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1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e 
Kosovës - Trainkos, sh. a. për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2021, 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 Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - 
Trainkos, sh. a. (Trainkos sh. a.), të cilat përmbajnë pasqyrën e pozitës financiare për vitin 2021, 
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 2021.

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 Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos, sh. a. 
deri me 31 dhjetor 2021, të performancës së saj financiare, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme 
për vitin 2021, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).
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Baza për Opinion të kundërt

A1 Në pasqyrën e pozicionit financiar, kompania kishte prezantuar detyrimet ndaj grantit në 
vlerë neto 695,019€ ndërsa sipas regjistrit të pasurive vlera neto e financimeve nga grantet, 
ishte 2,142,977€, që rezulton me një diferencë prej 1,447,958€;

A2 Me rastin e konfirmimit të llogarive të arkëtueshme kemi vërejtur se gjendja e borxhit të një 
klienti ishte prezantuar në shumën 650,938€, ndërsa sipas konfirmimit të pranuar nga klienti 
obligimi ndaj Trainkos ishte 588,073€, që rezulton me një mbivlerësim të kësaj llogarie për 
62,865€. Po ashtu, në dy raste kemi identifikuar mospërputhje të llogarive të arkëtueshme. 
Sipas shënimeve kontabël respektivisht PFV për dy rastet vlera e llogarive të arkëtueshme 
ishte 18,249€ ndërsa sipas letër konfirmimeve të pranuara nga klientët vlera e llogarive të 
arkëtueshme ishte 5,596€. Pra, ekziston një mbivlerësim i të arkëtueshmeve për 12,653€; 

A3 Në pasqyrën e pozicionit financiar kompania kishte prezantuar obligime tatimore në shumën 
609,527� ndërsa bazuar në deklaratën e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK), gjendja 
e obligimeve të ndërmarrjes në fund të vitit 2021 ishte 683,618�. Si rezultat i kësaj detyrimet 
e paraqitura në pasqyrën e pozicionit financiar ishin të nënvlerësuara për 74,091�.
Vlen të theksohet se shpenzimet e ndëshkimeve dhe interesit të cilat i takojnë periudhës 
raportuese të vitit 2021 ishin 59,995�, ndërsa në pasqyra financiare  ndërmarrja i kishte 
prezantuar në shumë 137,444�, me një mospërputhje prej 77,449�; dhe

B1 Procesin e vlerësimit të pasurive për herë të fundit kompania e kishte realizuar në vitin 2007 
para se të ndodhte procesi i ndarjes me HK Infrakos. Si rezultat i kësaj në regjistrin kontabël 
figurojnë një numër i pasurive (77) me kosto historike në shumën prej 5,514,291€ dhe që 
janë të zhvlerësuara në tërësi, pra me vlerë neto në libra zero (0). Edhe pse këto pasuri 
ende janë aktive  për të njëjtat nuk ishte bërë rivlerësimi dhe rishikimi i jetëgjatësisë së tyre 
prej 14 vitesh. Andaj ne nuk ishim në gjendje që të vlerësojmë nëse vlera e tyre ishte 
prezantuar drejtë.

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

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

Ne kemi audituar nëse proceset dhe transaksionet përcjellëse janë në pajtueshmëri me kriteret e 
përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjeve të përshkruara në seksionin Baza për 
Konkluzion, transaksionet e kryera të  Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos, sh. 
a. kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kriteret e përcaktuara të auditimit 
që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të 
burimeve financiare.

Baza për konkluzion

A4 Ndërmarrja kishte prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar obligime tatimore ndaj 
pagave për periudhën 2019-2021 në shumë prej 288,491� dhe 
obligime ndaj kontributeve pensionale për vitin 2020 dhe 2021 në shumë prej 319,918� të 
cilat nuk ishin paguar sipas afateve mujore të paracaktuara me ligj.

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 tek 
pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. 
Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e 
PFV-ve të Ndërmarrjeve Publike, 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.

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

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

Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të 
Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos, sh. a..
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Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos, sh. a. është gjithashtu 
përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare të Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - 
Trainkos, 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 Hekurudhat e Kosovës - Trainkos, 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 Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e 
Kosovës - Trainkos, sh. a..

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet përkatëse të bëra nga menaxhmenti.
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• Nxjerrim një përfundim nëse baza e vijimësisë së kontabilitetit është e përshtatshme për 
përdorim nga menaxhmenti, bazuar në provat e siguruara të auditimit, nëse ekziston 
pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të 
rëndësishme në aftësinë e Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos, 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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Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin 
3.

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja A1 - Mos përputhje në mes granteve të shtyra dhe aseteve të financuara nga grantet e 
shtyra
Gjetja SNK 20, përcakton se Grantet qeveritare që lidhen me aktivet, përfshirë 

grantet jo monetare me vlerë të drejtë, duhet të paraqiten në pasqyrën e 
bilancit ose duke e njohur grantin si të ardhur të shtyrë – detyrime ndaj 
grantit. Grantet e lidhura me aktivet e amortizueshme, zakonisht njihen si të 
ardhura gjatë periudhave dhe në raportet në të cilat ngarkohet amortizimi 
lidhur me këto aktive.

