ka rrezik të mos 
identifikohen fare.

Kompania kishte marrë disa masa që të minimizoj aktivitetet që shkaktojnë 
humbje financiare duke bërë ndalesa në sisteme tjera si dhe monitorimin e 
tyre edhe në fundjavë mirëpo edhe ato nuk ishin të mjaftueshme për 
parandalimin e tyre. Po ashtu, zyrtarët përgjegjës për disa vite me radhë 
kishin bërë kërkesë për blerjen e sistemit të ri mirëpo këtë vit është anuluar 
si projekt për shkak të gjendjes financiare që kompania ka.

Ndikimi Identifikimi me vonesë apo mos identifikimi i incidenteve, pamundësia e 
konfigurimeve të alarmeve dhe mosfunksionimi i tyre mund të ndikojnë në 
humbjen e të hyrave financiare e gjithashtu edhe në humbjen 
konsumatorëve të Kompanisë.

Rekomandimi B15 Bordi i drejtorëve të sigurojë që sistemi i alarmeve për identifikim të 
mashtrimeve dhe rreziqeve të jetë funksional dhe të ndërmarrë masa 
adekuate për identifikimin e shpejt dhe parandalimin e incidenteve, në 
mënyrë që të ruhet besimi i konsumatorëve dhe minimizohen humbjet e 
mundshme financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B16 - Mos rishikimi periodik i të drejtave të qasjes së përdoruesve në sistemet informative

Gjetja Kompania duhet të kryejë një rishikim periodik të llogarive të përdoruesve 
duke përfshirë një rishikim të të drejtave/privilegjeve të qasjes së 
përdoruesve për të siguruar që ato mbeten të përshtatshme për funksionin 
e tyre.

Kompania ende nuk ka arritur të hartoj dhe miratoj procedurën për 
rishikimin periodik të të drejtave të përdoruesve në sistemet e informacionit 
dhe nuk ka kryer rishikime periodike të të drejtave të qasjes së përdoruesve 
për të gjitha sistemet e audituara. Rishikimi periodik i të drejtave të qasjes 
së përdoruesve ishte bërë vetëm për sistemin ERP. Në listën e 
përdoruesve që kanë qasje në sistemet e informacionit është vërejtur që ka 
përdorues të cilët nuk janë kyçur në sistem më shumë se gjashtë  muaj, ku 
disa nga këta përdorues të cilët kishin aktive llogarinë e qasjes kanë 
ndërprerë marrëdhënien e punës me Kompaninë.  Po ashtu, në sistemin 
CRM kishte përdorues aktiv, e të cilët nuk kishin llogari/ID në " Active 
Directory" të Kompanisë. Sipas zyrtarëve ka përdorues në CRM të 
kompanisë "POSTA", të cilët përdorin këtë sistem për shitjen e produkteve 
të Telekomit. Po ashtu, për këta përdorues nuk ka siguri nëse njoftohen me 
kohë për ndërprerjen e qasjes apo  ndryshimin e përgjegjësive në këtë 
sistem.

Në mungesë të procedurave për rishikim periodik të të drejtave të 
përdoruesve në sistemet informative, nuk është marrë iniciativë nga 
Departamenti Teknik për të rishikuar të drejtat e qasjes së përdoruesve në 
të gjitha sistemet. 

Ndikimi Mungesa e rishikimit në baza periodike të të drejtave të qasjes së 
përdoruesve në sistemet e informacionit rrit rrezikun që përdoruesit të kenë 
të drejta jo të përshtatshme me përgjegjësitë e tyre dhe mund të përdorin 
informacione të ndjeshme ose të panevojshme.

Rekomandimi B16 Bordi i drejtorëve të sigurojë që është hartuar dhe miratuar procedura për 
rishikimin e të drejtave të qasjes së përdoruesve në sistemet e 
informacionit, si dhe të sigurojë se po bëhet rishikim në baza të rregullta 
periodike i roleve dhe përgjegjësive të përdoruesve për t’u siguruar që ato 
janë të vlefshme dhe të përshtatshme për funksionin e punës së 
përdoruesve.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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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, se është 
bërë një analizë e detajuar për t’i 
përcaktuar shkaqet të cilat kanë ndikuar 
në modifikim të Opinionit dhe të merren 
veprimet e nevojshme për përmirësimin e 
situatës së krijuar. Pasqyrat financiare të 
Kompanisë duhet të përgatiten në një 
bazë e cila është e përshtatshme dhe e 
bazuar në realitetin ekonomik të 
Kompanisë. Nënshkrimi i pasqyrave nga 
KE dhe ZKFTH, duhet të bëhet vetëm 
nëse ndaj PFV-ve janë aplikuar të gjitha 
kontrollet e nevojshme para se të njëjtat 
t’i dorëzohen BD-së.

Gjendja mbetet e 
pandryshuar. 
Menaxhmenti 
kishte ndërmarrë 
disa veprime të 
cilat ishin të 
pamjaftueshme 
për të siguruar 
pagesat e 
detyrimeve në 
kohë në rrjedhë 
normale të 
biznesit. 

Nuk është adresuar

2. Çështjet për 
pasqyrat 
financiare

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet 
e identifikuara në PFV-të tjera të cilat 
reflektojnë në Pasqyrën e Rrjedhës së 
Parasë korrigjohen para përgatitjes së 
pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që 
shifrat krahasuese në mes të viteve të 
jenë të sakta dhe të plota.

