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1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Hekurudhat e Kosovës - Infrakos, 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 Hekurudhat e Kosovës - Infrakos, sh. a. 
(Infrakos, 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 Hekurudhat e Kosovës - Infrakos, 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).

Baza për Opinion të kundërt
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A1 Nga 70 letër konfirmime të dërguara tek furnitorët me vlerë të përbashkët prej 661,051€, 
janë kthyer 36 sish, me ç'rast në 17 raste janë identifikuar diferenca, përkatësisht me 
nënvlerësim të llogarive të pagueshme në vlerë prej 4,969€, dhe mbivlerësim të tyre prej 
29,559€;
Po ashtu, me procedura tjera alternative të auditimit kemi identifikuar edhe një nënvlerësim 
shtesë të llogarive të pagueshme në vlerë prej 1,630€;

A2 Te llogaritë e pagueshme kemi identifikuar mbivlerësim të tyre prej 57,387€ sepse për këtë 
shumë nuk kemi gjetur dëshmi mbështetëse për ekzistencën e tyre;

A3 Pasqyra e rrjedhës së parasë kemi vërejtur se nuk prezanton gjendjen e drejtë për faktin se: 
te aktivitetet operative respektivisht rritja /zvogëlimi në llogaritë e pagueshme tregtare dhe 
tjera, ndërmarrja kishte prezantuar vlerën 672,499€ ndërsa është dashur të prezantohet 
vetëm zvogëlimi i llogarive të pagueshme për 99,064€, Po ashtu, te rritja/zvogëlimi i 
detyrimeve tjera, ndërmarrja kishte prezantuar vlerën 268,869€ ndërsa është dashur të 
prezantohet vetëm rritja e detyrimeve për 101,614€;

A4 Procesin e vlerësimit të pasurive për herë të fundit kompania e kishte realizuar në vitin 2007 
para se të ndodhte procesi i ndarjes nga HK Trainkos. Si rezultat i kësaj, në regjistrin 
kontabël figurojnë një numër i pasurive (1,495) me kosto historike në shumën prej 
6,536,314€, por në sistemin kontabël janë të zhvlerësuara në tërësi, dhe vlera neto e tyre 
në libra ishte zero (0);



A5 Në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, kompania nuk kishte prezantuar, shpenzimet 
e interesit në vlerë 39,555€ për kredinë e marrë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim (BERZH). Për më tepër, kompania nuk kishte përllogaritur këto shpenzime vjetore 
të interesit nga viti 2019, dhe që në pasqyrën e pozicionit financiar detyrimet ndaj interesit 
do të duhej të prezantoheshin në vlerë 143,475€ në fund të vitit 2021;

A6 Gjatë vitit 2021 kompania nuk kishte prezantuar shpenzimet e interesit dhe ndëshkimeve 
ndaj ATK-së, në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse. Vlera totale e këtyre 
shpenzimeve është 54,916€;

A7 Kompania 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, politikat dhe informacionet për borxhet e 
këqija, tatimin në pronë, shpenzimet e interesit të kredisë, shpenzimet e interesit të ATK-së 
dhe të hyrat e shtyra;

A8 Ndërmarrja Infrakos sh. a. në shënimet shpjeguese nuk kishte shpalosur informacionet 
lidhur me lëndët që janë në procese gjyqësore. Sipas të dhënave të siguruara nga zyra 
ligjore kemi vërejtur se ndërmarrja është në procese gjyqësore si palë e paditur për vlerën e 
borxheve prej 3,672,975€ dhe si palë paditëse ndaj debitorëve për vlerën financiare 
1,444,518€;  

A9 Ndërmarrja kishte prezantuar në pasqyrën financiare shumë 15,226,015€ si rezervë të 
rivlerësimit (tepricë). Megjithatë, për këtë vlerë të prezantuar, nuk ka arritur të na sigurojë të 
dhënat kontabël apo dëshmi për të vërtetuar shumën e prezantuar në pasqyrën e pozicionit 
financiar.