Në pasqyrën e pozicionit financiar, kompania kishte prezantuar detyrimet 
ndaj grantit në vlerë neto 695,019€ ndërsa sipas regjistrit të pasurive vlera 
neto e financimeve nga grantet, ishte 2,142,977€, që rezulton me një 
diferencë prej 1,447,958€. 

Veç kësaj, përkundër faktit që sipas vendimit shpjegues të Administratës 
Tatimore që projektet të cilat financohen nga grantet janë të liruara nga 
TVSh, ne kemi vërejtur që ndërmarrja kishte regjistruar me TVSh tetë (8) 
faturat e paguara nga grantet, ndërsa asetet e financuara nga këto grante i 
kishte regjistruar pa TVSh.  Si rrjedhojë e kësaj, grantet e shtyra (detyrimet 
ndaj granteve) nuk ishin të sakta për 266,811€.

Bazuar në konfirmimet zyrtare kjo kishte ndodhur për shkak se në kuadër të 
listës të pasurive të financuara nga grantet, ishin përfshirë edhe donacionet 
dhe pastaj kjo kishte ndikuar në zvogëlimin e detyrimeve ndaj grantit.

Ndikimi Mos trajtimi i duhur i pasurive të financuara nga grantet ndikon në mos 
prezantim të saktë të vlerës së granteve në pasqyrën e pozicionit financiar, 
me efekt keqdeklarimi edhe në pasqyrat tjera financiare.

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 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 se deri në çfarë 
mase ato janë adresuar. Ky raport ka rezultuar me tetë (8) rekomandime të reja dhe dy (2) të 
përsëritura ndërsa, për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, 
shih kapitullin 3.
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Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se vlera e detyrimeve ndaj grantit të 
njihet dhe prezantohet saktë në PFV si dhe të merren masat e nevojshme 
korrigjuese për gabimet në lidhje me regjistrimet e pasurive të financuara 
nga grantet.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 

Çështja A2 - Mbivlerësim i llogarive të arkëtueshme dhe mbivlerësim i të hyrave
Gjetja Kontrata për Transportin Lokal dhe Ndërkombëtar të mallrave në mes të 

Trainkos dhe Ndërmarrjes Feronikel e lidhur me datën 27.08.2018, dhe 
aneks kontratës të datës 05.01.2021 përkatësisht neni 4.3 Luhatja e çmimit 
të naftës përcakton se: “Klienti dhe Kontraktori bien dakord të takohen 
përsëri në tre muaj për të kontrolluar lëvizjet e ndryshimit të çmimit të naftës 
dhe ndikimin e saj në çmimin e shërbimeve. Nëse çmimi mesatar i naftës i 
çerekut luhatet më shumë se +/- 10% nga çmimi origjinal i naftës, atëherë 
të dy kompanitë do të bëjnë përmirësime të çmimit sipas formulës të 
përcaktuar me këtë kontratë”. 

Ligjit Nr. 06/L- 032 Për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim 
përkatësisht neni 12, pika 2 ndër tjera përcakton se: Inventarizimi duhet të 
barazohet me librat kontabël.  

Gjatë testimit të llogarive të arkëtueshme kemi vërejtur se në librat kontabël 
të Trainkos gjendja e borxhit të Feronikelit ishte 650,938€ ndërsa sipas 
konfirmimit nga klienti, obligimi ishte 588,073€. Pra, kishte një 
mospërputhje të llogarive për 62,865€. Kjo diferencë ishte si rezultat i mos 
aplikimit të zbritjeve nga Trainkos për  51,764€, përkundër faktit që nga 
klienti kishte pranuar dëshmitë për zbritjet (debit nota). Ndërsa, diferenca 
prej 11,101€ ndërlidhet me paqartësi në mes klientit dhe ndërmarrjes. 

Po ashtu, në dy raste përmes letër konfirmimeve kemi identifikuar 
mospërputhje të llogarive të arkëtueshme. Sipas shënimeve kontabël, për 
dy rastet vlera e llogarive të arkëtueshme ishte 18,249€ ndërsa sipas letër 
konfirmimeve të pranuara nga klientët vlera e tyre ishte 5,596€, që rezulton 
me një mbivlerësim të llogarisë prej 12,653€. 

Kjo kishte ndodhur për shkak se palët nuk ishin takuar në periudha të 
rregullta për të kontrolluar lëvizjet e ndryshimit të çmimit të naftës dhe 
ndikimin e saj në çmimin e shërbimeve. Edhe pse Ndërmarrja Trainkos 
kishte bërë kërkesë për takime me klientin, takimet e tilla nuk kishin 
ndodhur nën arsyetimin se klienti nuk kishte punuar në disa periudha gjatë 
vitit 2021. Si shkak tjetër është edhe mos barazimi periodik me klientët. 