Nuk janë kryer 
korrigjimet e 
nevojshme dhe 
rideklarimet 
retrospektive të 
pasqyrave 
financiare

Nuk është adresuar

3   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2019 të Telekomi i Kosovës sh.a., ka rezultuar në 36 
rekomandime kryesore. NP Telekomi i Kosovës sh.a., kishte përgatitur një Plan Veprimi ku 
paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj rekomandimet e dhëna. 
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2020, 16 rekomandime janë zbatuar; 4 ishin zbatuar 
pjesërisht dhe 16 nuk janë adresuar ende, siç është paraqitur në Grafikun 2, më poshtë. Për një 
përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 1 
(ose Tabelën e rekomandimeve).

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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3. Çështjet për 
pasqyrat 
financiare

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se ngjarjet 
të cilat i plotësojnë kushtet për trajtimin e 
tyre si detyrime kontingjente, të jepen 
informacione shpjeguese për to në 
shpalosjet dhe shënimet shpjeguese të 
pasqyrave financiare.

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme në 
lidhje më 
shpalosjet e 
detyrimeve 
kontigjente dhe 
pasurisë 
kontigjente. 
Menaxhmenti e 
kishte 
konsideruar si të 
ndjeshëm rastin 
e shpalosjes se 
padisë dhe 
kundërpadisë në 
arbitrazh

Nuk është adresuar

4. Llogaritë e 
arkëtueshme

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se llogaritë 
e arkëtueshme njihen vetëm kur 
plotësohen kushtet për njohjen e tyre 
sipas standardeve të kontabilitetit, ndërsa 
në rastet kur mundësia e arkëtimit varet 
nga vendimet e gjykatës ato të njihen si 
aktive të kushtëzuara dhe të jepen 
shënime sqaruese për to. Më tutje, Bordi 
të sigurojë se janë bërë korrigjimet në 
vlerën e llogarive të arkëtueshme aktuale 
në mënyrë që PFV-të e vitit të 2019 të 
prezantojnë vlerën e saktë.

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprimet 
korrigjuese në 
lidhje me 
regjistrimin 
adekuat të 
aktiveve të 
kushtëzuara.

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 e pasurive në përputhje me 
kërkesat e SNK 16.

Për shkak të 
zhvlerësimit të 
vitit dhe shitjes 
së një pjese  të 
këtyre pasurive 
përmes ankandit 
vlera e mbetur e 
pasurive që 
mbahen sipas 
modelit të 
rivlerësimit është 
jo materiale. 
Rekomandimi 
nuk është i 
aplikueshëm më.

Nuk është i 
aplikueshëm më
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6. Pasuritë 
afatgjata

Bordit i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
marrë vendime për kryerjen e procedurës 
për testim të rënies në vlerë të pasurive 
duke dokumentuar atë sa më qartë, në 
mënyrë që të prezantohet një vlerë reale 
e pasurive dhe të eliminohen mundësitë e 
keq deklarimit të shpenzimeve në 
pasqyra financiare.

Kompania kishte 
formuar komision 
profesional për 
trajtimin e kësaj
çështje mirëpo 
sipas komisionit 
për shkak të 
natyrës dhe 
specifikave të 
platformave 
ekzistuese të 
kompanisë, nuk 
është e mundur 
të  sigurohen 
informata nga 
operatorët tjerë 
në treg për të 
krahasuar vlerat  
me gjendjen 
aktuale.

Nuk është adresuar

7. Detyrimet 
afatshkurta

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
ndërmarrë veprimet e nevojshme 
korrigjuese dhe dhënat kontabël janë 
harmonizuar me gjendjen e borxheve 
ndaj Administratës Tatimore për të gjitha 
llogaritë tatimore.

Kompania ka 
kryer 
harmonizimet e 
nevojshme vlera 
e prezantuar në 
pasqyrat 
financiare 
barazohet me 
gjendjen e 
obligimeve në 
administratën 
tatimore.

I zbatuar

8. Detyrimet 
afatshkurta

Bordit i Drejtorëve të sigurojë se regjistri i 
obligimeve rishikohet periodikisht dhe 
bëhet harmonizimi i kartelave të llogarive 
në mënyrë sistematike në mes 
Kompanisë dhe furnitorëve. Përveç kësaj, 
të siguroj që janë marrë veprimet e 
nevojshme për t’i korrigjuar gabimet e 
identifikuara në shënimet kontabël dhe të 
siguroj prezantim të saktë në PFV.

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për të 
harmonizuar 
gjendjen e 
obligimeve më 
furnitorët

Nuk ka filluar zbatimi

9. Detyrimet 
afatshkurta

Bordi i Drejtoreve të sigurojë, se 
Provizionet rishikohen çdo fund vit dhe 
pasqyrojnë vlerën më të përafërt aktuale 
në lidhje me pritjet e daljes së parasë për 
shlyerjen e detyrimit.

Kompania ka 
arritur 
marrëveshje 
përmbarimore 
me kreditorin 
duke specifikuar 
saktë edhe 
shumën e 
obligimit.