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 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  Hekurudhat e Kosovës - Infrakos, 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.
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Baza për konkluzion

A10 Ndërmarrja kishte prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar obligime tatimore ndaj 
pagave në vlerë 677,031€ të vitit 2016, respektivisht obligime ndaj kontributeve pensionale 
në vlerë prej 586,329€ për periudhën maj 2018 / dhjetor 2019 të cilat nuk ishin paguar sipas 
afateve mujore të paracaktuara në ligj;

A11 Ndërmarrja nuk kishte bërë përditësimin e kontratave pas ndryshimit të rregullores mbi 
pagat dhe kompensimet tjera/ kategorizimin e pagave që ishte ndryshuar në gusht të vitit 
2014. Edhe pse pagat janë paguar duke u bazuar në rregulloren e cila është në fuqi, 
kontratat kishin mbetur pa u ndryshuar;

A12 Ndërmarrja nuk ka finalizuar pasqyrat financiare për vitin 2021, deri me datën 12.04.2022, 
kur është bërë aprovimi i tyre nga Bordi Drejtues, edhe përkundër kërkesave ligjore që të 
njëjtat të jenë të nënshkruara dhe aprovuara me datë 15 mars 2022.

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.

Theksimi i Çështjes

1 Ne tërheqim vëmendjen lidhur me Sistemin informativ të kontabilitetit të cilin e ka në 
përdorim Kompania, pasi që ky sistem është në përdorim që nga viti 2003 dhe përditësimi i 
fundit ishte bërë në vitin 2008. Sistemi kontabilitetit nuk gjeneron raporte të përshtatshme 
analitike dhe të integruara të shënimeve financiare. Po ashtu, nga viti 2014 ky program i 
kontabilitet nuk kishte mirëmbajtje.

Opinioni i auditimit nuk është modifikuar për shkak të  kësaj çështje

Çështjet kyçe të auditimit 

Çështjet kyçe të auditimit në auditimin e Pasqyrave Financiare të Infrakos, sh. a. për 2021 ishin si 
më poshtë:
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1.
Gjatë vitit 2021 kompania kishte njohur provizione për borxhet e këqia shumën prej 
1,109,879€, në kuadër të së cilës ishte provizionuar një klient për vlerën e borxhit prej 
752,247€. Borxhi i këtij klienti daton nga viti 2011. Infrakos me datën 04.10.2011 kishte 
paditur klientin për këtë shumë borxhi, dhe Gjykata me një Aktvendim të datës 20.10.2011 
kishte lejuar përmbarimin e propozuar nga ana e kreditorit (Infrakos). Deri në datën 
31.01.2012 Infrakos nuk ishte marrë ndonjë veprim lidhur me inkasimin e këtij borxhi. Më 
31.01.2012 menaxhmenti i lartë i Infrakos kishte marrë Vendim për tërheqjen e propozimit 
për ekzekutimin e borxhit, nën arsyetimin se debitori ka shpreh gatishmëri që të bisedohet 
në lidhje me vlerësimin e investimeve nga ana tij dhe borxhit me të cilin ngarkohet. Pas 
marrjes së këtij Vendimi nga ana e menaxhmentit, Infrakos me datën 01.02.2012 Gjykatës i 
kishte bërë parashtresë për tërheqjen e propozimit për përmbarim, dhe Gjykata me datën 
03.02.2012 kishte nxjerrë Aktvendim ku konstaton se përfundon në tërësi përmbarimi i kësaj 
çështje përmbarimore për pagesën e borxhit në shumë 752,247€. Pra, pasi që palët kishin 
arritur marrëveshje, Gjykata me Aktvendim e kishte mbyllur këtë rast gjyqësor.
Por, gjendja e këtij borxhi nuk ishte sqaruar as pas 10 vitesh, dhe Infrakos ende vazhdon ta 
mbaj këtë vlerë si provizion në regjistrat e saj. Nuk është e qartë se pse Infrakos përkundër 
Aktvendimit të plotfuqishëm gjyqësor të datës 20.10.2011, ishte tërhequr nga e drejta e 
ekzekutimit, ndërkohë që këtë borxh nuk ka arritur ta inkasoj asnjëherë deri më sot.
Informatën ku ky borxh është provizionuar si borxh i keq, mund ta gjeni në faqen 20 të 
Pasqyrave financiare të bashkëngjitura të Infrakosit, por pa ndonjë shpjegim më të 
hollësishëm për veprimin.
Kjo çështje është trajtuar në kontekst të auditimit të pasqyrave financiare si tërësi dhe nuk 
do të japim opinion të veçantë lidhur me këtë 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 
Hekurudhat e Kosovës - Infrakos, sh. a..