Ndikimi Mos korrigjimi i çmimit të naftës si dhe mos barazimet periodike kanë 
ndikuar në mbivlerësimin e llogarive të arkëtueshme, dhe si rrjedhojë në 
prezantimin jo të drejtë të informatave në pasqyra financiare.
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Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të fuqizohen kontrollet e brendshme 
në mënyrë që zbritjet (debit notat) nga klientët të aplikohen dhe të merren 
hapat e nevojshëm që ato të trajtohen sipas kushteve të kontratës si dhe të 
merren veprimet e nevojshme për harmonizimin e të dhënave ndërmjet 
ndërmarrjes dhe klientëve të saj në baza periodike.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 

Çështja A3 - Nënvlerësim i obligimeve tatimore dhe mosprezantim i saktë i shpenzimeve të 
interesit dhe ndëshkimeve tatimore
Gjetja Sipas SNK 1, përkatësisht paragrafi 13, Pasqyrat financiare duhet të 

pasqyrojnë me drejtësi  pozicionin financiar, performancën financiare dhe 
fluksin monetar të një njësie ekonomike. Paraqitja e drejtë kërkon paraqitje 
besnike të efekteve të transaksioneve, ngjarjeve dhe kushteve të tjera në 
përputhje me përkufizimet dhe kriteret e njohjes për aktivet, detyrimet, të 
ardhurat dhe shpenzimet të dhëna në Kuadër.

Ndërmarrja në pasqyrën e pozicionit financiar kishte prezantuar obligime 
tatimore në vlerë 609,527€, ndërsa bazuar në deklaratën e Administratës 
Tatimore të Kosovës (ATK) gjendja e obligimeve të ndërmarrjes në fund të 
vitit 2021 ishte 683,618€ përfshirë ndëshkimet dhe interesin. Si rezultat i 
kësaj detyrimet e paraqitura në pasqyrën e pozicionit financiar ishin të 
nënvlerësuara për 74,091€.

Për më tepër, ndërmarrja në qershor të vitit 2021 kishte hyrë në 
marrëveshje me ATK për pagesën e borxheve tatimore, me ç’rast kishte 
përcaktuar që pagesa e borxheve të bëhet me këste mujore ndaj ATK-së. 

Vlen të theksohet se shpenzimet e ndëshkimeve dhe interesit të cilat i 
takojnë periudhës raportuese të vitit 2021 ishin 59,995€, ndërsa në pasqyra 
financiare  ndërmarrja i kishte prezantuar në shumë 137,444€. Pra, 
shpenzimet e prezantuara në pasqyrën e të ardhurave ishin mbivlerësuar 
për 77,449€.

Nënvlerësimi i obligimeve tatimore kishte ndodhur për shkak të mungesës 
së kontrolleve të brendshme nga departamenti i financave ndërsa mos 
prezantimi i saktë i shpenzimeve në pasqyrën e të ardhurave kishte 
ndodhur për shkak se, shpenzimet e ndëshkimit dhe interesit, nuk ishin 
regjistruar në vitet e mëhershme dhe si rrjedhojë e kësaj ato janë 
akumuluar dhe janë regjistruar në vitin 2021 si shpenzime të akumuluara.

Ndikimi Mos prezantimi i saktë i obligimeve tatimore, shpenzimeve të interesit dhe 
ndëshkimeve ka ndikuar në keqdeklarim të obligimeve tatimore, dhe 
rrjedhimisht edhe në prezantim jo të drejtë të pasqyrave financiare.
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Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që kontrollet financiare të jenë më 
efektive dhe azhurnimi i të dhënave të bëhet me kohë në mënyrë që 
llogaritë tatimore dhe regjistrimet kontabël të reflektojnë prezantimin e 
drejtë të gjendjes në pasqyra financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 

Çështja B1 - Mos rivlerësimi i pasurive afatgjata
Gjetja Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit (SNK) 16, aktivet afatgjata materiale 

përcakton se: rivlerësimet duhet të bëhen në mënyrë të rregullt çdo tre deri 
pesë vjet, që të sigurohet se vlera kontabël (neto) e aktivit nuk ndryshon 
materialisht nga ajo që do të përcaktohej nëse do të përdorej vlera e drejtë 
në fund të periudhës raportuese.

Procesin e vlerësimit të pasurive për herë të fundit kompania e kishte 
realizuar në vitin 2007 para se të ndodhte procesi i ndarjes me HK Infrakos. 
Si rezultat i kësaj, në regjistrin kontabël figurojnë një numër i pasurive (77) 
me kosto historike në shumën prej 5,514,291€ dhe që janë të zhvlerësuara 
në tërësi, pra me vlerë neto në libra zero (0). Edhe pse këto pasuri ende 
janë aktive,  për të njëjtat nuk ishte bërë rivlerësimi dhe rishikimi i 
jetëgjatësisë së tyre prej 14 vitesh. Andaj ne nuk ishim në gjendje që të 
vlerësojmë nëse vlera e tyre ishte prezantuar drejtë.