I zbatuar
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10. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se për 
kontrata për shërbime të cilat hyjnë nën 
fushëveprimin e LPP-së (apo nuk 
përjashtohen shprehimisht nga zbatimi i 
LPP-së), duhet kryhen përmes zbatimit të 
procedurave të këtij ligji. Më tutje, lidhjes 
ose vazhdimit të kontratave të tilla me 
peshë, duhet të u paraprijë një analizë e 
përshtatshmërisë ekonomike që 
përcakton nevojën dhe ekonomicitetin për 
një operator ndërmjetës të shitjes karshi 
kapaciteteve të brendshme të kompanisë.

 Nga mostrat e 
testuara nuk 
kemi identifikuar 
kontrata të reja të 
nënshkruara me 
partner afarist.

I zbatuar

11. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që vendimet 
për të ndryshuar kushtet e kontratës, të 
jenë të bazuara në analiza paraprake të 
përshtatshmërisë ekonomike, për të 
evituar efektet financiare negative nga 
vendimet e pafavorshme për Kompaninë.

Nga mostrat e 
testuara nuk 
kemi identifikuar 
anekse të reja që 
ndryshojnë 
kushtet e 
kontratës.

I zbatuar

12. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, 
funksionalizimin e pozitës së zyrtarit 
certifikues me përgatitje adekuate, i cili 
ushtron funksionin e tij dhe siguron 
respektim të rregullave të kontrollit dhe 
menaxhimit financiar para procedimit të 
pagesave.

Kompania e ka 
emëruar Zyrtarin 
Certifikues i cili 
ushtron 
funksionin e tij 
sipas kërkesave 
të Ligjit për 
Menaxhimin e 
Financave 
Publike dhe 
Përgjegjësitë

I zbatuar

13. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se kur 
paraprakisht janë në dijeni rreth nevojave 
për analiza komplekse të marrëveshjeve 
specifike të kompanisë, aktivitetet e tilla 
përfshihen në planin vjetor të prokurimit si 
dhe iniciohen me kohë, duke shmangur 
procedurat emergjente të cilat mund të 
shpijnë në mos arritjen e vlerës për para.

Në planin e 
prokurimit të vitit 
2020 nuk kemi 
identifikuar 
aktivitete që nuk 
kanë qenë të 
planifikuara ose 
që nuk është 
aplikuar 
procedurë e 
papërshtatshme 
e prokurimit.

I zbatuar

14. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se 
Departamenti i Prokurimit ushtron 
mbikëqyrje ndaj komisionit të vlerësimit të 
tenderëve në mënyrë që të evitohen 
rastet e dhënies së kontratës operatorëve 
ekonomik të papërgjegjshëm, ofertat e të 
cilëve nuk i plotësojnë kërkesat e 
parashtruara në njoftimin për kontratë dhe 
dosjen e tenderit.

Nuk kemi vërejtur 
raste që operatori 
ekonomik ka 
qenë i pa 
përgjegjshëm 
ose dështim të 
realizimit të 
kontratës.

I zbatuar
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15. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që për çdo 
kontratë të prokurimit, të emërohen 
menaxherët e projekteve të cilët do të 
hartojnë planet e menaxhimit të 
kontratave dhe raportet e progresit të 
zbatimit të kontratave, duke siguruar 
mbikëqyrje dhe monitorim për 
kontraktorët, që të zbatojnë kontratat në 
përputhje me termet dhe kushtet e 
kërkuara.

Në të gjitha 
procedurat e 
testuara të 
prokurimit  kanë 
qenë në dosje 
vendimet për 
emërimin e 
menaxherit të 
kontratës.

I zbatuar

16. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se me rastin 
e nënshkrimit të kontratave, kërkohet 
dokumenti i Identifikimit Financiar Bankar, 
të plotësuar nga Operatorët Ekonomik me 
shënimet e llogarive të tyre bankare, i cili i 
bashkëngjitet kontratës, duke siguruar në 
këtë formë që transferet e pagesave për 
shërbimet e pranuara bëhen në llogari 
bankare të autorizuara.

Në të gjitha 
procedurat e 
testuara të 
prokurimit  kanë 
qenë në dosje 
identifikimet 
bankare.

I zbatuar

17. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që Zyra e 
prokurimit ti respektojë dispozitat e 
kornizës ligjore, kur kërkohet përgatitja e 
dosjes së tenderit, duke krijuar 
transparencë në informacion për 
operatorët ekonomik potencial.

Të gjitha 
procedurat e 
testuara të 
prokurimit  kanë 
qenë me dosje 
përkatëse të 
tenderit.

I zbatuar

18. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të gjitha 
faturat e furnitorëve të pranohen 
nëpërmjet arkivës dhe të protokollohen 
para se të dorëzohen në zyrën e thesarit.

Nga mostrat e 
testuara, nuk 
kemi identifikuar 
raste të faturave 
të 
paprotokolluara.

I zbatuar

19. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, planifikim të 
mirëfilltë të aktiviteteve, ku kërkesat e 
njëjta apo të ndërlidhura bëhen përmes 
një aktiviteti të vetëm duke mundësuar 
blerje efikase gjatë shpenzimit të parasë.

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme lidhur 
me planifikimin e 
mirëfilltë të 
aktiviteteve të 
prokurimit dhe 
mos ndarje të 
tenderëve të 
natyrës së njëjtë.