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

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

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël dhe arsyeshmërinë e
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet përkatëse të bëra nga menaxhmenti.

• 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 Hekurudhat e Kosovës - Infrakos, 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.
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• 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 barazimi i evidencave kontabël dhe letër konfirmimeve për llogaritë e 
pagueshme
Gjetja Sipas Ligjit Nr. 06/L- 032 Për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, 

neni 12 përkatësisht pika 1 përcakton se: 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. Po ashtu, neni 12 pika 2, ndër tjera 
përcakton se inventarizimi duhet të barazohet me librat kontabël.

Llogaritë e pagueshme tregtare të prezantuara në pasqyrën e pozicionit 
financiar, nuk ishin prezantuar në vlerën e saktë. Nga 70 letër konfirmime të 
dërguara tek furnitorët me vlerë të përbashkët prej 661,051€, nga furnitorët 
janë kthyer 36 të plotësuara, me ç'rast në 17 raste janë identifikuar 
diferenca përkatësisht nënvlerësim të llogarive prej 4,969€, dhe në rastet 
tjera kishte mbivlerësim të llogarive të pagueshme në vlerën prej 29,559€.

Megjithatë, edhe pse nuk janë kthyer konfirmimet, ne kemi kryer procedura 
alternative shtesë të auditimit, dhe në tre (3) raste kemi identifikuar mos 
përputhje në vlerën prej 1,630€, përkatësisht nënvlerësim të llogarive të 
pagueshme.

Mos përputhja e detyrimeve të papaguara kishte ndodhur për shkak se 
ndërmarrja nuk kishte harmonizuar kartelat me furnitorët në baza periodike.

Ndikimi Mos harmonizimi periodik i gjendjes kontabël të ndërmarrjes me evidencat 
e furnitorëve ndikon në besueshmërinë e informacionit financiar dhe 
prezantim jo të saktë të obligimeve të ndërmarrjes në pasqyrat 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 15 rekomandime.
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Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se në baza të rregullta do të kryhen 
procedurat e harmonizimit periodik të llogarive me furnitorët në mënyrë që 
vlera e detyrimeve të pranuara nga të dy palët të prezantohet në pasqyra 
financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A2 - Mungesa e dokumenteve burimore për llogaritë e pagueshme
Gjetja  Kornizës Konceptuale për raportim financiar, paragrafi 4.46, 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.

Te llogaritë e pagueshme kemi identifikuar mangësi lidhur me evidencat. 
Mangësitë janë identifikuar si në vijim: në 10 raste obligimet financiare ishin 
paraqitur në vlerë 10,833€, derisa për ato obligime nuk kishte fare 
dokumente burimore. Po ashtu, në 6 raste të tjera nuk kishte dëshmi për 
vlerën 46,554€ (obligime ndaj komunave për tatimin në pronë) dhe si 
rrjedhojë e saj, në total shfaqet një mbivlerësim i llogarive në vlerë prej 
57,387€. 