Shkak i mungesës së rivlerësimit të pasurive ishte mungesa e kontraktimit 
të një vlerësuesi të pavarur të licencuar për vlerësim të pasurive. Kjo kishte 
ndodhur edhe përkundër faktit që ndërmarrja kishte iniciuar procesin e 
kontraktimit për vlerësues të pasurive por procedura e kontraktimit kishte 
dështuar gjatë vitit 2021.

Ndikimi Mos kryerja  e rivlerësimit të pasurive të cilat veç se janë në përdorim, rritë 
rrezikun që vlera kontabël e tyre e prezantuar në pasqyra financiare të jetë 
materialisht e ndryshme nga vlera e drejtë. 

Rekomandimi B1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të 
pasurisë dhe të ndërmarrë veprime konkrete për rivlerësimin dhe rishikimin 
e jetës së dobishme të pasurive së paku një herë në  pesë (5) vite.

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

Çështja A4 - Mos pagesa e kontributeve pensionale dhe obligimeve tatimore
Gjetja Ligji nr. 05/L-028 për tatimin në të ardhurat personale, neni 38.1 thekson 

se: secili punëdhënës është përgjegjës të mbajë në burim tatimin nga pagat 
e tatueshme të paguara të punëtorëve të tij, si dhe neni 6.3 i Ligji nr. 04/L-
101 për Fondet Pensionale të Kosovës, thekson se punëdhënësi zbret 
kontributin pensional të punonjësve nga rrogat e punonjësve dhe e bartë në 
llogarinë e posaçme të fondit bashkë me kontributin e punëdhënësit në 
afatin e duhur në përputhje me rregullat që do të nxirren në mënyrën që e 
cakton ATK. Gjithashtu, sipas nenit 6.13 të ligjit të mësipërm, pagesa e 
kontributeve është e detyrueshme për të gjithë banorët e punësuar të 
Kosovës deri në moshën e pensionimit.

Ndërmarrja kishte prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar obligime 
tatimore ndaj pagave në vlerë 288,491€ që nga viti 2019 deri në vitin 2021 
dhe obligimet ndaj kontributeve pensionale në vlerë prej 319,918€ për 
periudhën 2020-2021 të cilat nuk ishin paguar sipas afateve mujore të 
paracaktuara në ligj. 

Vlen të theksohet se ndërmarrja në qershor të vitit 2021 kishte hyrë në 
marrëveshje me Administratën Tatimore për pagesën me këste të këtyre 
obligimeve.

Sipas shpjegimeve të menaxhmentit, mos pagesa e këtyre detyrimeve 
është si rezultat i gjendjes së vështirë financiare të kompanisë.

Ndikimi Mos pagesa e detyrimeve tatimore ndaj pagave dhe kontributeve 
pensionale, rritë rrezikun që të aplikohen ndëshkime nga autoritetet 
tatimore për mos pagesë të obligimeve në afatin kohor. Kjo ka ndikim edhe 
në depozitat kursimore në Trustin Pensional të Kosovës, dhe rrjedhimisht 
edhe në pagesën e pensioneve më të vogla për punëtorët kur pensionohen, 
çka përbën shkelje ligjore të të drejtave të punëtorëve.

Rekomandimi A4 Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj se të gjitha obligimet e prapambetura të 
kontributeve pensionale të paguhen sa më parë, si dhe të ndërpritet 
praktika e pagesës së pagave, pa pagesën edhe të tatimeve dhe 
kontributeve në paga.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

12

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



2.3.1   Kontrollet e brendshme në raportimin financiar

Çështja A5 - Prezantim jo i plotë i shënimeve shpjeguese

Gjetja SNK 1 përcakton se, shënimet shpjeguese janë një element i pandarë i 
pasqyrave
financiare. Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare, prezantojnë
informacionet shtesë në mënyrë që të plotësohen nevojat e përdoruesve
me informacion mbi përbërjen e elementeve të bilancit dhe pasqyrës së të
ardhurave. Ato zakonisht përmbajnë informacion edhe për politikat kontabël
të përdorura nga njësia ekonomike për hartimin e pasqyrave financiare.

Ndërmarrja kishte përpiluar shënimet shpjeguese si pjesë përbërëse e 
pasqyrave financiare, megjithatë informacioni i dhënë nga kompania në 
shënimet shpjeguese është i mangët në lidhje me politikën kontabël të 
matjes së stoqeve, shpenzimet e interesit dhe ndëshkimeve, si dhe 
analitikën e shpenzimeve.

Kjo kishte ndodhur për shkak se zyrtarët e ndërmarrjes i kishin konsideruar 
si të mjaftueshme informacionet e prezantuara në shënimet shpjeguese.

Ndikimi Mos paraqitja e plotë e shënimeve shpjeguese shkakton paqartësi dhe 
kufizime në leximin e pasqyrave dhe ndikon që përdoruesit e pasqyrave 
financiare të mos kenë informacionet e plota.