I zbatuar

20. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se merren 
masat e nevojshme që të respektohen 
dispozitat ligjore përkatëse me rastin e 
angazhimeve të punonjësve të rinj, si dhe 
respektimin e afatit maksimal të lejuar me 
ligj në rastin e punonjësve me kontratë 
dhe detyra specifike.

Pjesërisht i 
zbatuar sepse në 
vitin 2020 kanë 
qenë gjithsej11 
të angazhuar 
përmes 
kontratave për 
detyra specifike, 
pesë prej tyre e 
kanë tejkaluar 
afatin 120 ditësh.

Pjesërisht i zbatuar
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21. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
akteve të brendshme të fuqizojë kontrollet 
e brendshme, të cilat do të pamundësojnë 
që punonjësit në pozitat e njëjta të 
paguhen me grada të ndryshme.

Gjendja mbetet e 
pandryshuar. 
Kompania ende 
nuk e ka miratuar 
rregulloren për 
sistematizim të 
vendeve të 
punës. 

Nuk ka filluar zbatimi

22. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, hartimin e 
rregullores të gradimeve/degradimeve të 
punonjësve, në mënyrë që lëvizjet e tyre 
prej njërës gradë në tjetrën, të bëhen ne 
bazë të kritereve të vendosura në 
rregullore/politikë, e cila duhet të jetë e 
aprovuar nga Bordi i Drejtorëve.

Në vitin 2020 
janë aplikuar 
konkurset e 
brendshme dhe 
nuk ka pasur 
raste që të bëhen 
nominime dhe ri 
sistemime 
sikurse në vitin 
2019.

I zbatuar

23. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtoreve të sigurojë, që të 
merren masa e nevojshme për 
respektimin e procedurave të parapara në 
udhëzimin administrativ lidhur me 
angazhimet për punë specifike.

Në vitin 2020 nuk 
kishte procedura 
të zhvilluara për 
angazhimin e  
punonjësve për 
detyra specifike. 
Vazhdimi i 
angazhimit të 
punonjesve per 
detyra specifike 
pa konkurs publik 
eshte trajtuar ne 
gjetjen perkatese 
 B2.

I zbatuar

24. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të 
merren masa e nevojshme që në rast të 
shtimit të numrit të pozitave të kërkuara të 
bëhet paraprakisht korrigjimi i konkursit 
publik, pastaj të kryhen procedurat e 
konkursit.

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
forcimin e 
kontrollit tek 
rekrutimet sepse 
kemi përsëritje të 
mangësive në 
konkursin e 
jashtëm.

Nuk ka filluar zbatimi
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25. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është 
ndërtuar një mekanizëm i tillë i cili siguron 
se i gjithë trafiku i realizuar është duke u 
regjistruar në CDR dhe ky trafik është 
duke u transferuar në sistemet e faturimit.

Kompania kishte 
bërë disa 
krahasime 
ndërmjet 
sistemeve për t’u 
siguruar se i 
gjithë trafiku i 
realizuar është 
regjistruar në 
CDR dhe ky trafik 
është transferuar 
në sistemet e 
faturimit.  Nga 
raportet e marra 
për krahasimin e 
trafikut nga pjesa 
qendrore në 
sistemin 
Simphony ka një 
diferencë më të 
vogël se 1%. Po 
ashtu Kompania 
kishte bërë edhe 
krahasime për 
numrin e CDR të 
transferuar në 
sistemin 
Simphony.  
Vërehet një 
diferencë e vogël 
(më e vogël se 
1%) vetëm në 
SMS.
Kompania, 
poashtu kishte 
aprovuar 
procedurën në 
korrik të vitit 2020
 dhe e kishte 
rishikuar në 
muajin shkurt 
2021 për matje të 
trafikut  dhe kanë 
filluar të bëhen 
krahasimet për 
trafik.

I zbatuar
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26. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë 
marrë masat e nevojshme për 
identifikimin dhe bllokimin e 
menjëhershëm të aktiviteteve, që 
shkaktojnë humbje të të hyrave financiare 
e gjithashtu edhe dëmtim të cilësisë së 
shërbimit.

Gjatë auditimit, 
kemi verifikuar 
aktivitetet 
jonormale të 
ndodhura gjatë 
vitit 2020. Për 
dallim nga vitet 
paraprake, në 
vitin 2020 
kompania kishe 
marrë masa për 
parandalimin e 
këtyre 
aktiviteteve me 
kohë. Edhe pse 
si dukuri nuk 
ishte ndaluar 
plotësisht për 
shkak që sulmet 
e tilla janë 
globale e që 
ndodhin 
vazhdimisht në të 
gjitha kompanitë 
telekomunikuese.

I zbatuar

27. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që është 
bërë ndërlidhja ndërmjet sistemeve CRM 
dhe ERP në mënyrë që të dhënat për 
transaksionet e pagesave të faturave 
‘PostPaid’ në pikat shitëse të raportohen 
në baza ditore.

Gjendja mbetet e 
pa ndryshuar. 
Edhe në vitin 
2020 si rezultat i 
mos komunikimit 
në kohë ndërmjet 
sistemeve (CRM, 
ERP), kishte mos 
përputhje të 
hyrave të 
inkasuara në 
sistemin e 
faturimit me ato 
të regjistruara në 
sistemin e 
kontabilitetit.