Sipas zyrës së financave kjo kishte ndodhur për shkak se disa obligime 
datojnë që nga ish Hekurudhat e Kosovës. Ndërsa disa janë për shkaqe të 
mosbarazimit periodik me furnitorët.

Ndikimi Mungesa e kontrolleve adekuate në sistemin e kontabilitetit si dhe mos 
harmonizimi periodik i të dhënave të ndërmarrjes dhe furnitorëve ndikon në 
prezantimin jo të drejtë të detyrimeve në pasqyra financiare.

Rekomandimi A2 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.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A3 - Mosprezantim i saktë i pasqyrës së rrjedhës së parasë dhe pasqyrës së
ndryshimeve në ekuitet

Gjetja SNK 1, një pako e pasqyrave financiare duhet të përmbajë edhe një 
pasqyrë të ndryshimeve në ekuitet ku përfshihet edhe fitimi ose humbja e 
periudhës. Po ashtu, SNK 7, përcakton se qëllimi i pasqyrës së rrjedhës së 
parasë është për të plotësuar nevojat e përdoruesve të informacionit 
kontabël në lidhje me rezultatet dhe rrjedhën e parasë dhe raporton për 
lëvizjen e parasë gjatë periudhës kontabël duke i klasifikuar në aktivitete 
operative, investuese dhe financuese.  
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Ne kemi identifikuar se pasqyra e rrjedhës së parasë nuk prezanton 
gjendjen e drejtë për faktin se: te aktivitetet operative respektivisht 
rritja/zvogëlimi në llogaritë e pagueshme tregtare dhe tjera ndërmarrja 
kishte prezantuar vlerën 672,499€ ndërsa është dashur të prezantohet 
vetëm zvogëlimi i llogarive të pagueshme për 99,064€. Po ashtu, tek 
rritja/zvogëlimi i detyrimeve tjera, ndërmarrja kishte prezantuar vlerën 
268,869€ ndërsa është dashur të prezantohet vetëm rritja e detyrimeve për 
101,614€. Për më tepër, te kjo pasqyrë nuk ishin prezantuar informata 
financiare për grantet e shtyra dhe tatimet e pagueshme. Si rrjedhojë e pa 
saktësive të tilla dhe çështjeve tjera te ngritura në raport, pasqyra e 
rrjedhjes së parasë dhe pasqyra e ndryshimeve në ekuitet nuk është e 
saktë dhe e plotë. 

Kjo kishte ndodhur për shkak të mos zbatimit të metodologjisë së duhur si 
dhe për shkak të mungesës së kontrolleve të brendshme gjatë procesit të 
përgatitjes së PFV-ve.

Ndikimi Mosparaqitja e saktë e informatave financiare kishte ndikuar që pasqyra e 
rrjedhës së parasë dhe pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet të mos jetë e 
saktë.

Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të merren veprime konkrete për të 
regjistruar të dhënat kontabël me qëllim që të gjitha vlerat e llogarive të 
prezantohen saktë në pasqyrave financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A4 - Mos rivlerësimi i pasurive të ndërmarrjes
Gjetja Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit (SNK) 16, aktivat 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 kryer 
në vitin 2007. Si rezultat i kësaj në regjistrin kontabël të pasurive figurojnë 
1,495 të tilla me kosto historike në shumën prej 6,536,314€ dhe që janë të 
zhvlerësuara në tërësi, pra vlera neto e tyre në librat kontabël ishte zero (0). 
Edhe pse këto pasuri ende janë aktive, për to 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.

Bazuar në konfirmimet e zyrtarëve, mungesa e rivlerësimit të pasurive 
kishte ndodhur për shkak se ndërmarrja në vazhdimësi ishte ballafaquar me 
mungesën e mjeteve financiare, dhe nuk kishte mundësi të kryej procesin e 
rivlerësimit.
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Ndikimi Mos kryerja e rivlerësimit të pasurive të cilat ende 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 A4 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që rivlerësimi i pasurive të bëhet në 
përputhje me SNK, me qëllim të prezantimit të vlerës së drejtë të tyre në 
kontabilitet, por edhe raportimit të tyre në PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A5 - Mos prezantim i shpenzimeve që ndërlidhen me  ''Projektin për Rehabilitimin e Linjës 
Hekurudhore 10''
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.