Rekomandimi A5 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që shënimet shpjeguese, përmbajnë 
parimet bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe 
informacione mbi përbërjen e zërave të pasqyrave, janë dhënë sipas 
kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3  Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë
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2.3.2   Stoqet

Në kuadër të pasurive afatshkurtëra ndërmarrja kishte prezantuar stoqet në vlerë 432,761€, dhe 
gjatë auditimit kemi vërejtur mangësitë të cilat janë shpalosur në vijim.

Çështja A6 - Mos harmonizimi i gjendjes së stokut me regjistrat kontabël

Gjetja Ligji Nr.06/L- 032,për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe auditim, neni 12 
përcakton se shoqëritë tregtare të paktën një herë në vit duhet të verifikojnë 
ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet 
inventarizimit të këtyre zërave dhe dëshmive të tyre mbështetëse

Gjendja e stoqeve në pasqyrat financiare vjetore ishte prezantuar në shumë 
prej 432,761€, ndërsa sipas komisionit të inventarizimit/numërimit fizik, 
vlera e tyre ishte 429,804€, me një diferencë prej 2,957€. 

Kjo kishte ndodhur për shkak se komisioni inventarizimit e kishte hartuar 
raportin numërimit fizik të stokut, por departamenti i financave nuk i kishte 
harmonizuar shënimet me librat kontabël.

Ndikimi Mos harmonizimi i gjendjes faktike të stoqeve (pasurive) me regjistrat
kontabël ndikon në prezantimin e gjendjes jo reale të stokut, dhe 
rrjedhimisht, edhe në prezantimin dhe shpalosjen jo të duhur të vlerës së 
tyre në pasqyra financiare.

Rekomandimi A6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që me rastin e inventarizimit të stoqeve, të 
bëhet harmonizimi i gjendjes faktike të stoqeve me regjistrat kontabël në 
mënyrë që të prezantohet vlera e drejtë e tyre në pasqyra financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3   Parapagimet

Në kuadër te pasurive afat shkurtra ndërmarrja kishte prezantuar parapagime në vlerë 20,585€, 
dhe gjatë auditimit kemi vërejtur mangësitë si në vijim.

Çështja B2 - Mungesë e dëshmive burimore për parapagimet

Gjetja Sipas SNK 1 Shpenzimet e parapaguara shfaqen atëherë kur paguhet 
paraja para se të përdoret artikulli, shërbimi apo dobia, ndërsa shpenzimet 
përkatëse njihen gjatë periudhës përkatëse të pranimit të tyre.

Në kuadër të zërit pasuritë tjera afatshkurtëra, ndërmarrja kishte regjistruar 
edhe parapagime në vlerë 20,585€. Lidhur me këtë, ne kemi kërkuar 
shpjegime për këto parapagime, por ndërmarrja nuk kishte arritur të na 
sigurojë dëshmitë e kërkuara për vlerën 6,055€. 

Kjo kishte ndodhur për shkak të mos  rishikimit periodik të informacioneve 
financiare në sistemin e kontabilitetit dhe harmonizimit të shënimeve të 
ndërmarrjes me furnitorët respektiv për t'i identifikuar dhe trajtuar këto 
pasuri.

Ndikimi Mungesa e kontrolleve efektive në trajtimin e parapagimeve si dhe 
mungesa e evidencave kontabël, të cilat konstatojnë të drejtën e 
ndërmarrjes mbi to, ndikon në prezantimin  jo të drejtë të tyre në pasqyrën e 
pozicionit financiar.

Rekomandimi B2 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se ekzistojnë të gjitha dëshmitë e 
duhura valide që konfirmojnë të drejtat e ndërmarrjes për këto parapagime. 
Në të kundërtën, në qoftë se nuk konstatohen të drejtat e ndërmarrjes për 
këta furnitorë, të bëj korrigjimet e duhura kontabël.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.4   Të hyrat

Të hyrat e realizuara gjatë vitit 2021 ishin 2,813,942€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga 
transporti i mallrave, transporti i udhëtarëve, të hyra nga ministritë dhe të tjera.

Çështja A7 - Mos klasifikim i saktë i të ardhurave nga shitja e aseteve

Gjetja Bazuar në SNK 16, Një njësi ekonomike nuk mund të klasifikojë si të 
ardhura një fitim që realizon nga nxjerrja jashtë (shitja) përdorimit të një zëri 
të aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje). Kjo 
sepse të ardhurat nga shitja e të mirave zakonisht ka më shumë mundësi të 
përsëritet në shuma të krahasueshme sesa janë fitimet neto nga shitja e 
zërave të aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje). 
Tutje, Fitimi ose humbja që vjen nga mosnjohja e një zëri të aktiveve 
afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje) do të përcaktohet si 
diferenca mes shumës neto nga nxjerrja jashtë përdorimit e një aktivi, nëse 
ka, dhe vlerës kontabël (neto) të zërit.