Nuk është adresuar
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28. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të 
dhënat nëpër sistemet e informacionit të 
jenë të harmonizuara. Gjithashtu në 
vazhdimësi të monitorohen sistemet e 
informacionit dhe të trajtohen kontrollet e 
gabimeve që shfaqen gjatë harmonizimit 
të të dhënave për konsumatorë.

Gjendja mbetet e 
pa ndryshuar. 
Edhe në vitin 
2020 gjatë 
analizës së listës 
së 
llogarive/numrav
e të 
konsumatorëve 
është identifikuar 
që statusi i 
llogarive për disa 
llogari/numra 
është i ndryshëm 
në sisteme të 
ndryshme, pa 
këto sisteme 
ende nuk janë të 
harmonizuara.Ko
mpania në 
vazhdimësi bënë 
harmonizimin e 
llogarive nëpër 
sistemet e 
informacionit  në 
mënyrë manuale, 
në mungesë të 
platformës së 
pavarur që do të 
kryente 
sinkronizimin dhe 
analizat në 
mënyrë 
automatike.

Nuk është adresuar

29. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që alarmet 
e sigurisë të jenë funksionale dhe të 
ndërmarrë masa adekuate për 
identifikimin e shpejtë dhe parandalimin e 
incidenteve, në mënyrë që të ruhet besimi 
i konsumatorëve dhe minimizohen 
humbjet e mundshme financiare.

Gjendja mbetet e 
pa ndryshuar. 
Gjatë verifikimit 
të sistemeve, 
kemi vërejtur që 
sistemi i 
alarmeve që 
përdoret për 
identifikimin e 
rreziqeve dhe 
mashtrimeve, 
terminimet 
ilegale, trafiku 
by-pass, 
rikonsilimet, 
analizimi dhe 
trajtimi i këtyre 
ngjarjeve, nuk 
është i 
mjaftueshme për 
identifikimin dhe 
parandalimin e 
ngjarjeve që 
ndikojnë në 
humbjen e të 
hyrave 
financiare.

Nuk është adresuar
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30. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në 
sistemin e CRM-së fushat e obligueshme 
të identifikimit për regjistrimin e 
konsumatorëve të funksionalizohen, në 
mënyrë që të pamundësohet aktivizimi i 
shërbimit pa u regjistruar konsumatori. 
Përveç kësaj, të bëhet ndërlidhja e 
sistemit CRM me ueb shërbimin e 
Agjencisë së Regjistrit Civil për validimin 
e numrit personal dhe ueb shërbimin e 
Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të 
Kosovës për validimin e numrit unik të 
biznesit.

Gjendja mbetet e 
pa ndryshuar. 
Nëpërmjet 
sistemit CRM 
bëhet regjistrimi i 
konsumatorit dhe 
aktivizimi i 
shërbimeve 
telekomunikuese. 
Ky sistem edhe 
në vitin 2020 nuk 
kishte 
mekanizëm të 
vlefshmërisë për 
regjistrimin e 
konsumatorit.

Nuk është adresuar

31. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në 
sistemin CRM janë zhvilluar mekanizmat 
që kontrollojnë dhe kufizojnë regjistrimin 
e më shumë se dhjetë SiM kartelave për 
të gjithë konsumatorët fizik, në mënyrë që 
të parandalohen keqpërdorimet e 
mundshme.

Gjendja mbetet e 
pa ndryshuar. 
Sistemi CRM, 
nuk ka 
mekanizëm për 
të identifikuar 
dhe njoftuar 
operatorin e 
shitjes kur 
konsumatori 
regjistrohet për 
blerjen e një SiM 
kartele dhe të 
njoftojë për 
numrin e 
kartelave aktive 
që ka në 
shfrytëzim. Edhe 
gjatë vitit 2020 
kemi hasur në 
konsumator, 
persona fizik që 
kanë në 
shfrytëzim më 
shumë se 10 SiM 
kartela aktive.

Nuk është adresuar
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32. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që gjurmët 
audituese përmbajnë informacionin e 
plotë dhe të lexueshëm për monitoruesin, 
si dhe të sigurojë që regjistrat e gjurmëve 
të auditimit mbi aktivitetet e përdoruesve 
rishikohen dhe të raportohen në periudha 
të rregullta kohore.

Gjendja ka 
ndryshuar 
pjesërisht. 
Kompania ruan 
aktivitetet e 
përdoruese si 
dhe këto 
aktivitete 
përmbajnë 
informacionin e 
mjaftueshëm 
mirëpo 
monitorimi i 
këtyre 
aktiviteteve nuk 
është bërë në 
mungesë të 
ndryshimit të 
procedurës, 
përcaktimit të 
përgjegjësve 
realizimit e këtij 
aktiviteti si dhe 
veglës adekuate 
për monitorim të 
këtyre 
aktiviteteve.

Pjesërisht i zbatuar

33. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë 
hartuar politikat dhe procedurat për 
menaxhimin, autorizimin dhe kontrollimin 
logjik të përdoruesve me qasje të plotë; 
janë rishikuar aktivitetet e këtyre 
përdoruesve për tu siguruar që nuk kanë 
kryer funksione/aktivitete të 
paautorizuara; ndryshimet në 
transaksione në bazat e të dhënave po 
bëhen me llogari të personalizuara të 
administratorëve, për të parë nga kush 
është bërë ndryshimi; dhe të sigurojë që 
përdoruesit në DWH të kenë kufizime 
vetëm për leximin e të dhënave me qëllim 
të ruajtjes së integritetit të tyre.

Gjendja mbetet e 
pa ndryshuar. 
Kompania në 
mungese të 
mjeteve 
financiare nuk ka 
blerë veglën për 
monitorimin e 
përdoruesve(për 
shkak të numrit 
të madh të 
transaksioneve 
monitorimi në 
mënyrë manuale 
është i vështir) si 
dh nuk ka licenca 
të mjaftueshme 
prandaj vazhdon 
të përdore llogari 
gjenerale. 

Nuk është adresuar
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34. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të drejtat 
e qasjes në përdorimin e sistemeve të 
informacionit të ndërprehen menjëherë 
për punonjësit, në momentin e 
ndërprerjes së kontratës apo të 
përshtaten me ndryshimet e 
përgjegjësive.

Gjendja ka 
ndryshuar 
pjesërisht. 
Departamenti i 
Burimeve 
Njerëzore, për 
rastet e 
ndërprerjes së 
kontratës së 
punonjësve me 
TK-në ka njoftuar 
zyrtarët e 
Departamentit 
Teknik, por 
kërkesa për 
ndërprerje të 
qasjes në 
sistemet e 
informacionit nuk 
ishte realizuar 
nga ekipet e IT-
së.

Pjesërisht i zbatuar

35. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë 
hartuar procedurat për rishikimin e të 
drejtave të qasjes në sistemet e 
informacionit, si dhe po bëhet rishikimi në 
baza të rregullta periodike i roleve dhe 
përgjegjësive të përdoruesve, për t’u 
siguruar që ato janë të vlefshme dhe të 
përshtatshme për funksionin e punës së 
përdoruesve.

Gjendja mbetet e 
pa ndryshuar. 
Kompania nuk 
kishte procedura 
për rishikimin 
periodik të të 
drejtave të qasjes 
të përdoruesve 
në sistemet e 
informacionit si 
dhe nuk ka kryer 
rishikime 
periodike të të 
drejtave të 
qasjes.

Nuk është adresuar

36. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që 
kompleksiteti i fjalëkalimeve po zbatohet 
në sistemet e informacionit.

Kompania në 
mungesë të 
kontratës së 
mirëmbajtjes së 
sistemit të 
informacionit 
SDM/HLR me 
operatorin 
NOKIA nuk ka 
arritur të rregulloj 
kompleksitetin e 
fjalëkalimit në 
këtë sistem. 

Nuk është adresuar
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Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

1. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është bërë një analizë e detajuar për t’i përcaktuar 
shkaqet të cilat kanë ndikuar në modifikim të Opinionit dhe të merren veprimet e 
nevojshme për përmirësimin e situatës së krijuar. Pasqyrat financiare të Kompanisë 
duhet të përgatiten në një bazë e cila është e përshtatshme dhe e bazuar në 
realitetin ekonomik të Kompanisë. Nënshkrimi i pasqyrave nga Kryeshefi Ekzekutiv 
dhe Zyrtari Kryesor Financiar duhet të bëhet vetëm nëse ndaj Pasqyrave 
Financiare  Vjetore janë aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme para se të njëjtat 
t’i dorëzohen Bordit të Drejtorëve.

2. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se llogaritë e arkëtueshme njihen vetëm kur 
plotësohen kushtet për njohjen e tyre sipas standardeve të kontabilitetit, ndërsa në 
rastet kur mundësia e arkëtimit varet nga vendimet e gjykatës ato të njihen si aktive 
të kushtëzuara dhe të jepen shënime sqaruese për to. Më tutje, Bordi të sigurojë se 
janë bërë korrigjimet në vlerën e llogarive të arkëtueshme aktuale në mënyrë që 
pasqyrat financiare të vitit të 2020 të prezantojnë vlerën e saktë.

3. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë procedura të harmonizimit periodik me partnerët 
ekonomik ashtu që paraqitja e llogarive të arkëtueshme të jetë e saktë si dhe të 
sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore në kohën e duhur për të gjitha 
rastet kontestuese të cilat nuk kanë mundur të zgjidhen në mënyrë bilaterale. 

4. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë zbatim të plotë të SNK-ve dhe SNRF-ve në 
përgatitjen e pasqyrave financiare. Të bëhen korrigjimet adekuate në kontabilitet 
ashtu që të hyrat  nga granti të njihen dhe detyrimet ndaj grantit të zvogëlohen në 
periudhën e saktë dhe në mënyrë sistematike gjatë jetës së dobishme të aktivit.

5. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet e identifikuara në PFV-të tjera të cilat 
reflektojnë në Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë korrigjohen para përgatitjes së 
pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që shifrat krahasuese në mes të viteve të jenë 
të sakta dhe të plota.

6. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara 
tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, për të siguruar një pamje të drejtë dhe të 
vërtetë të saj.

7. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për trajtimin e 
tyre si detyrime kontingjente dhe pasuri kontigjente, të jepen informacione 
shpjeguese për to në shpalosjet dhe shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare.