Gjatë vitit 2021 ndërmarrja kishte shitur një numër të pasurive për skrap, të 
cilat kishin vlerë neto në libra 25,657€. Çmimi i shitjes së aseteve ishte 
235,190€ (pa TVSh), të cilën ndërmarrja e kishte njohur si të ardhur nga 
shitja e skrapit në vlerën totale të shitjes. Ndërsa, sipas kërkesave të 
standardeve shitja e aseteve duhet të trajtohet si diferencë në mes të vlerës 
shitëse dhe vlerës neto të pasurive. Pra, kjo do duhej të trajtohej si fitim nga 
shtija e pasurive, dhe jo si e ardhur operative. 

Sipas zyrtarëve të kompanisë kjo kishte ndodhur për shkak të kujdesit të pa 
mjaftueshëm nga departamenti i financave dhe si rrjedhojë e saj ishte bërë 
klasifikimi i tillë.

Ndikimi Prezantimi i shitjes së aseteve si të ardhura në pasqyrën e të ardhurave, 
ndikon në prezantim jo të saktë të informacionit financiar për aktivitetet 
operative.

Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se me rastin e shitjeve të pasurive, të 
bëhet trajtimi i duhur i tyre bazuar në kërkesat  e standardeve të 
kontabilitetit me qëllim që efektet e shitjes së pasurive të pasqyrohen drejtë 
në kontabilitet dhe pasqyra financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.5   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 hartimi i Statutit të Auditimit të Brendshëm 

Gjetja Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të 
Brendshëm (SNPPAB) 1000 parashohin që qëllimi, autoriteti dhe 
përgjegjësia e aktivitetit të auditimit të brendshëm duhet të përcaktohet 
formalisht në Statutin e Auditimit të Brendshëm, në përputhje me 
Përkufizimin e Auditimit të Brendshëm, Kodin e Etikës dhe Standardeve. 

Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk kishte hartuar Statutin e Auditimit të 
Brendshëm, edhe pse kjo kërkohet me Standarde Ndërkombëtare për 
Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm.

Shkak i mos hartimit të statutit të auditimit të brendshëm ishte mungesa e 
vëmendjes së duhur nga nivelet drejtuese duke përfshirë bordin e 
drejtorëve dhe komisionin e auditimit.

Ndikimi Mungesa e statutit të auditimit të brendshëm mund të ndikojë në 
paqartësitë lidhur me fushëveprimin, metodologjitë dhe përgjegjësitë e 
funksionit të auditimit të brendshëm të ndërmarrjes dhe në performancën e 
angazhimit të stafit auditues.

Rekomandimi A8 Bordi i Drejtorëve në bashkëpunim më Komisionin e Auditimit duhet të 
sigurojë që është hartuar Statuti i Auditimit të Brendshëm, i cili përcakton  
natyrën e shërbimeve që do të ofrohen brenda ndërmarrjes, pozicionin, 
autoritetin dhe përgjegjësinë e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në 
kompani.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Tabela 1 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2021

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

1. Baza për 
opinion

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

Trainkos kishte 
zhvlilluar një 
procedurë të 
prokurimit në 
2020 për 
vlerësimin e 
pasurive, mirëpo 
ajo procedurë 
ishte anuluar.

Nuk ka filluar zbatimi

2. Baza për 
opinion

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se 
janë marrë veprimet e nevojshme për 
harmonizimin e të dhënave ndërmjet 
ndërmarrjes dhe furnitorëve të saj në 
baza periodike në mënyrë që të sigurohet 
informacioni i saktë i vlerës së llogarive të 
pagueshme. Ndërsa për detyrime që janë 
me të vjetra se 10 vite të tratjohen në 
pajtim me ligjin nr. 03/L-154 për 
pronësinë dhe të drejtat sendore.

Ndërmarrja 
kishte formuar 
një komision për 
trajtimin e 
llogarive te 
pagueshme dhe 
këtë çështje e 
kanë adresuar.

I zbatuar

3   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2020 të ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës -Trainkos 
sh. a. ka rezultuar me 9 rekomandime. Ndërmarrja 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 2021, pesë (5) rekomandime ishin zbatuar, dy (2) nuk ishin 
zbatuar dhe dy (2)  ishin te mbyllura të pa zbatuara. Për një përshkrim më të plotë të 
rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shih Tabelën e rekomandimeve nr. 1.
Grafiku 1. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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3. Baza për 
opinion

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se 
janë marrë veprimet e nevojshme për të 
aplikuar drejtë metodologjinë e trajtimit 
dhe njohjes së të ardhurave nga grantet 
dhe të zhvlerësimit të tyre në kontabilitet 
dhe në PVF

Lidhur me këtë 
ne nuk kemi 
identifikuar gjatë 
vitit 2021 
mangësi të 
natyrës se tillë 
dhe konsideroj 
që kjo çështje 
është adresuar.