8. Baza për 
opinion

Bordit i Drejtorëve të sigurojë, se regjistri i obligimeve rishikohet periodikisht dhe 
bëhet harmonizimi i kartelave të llogarive në mënyrë sistematike në mes 
Kompanisë dhe furnitorëve. Përveç kësaj, të sigurojë që janë marrë veprimet e 
nevojshme për t’i korrigjuar gabimet e identifikuara në shënimet kontabël dhe të 
siguroj prezantim të saktë në pasqyra financiare.

9. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që vendimet për të ndryshuar kushtet e kontratës, të 
jenë të bazuara në analiza paraprake të përshtatshmërisë ekonomike, për të 
evituar efektet financiare negative nga vendimet e pafavorshme për Kompaninë. 

10. Baza për 
konkluzion

Bordit i Drejtorëve të sigurojë se regjistri i obligimeve rishikohet periodikisht dhe 
bëhet harmonizimi i kartelave të llogarive në mënyrë sistematike në mes 
Kompanisë dhe furnitorëve. Për më tepër, të siguroj që janë marrë veprimet e 
nevojshme ligjore në rastet kontestimore.

11. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtoreve të sigurojë që pagesat e shpenzimeve behën në përputhje të 
plotë me kërkesat e kornizës ligjore në lidhje me shpenzimin e parasë publike.

12. Pasuritë 
afatgjata

Bordit i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë vendime për kryerjen e procedurës për 
testim të rënies në vlerë të pasurive duke dokumentuar atë sa më qartë, në mënyrë 
që të prezantohet një vlerë reale e pasurive dhe të eliminohen mundësitë e keq 
deklarimit të shpenzimeve në pasqyra financiare.

13. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se merren masat e nevojshme që të respektohen 
dispozitat ligjore përkatëse me rastin e angazhimeve të punonjësve të rinj, si dhe 
respektimin e afatit maksimal të lejuar me ligj në rastin e punonjësve me kontratë 
dhe detyra specifike.
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14. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të fuqizojë kontrollet 
e brendshme, të cilat do të pamundësojnë që punonjësit në pozitat e njëjta të 
paguhen me grada të ndryshme.

15. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i drejtorëve të sigurojë, që punësimi i stafit të bëhet në përputhje me kriteret e 
përcaktuara për pozitën e shpallur me konkurs.

16. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që në rast të avancimit të punëtoreve, kandidatët e 
suksesshëm t’i kenë plotësuar kushtet dhe kriteret për pozitën e shpallur me 
konkurs të brendshëm, në të kundërtën të anulohet konkursi. 

17. Funksioni i 
auditimit të 
brendshëm

Bordi i Drejtorëve të sigurojë përmbushjen e aktiviteteve të planifikuara të Njësisë 
së Auditimit të Brendshëm dhe monitorim efektiv nga Komiteti i Auditimit, në 
mënyrë që devijimet nga plani të adresohen në kohën e duhur.

18. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë se para vendosjes së BTS-ave bëhen matje dhe 
analiza të detajuara në planifikimin dhe zhvillimin e rrjetit në pajtim me procedurat 
standarde të operimit të Departamentit Teknik në mënyrë që çdo BTS të ketë 
mbulueshmëri sa më të mirë të zonave dhe kualitet sa më të lartë të shërbimit.

19. Sistemet  
Informative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që është bërë ndërlidhja ndërmjet sistemeve CRM 
dhe ERP në mënyrë që të dhënat për transaksionet e pagesave të faturave 
‘PostPaid’ në pikat shitëse të raportohen në baza ditore.

20. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë që të dhënat nëpër sistemet e informacionit të jenë të 
harmonizuara. Gjithashtu, në vazhdimësi të monitorohen sistemet e informacionit 
dhe të trajtohen kontrollet e gabimeve që shfaqen gjatë harmonizimit të të dhënave 
për konsumatorë.

21. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë që sistemi i alarmeve për identifikim të mashtrimeve 
dhe rreziqeve të jetë funksional dhe të ndërmarrë masa adekuate për identifikimin e 
shpejt dhe parandalimin e incidenteve, në mënyrë që të ruhet besimi i 
konsumatorëve dhe minimizohen humbjet e mundshme financiare.

22. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë që në sistemin e CRM-së të funksionalizohen fushat e 
obligueshme të identifikimit për regjistrimin e konsumatorëve, në mënyrë që të 
pamundësohet aktivizimi i shërbimit pa u regjistruar konsumatori. Përveç kësaj, të 
bëhet ndërlidhja e sistemit CRM me sistemin e Agjencisë së Regjistrit Civil për 
validimin e numrit personal dhe sistemin e Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të 
Kosovës për validimin e numrit unik të biznesit. 

23. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë që në sistemin CRM janë zhvilluar mekanizmat që 
kontrollojnë dhe kufizojnë regjistrimin e më shumë se dhjetë SiM kartelave për të 
gjithë konsumatorët fizik në mënyrë që të parandalohen keqpërdorimet e 
mundshme.

24. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë që janë krijuar mekanizmat për monitorimin e 
aktiviteteve të përdoruesve, përkatësisht platforma për monitorimin  e tyre, janë 
përcaktuar përgjegjësit për monitorim dhe monitorimi i aktiviteteve është duke u 
bërë në periudha të rregullta kohore.

25. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë që monitorimi i përdoruesit me qasje të plota të bëhet 
në vazhdimësi si dhe të gjitha llogarit të jenë të personalizuara me qëllim të ruajtjes 
së integritetit të të dhënave dhe disponueshmërisë së sistemeve të informacionit.

26. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë, që të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve të 
informacionit të ndërpriten menjëherë për punonjësit, në momentin e ndërprerjes së 
kontratës.

27. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë që është hartuar dhe miratuar procedura për rishikimin 
e të drejtave të qasjes së përdoruesve në sistemet e informacionit, si dhe të 
sigurojë se po bëhet rishikim në baza të rregullta periodike i roleve dhe 
përgjegjësive të përdoruesve për t’u siguruar që ato janë të vlefshme dhe të 
përshtatshme për funksionin e punës së përdoruesve.

28. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë që kompleksiteti i fjalëkalimeve po zbatohet në 
sistemet e informacionit.

29. Sistemet  
Informative

Bordi i drejtorëve të sigurojë që në afat sa më të shpejtë të bëjë implementimin e 
plotë të kodit shtetërorë të Kosovës.
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Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm

Arvita Zyferi, Ndihmëse e Auditorit të Përgjithshëm

Fitim Haliti, Udhëheqës i Auditimit

Naim Neziri, Udhëheqës i ekipit

Alban Shatri, Anëtar i ekipit

Arta Birinxhiku, Anëtare e ekipit

Arbërore Sheremeti, Anëtare e ekipit

Shqipe Mujku, 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.

⁴ [i] Rikyçja pa pagesë e numrave fiks dhe mobil (FIX_Reactivated_no_payment, 
REACTIVATED_NO_PAYMENT)

⁵  1.Administrator i Rrjetit,2.Administrator i Sistemit,3.Administrator Teknik,4.Administrator/e,5.Anëtar i HelpDesk-
ut,6.Anëtarë i ekipit për përkrahje në teren,7.Arkivist,8.Asistente Administrativ,9.Inspektor i kontrollit të 
përgjithshëm,10.Inxhinier,11.Inxhinier Specialist,12.Kontabilist,13.Koord.i Shitjes PosPaid 
Individual,14.Koordin. për punë të përgjithshme administr.,15.Koordinator i Kujdesit me 
Konsumator,16.Koordinator i Marketingut Mix,17.Koordinator i QKK,18.Koordinator i Shitjes,19.Koordinator i 
shitjes me biznese,20.Koordinator për Hulumtim te tregut, 21.Koordinator për pikat e shitjes,22.Koordinatore e 
Marketingut,23.Kryemontator, 24.Kryeteknik,25.Menaxher i planifikimit te rrjetit,26.Menaxher 
Regjional,27.Montator,28.Montator II,29.Operator i Sistemit,30.Operator i Sistemit për Windows 
Platformë,31.Përgjegjës i Bifesë,32.Punëtor Sigurimi,33. Recepcionist,34.Supervajzer,35.Supervajzere e 
Higjienisteve,36.Teknik,37.Teknik I,38.Teknik i Mirëmbajtjes,39.Teknik II,40.Teknik Specialist,41.Udh.për 
përkujdesin e Dok.të Konsumatorit,42. Udhëheqës,43.Udhëheqës Ekipi,44.Udhëheqës Ekipi i Kujdesit me 
Konsumator,45.Udhëheqes i arkëtimit të borgjeve,46.Udhëheqes i kredit kontrollit, 47.Udhëheqes Ekipi i 
Kujdesit me Konsumatorë,48. Udhëheqës i logjistikes,49.Udhëheqës i pikave të shitjes,50.Udhëheqës i 
QKK,51.Udhëheqës i Rrjetit Primar,52.Udhëheqës i Rrjetit Sekondar,53.Udhëheqës i Shitjes,54.Udhëheqës 
Komunal,55.Udhëheqës Regjional i Logjistikës,56.Udhëheqës Regjional i sigurimit,57.Vozitës, 58.Zyrtar i 
Arkëtimit të Borgjeve,59.Zyrtar i Hulumtimit te Tregut,60.Zyrtar i Kontrollit të brendshëm,61.Zyrtar i Kredit 
Kontrollit,62.Zyrtar i kualitetit të shërbimeve,63.Zyrtar i Llogarive Kryesore,64.Zyrtar i Marketingut,65. Zyrtar i 
Marketingut MIX,66.Zyrtar i Shitjes,67. Zyrtar i shitjes me biznese,68.Zyrtar i Shitjes me Llogari 
Kryesore,69.Zyrtar Kontabiliteti për Barazime Financiare,70.Zyrtar Kryesor i Shitjes,71.Zyrtar Ligjor,72.Zyrtar 
ligjor për përfaqësime,73. Zyrtar në Risk&Fraud,74. Zyrtar për Burime Njerëzore,75.Zyrtar për Buxhet,76.Zyrtar 
për çështje Administrative dhe Teknike,77.Zyrtar për Komunikim,78. Zyrtar për kontroll te brendshëm,79.Zyrtar 
për logjistik,80. Zyrtar për Marketing,81.Zyrtar për Monitorim,82. Zyrtar për rrjete sociale,83.Zyrtar për Zhvillim 
dhe Administratë dhe 84. Zyrtar Regjional për Burime Njerëzore.
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