I zbatuar

4. Llogaritë e 
arkëtueshme

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se 
janë marrë veprimet e nevojshme për 
harmonizimin e të dhënave ndërmjet 
ndërmarrjes dhe klientëve të saj në baza 
periodike në mënyrë që të sigurohet 
informacioni i saktë i vlerës së llogarive të 
arkëtueshme.

Ndërmarrja 
kishte ndërmarrë 
veprimet lidhur 
me këtë dhe 
konsiderojmë se 
rekomandimi 
është adresuar.

I zbatuar

5. Parapagimet Bordi i drejtorëve të sigurojë se ekzistojnë 
dëshmi valide dhe kredibile për të 
konfirmuar të drejtat e ndërmarrjes për 
këto parapagime. Në të kundërtën në 
qoftë se nuk konstatohen të drejtat e 
ndërmarrjes për këta furnitorë të sigurojë 
se janë larguar nga regjistri i 
parapagimeve të ndërmarrjes.

Ndërmarrja nuk 
kishte arritur të 
adresojë këtë 
rekomandim dhe 
gjendja është e 
ngjashme edhe 
në vitin aktual. 

Nuk ka filluar zbatimi

6. Detyrimet 
afatshkurta

Bordi i drejtorëve të sigurojë krijimin e një 
mekanizmi të kontrollit që monitoron të 
gjitha detyrimet ndaj operatorëve 
ekonomik në mënyrë që faturat të 
paguhen brenda afateve kohore të 
përcaktuara në kushtet me kontratën në 
mes të dy palëve

Ndërmarrja 
kishte lidhur një 
marrëveshje për 
pagesën e 
borxhit me këste 
de konsideroj që 
janë marr 
veprimet e 
nevojshme.

I zbatuar

7. Detyrimet 
afatshkurta

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se 
janë marrë veprimet e nevojshme për 
harmonizimin periodik të kartelave 
financiare mes ndërmarrjes dhe 
furnitorëve në mënyrë që të këtë pasqyrë 
sa më të qartë për detyrimet e saj ndaj 
furnitorëve.

Lidhur me këtë 
ne nuk kemi 
identifikuar gjatë 
vitit 2021 
mangësi të 
natyrës se tillë 
dhe konsideroj 
që kjo çështje 
është adresuar.

I zbatuar

8. Të hyrat Bordi i drejtorëve të siguroj se ofrimi i 
shërbimeve bëhet vetëm për ato 
veprimtari të cilat janë të përcaktuara me 
statut dhe të marr masat e duhura për 
ndërprerjen e shitjes së naftës ndaj 
ndërmarrjes tjetër. Po ashtu të rishikojë 
marrëveshjen duke i përjashtuar të gjitha 
ato punë dhe shërbime që mund të 
ofrohen direkt nga operator tjerë 
ekonomik dhe që nuk janë veprimtari 
statutore e ndërmarrjes.

Lidhur me këtë, 
ndërmarrja 
çështjen e tillë e 
kanë të rregulluar 
me marrëveshjen 
e brendshme në 
mes të Trainkos-
it dhe Infrakos-it.

Nuk është i 
aplikueshëm më

19

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



9. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i drejtorëve të siguroj se stimujt e 
veçantë të jepen vetëm në bazë të 
procedurës zyrtare të miratuar nga Bordi, 
e cila do të duhej të siguronte 
transparencë dhe trajtim të barabartë për 
të gjithë punonjësit e ndërmarrjes.

Çështje lidhur me 
kompensimet për 
e stafit për covid 
në vitin 2021 nuk 
kishte dhe 
konsideroj 
rekomandimi 
është i mbyllur.

Nuk është i 
aplikueshëm më
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

Qerkin Morina, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Mehmet Mucaj, Drejtor i Auditimit

Valmira Jonuzi, Udhëheqëse e ekipit

Lindita Ajeti, Anëtare e ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi / Komentet e NP-së në gjetjet e 
raportit të auditimit
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Çështja Komenti i NP-së Pikëpamja e ZKA-së 

Mos përputhje në 
mes granteve të 
shtyra dhe aseteve të 
financuara nga 
grantet e shtyra

Gjetja është kundërthënëse me 
procesin e auditimeve tjera të vitit 
2018, 2019 dhe 2020. Ne jemi 
audituar gjatë viteve paraprake 
konkretisht për këtë pikë dhe nuk 
kemi pasur gjetje me kaq diferencë 
të madhe dhe kemi patur Opinion të 
Kualifikuar. Çështja tjetër në 
vazhdim të kësaj pike, Auditori i 
referohet vendimit shpjegues publik 
nr.04/2016 të ATK-së i cili i trajton 
donacionet e jo grantet. Donacione 
ndërmarrja jonë nuk ka pranuar që 
nga themelimi i sajë.

Komenti i entitetit lidhur me çështjen 
është i pa bazuar. Çështjet  e 
ngritura në raport  i referohen  
pasqyrave financiare të vitit 
auditues, dhe jo viteve të 
mëhershme.

Sipas trajtimit kontabël, të cilin e 
rregullon SNK 20, Grantet qeveritare 
që lidhen me aktivet, përfshirë 
grantet jo monetare me vlerë të 
drejtë, duhet të paraqiten në 
pasqyrën e bilancit ose duke e 
njohur grantin si të ardhur të shtyrë 
ose duke zbritur grantin që merret 
nga vlera e bartur e aktivit. 
Kompania kishte prezantuar Grante 
të shtyra neto në pasqyrën e 
pozicionit financiar, të cilat lidhen me 
financimin e aktiveve (pasurive) 
695,019�. Ne kemi kërkuar nga 
kompania listën e aktiveve të 
financuara nga grantet, ku vlera neto 
e aktiveve më 31.12.2021 ishte 
2,142,977�. Pra, nuk përputhet me 
vlerën neto në PVF.

Ndërsa, lidhur me terminologjinë e 
përdorur nga entiteti për grantet, 
komenti ynë është se: Grantet 
sikurse edhe donacionet janë 
mbështetje financiare, por dallimi 
qëndron në trajtimin kontabël pasi që 
grantet lidhen detyrimisht me 
projektin e caktuar, njihet si pasuri 
dhe njëkohësisht detyrim - të hyra të 
shtyra, ndërsa nëse pranohen 
donacione pa destinim për projekte 
kapitale por për mbulim të 
shpenzimeve tjera atëherë këto 
donacione trajtohen si të ardhura 
tjera në pasqyrën e të ardhurave. 
Pra, në rastin konkret kemi të bëjmë 
me dhënie të fondeve përmes 
granteve, ku palët lidhin një 
marrëveshje të veçantë për 
destinimin e fondeve.
Po ashtu, në aspektin kontabël, 
kompania kishte regjistruar 
gabimisht pasuritë pa TVSh, duke e 
ndarë atë si TVSh të zbritshme, 
ndërsa, grantin e shtyrë e kishte 
regjistruar me TVSh. 
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Mbivlerësim i 
llogarive të 
arkëtueshme dhe 
mbivlerësim i të 
hyrave

Ne kemi paraqitur arsyetimet tona, 
gjithashtu e kemi prezantuar edhe 
leterkonfirmimin nga FERRONIKELI 
ku e pranon që ajo ka regjistruar 
debit notat pa ja konfirmuar 
TRAINKOS dhe ka pranuar që ka 
veprur njëanshëm. Letërkonfirmimin 
nga FERRONIKELI me mbishkrim e 
kemi dorëzuar tek auditorët. 

Komenti i entitetit lidhur me çështjen 
është i pa bazuar. Debit notat janë 
dërguar nga Feronikeli gjatë 
periudhës janar-korrik vitit 2021, por 
nuk janë regjistruar në kontabilitet 
nga Ndërmarrja Trainkos. Në bazë 
të letër konfirmimit të pranuar nga 
Feronikeli shihet qartë se Trainkos 
është dakorduar me zbritjet e 
aplikuara nga klienti. 

Dhe duke qenë se ekzistojnë 
obligime të përcaktuara me kontratë 
sa i përket luhatjeve të çmimeve, 
atëherë ndërmarrja do të duhej të 
bënte regjistrimin e zbritjeve në 
kontabilitet, por një veprim të tillë 
nuk e kishte bërë. Prandaj, gjetja si e 
tillë nuk ndryshon.

Nënvlerësim i 
obligimeve tatimore 
dhe mosprezantim i 
saktë i shpenzimeve 
të interesit dhe 
ndëshkimeve 
tatimore

ZKA ka dërguar letërkonfirmimet tek 
klientët dhe funitorët me të cilat 
bazohet dhe argumenton LL/A dhe 
LL/P të ndërmarrjes. Në rastin e 
ATK-së, ZKA nuk ka pranuar 
letërkonfirmim nga ATK, dhe si 
rrjedhojë nuk mund të merret e saktë 
vlera e prezantuar pa letër 
konfirmim. Nëse ZKA ka pranuar 
letërkonfirmim që e dëshmon këtë 
vlerë të paraqitur në këtë gjetje, ne 
do të pajtohemi!

Komenti i entitetit lidhur me çështjen 
është i pa saktë.  
ZKA në rastet kur nuk pranon letër 
konfirmime nga ana e palëve, kryen 
procedura shtesë alternative të 
auditimit. Prandaj, sipas 
dokumenteve të siguruara nga 
Administrata Tatimore e Kosovës, 
gjendja e obligimeve nuk është e 
njëjtë me gjendjen e obligimeve që e 
ka raportuar ndërmarrja në pasqyra 
financiare. 

Gjithashtu, problemi tjetër qëndron 
se, kompania ka hyrë në 
marrëveshje kontraktuale me ATK 
gjatë vitit 2021, për të bërë pagesat 
e obligimeve, ndëshkimeve dhe 
interesit të cilat datojnë që nga 2012. 
Sipas kësaj marrëveshje, kompania 
do të paguaj me këste obligimet e 
lartpërmendura.
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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
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