Kompania kishte prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar të dhënat 
lidhur me “Projektin për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore 10” e cila është 
e financuar përmes kredisë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim (BERZH) dhe Grantet. Vlera e projektit e prezantuar në pasqyra 
financiare si investim në vijim është 27,938,333€, prej të cilave 15,200,294€ 
është prezantuar si kredi afatgjatë dhe pjesa prej 12,738,039€ është 
përfshirë në kuadër të Granteve të shtyra. Megjithatë, këto informata 
financiare nuk janë të regjistruara si transaksione në sistemin e 
kontabilitetit, por janë të paraqitura vetëm manualisht në PFV. 

Po ashtu, ne kemi vërejtur se në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, 
kompania nuk kishte prezantuar shpenzimet e interesit në vlerë 39,555€ 
për kredinë e marrë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 
(BERZH). Si rrjedhojë e mos regjistrimit të shpenzimeve të tilla, vlera totale 
e detyrimeve të akumuluara ndaj interesit të kredisë në vlerë 143,475€ nuk 
ishte paraqitur në pasqyrën e pozicionit financiar.

Për shkak të komunikimit të dobët në mes njësisë për implementimin e 
projektit dhe zyrës së financave, informatat financiare lidhur me shpenzimet 
e projektit nuk ishin prezantuar në pasqyrat financiare.

Ndikimi Mos prezantimi i shpenzimeve të interesit paraqet mangësi në prezantimin 
e gjendjes së llogarive, dhe rrjedhimisht dëmton edhe cilësinë e 
informatave në pasqyrat financiare.

Rekomandimi A5 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet për 
përmirësimet e komunikimit, respektivisht këmbimin me kohë të informatave 
të nevojshme me qëllim që shpenzimet, respektivisht detyrimet e 
ndërmarrjes të prezantohen drejtë në pasqyra financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja A6 - Mos prezantimi i ndëshkimeve dhe interesit ndaj ATK-së
Gjetja  SNK 1, përkatësisht paragrafi 13, përcakton se  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. 

Bazuar në deklaratën e përgjithshme të ATK-së, gjatë vitit 2021 kompania 
kishte shpenzime të interesit dhe ndëshkimeve në vlerë totale 54,916€. 
Megjithatë këto shpenzime kompania nuk i kishte prezantuar në pasqyrën e 
të ardhurave gjithëpërfshirëse si shpenzime të periudhës.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së kujdesit të duhur gjatë 
procesit të përgatitjes së pasqyrave financiare.

Ndikimi Mos prezantimi i shpenzimeve të interesit dhe ndëshkimeve, në pasqyrën e 
të ardhurave gjithëpërfshirëse, ndikon në nënvlerësimin e shpenzimeve, 
respektivisht në mbivlerësimin e rezultatit financiar.

Rekomandimi A6 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që pasqyrat financiare të prezantojnë të 
gjitha të drejtat dhe detyrimet financiare, në mënyrë që shpenzimet të 
paraqiten në vlera të plota dhe të sakta në PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A7 - 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 në shënimet 
shpjeguese është i mangët në lidhje me politikën kontabël të matjes së 
stoqeve, politikat dhe informacionet për borxhet e këqija 119,596€, tatimin 
në pronë 285,658€. Më tutje, në shënimet shpjeguese nuk ishin pasqyruar 
shpenzimet e interesit të kredisë, shpenzimet e interesit të ATK-së, dhe të 
hyrat e shtyra. 

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

Ndikimi Mosparaqitja e plotë e shënimeve shpjeguese, shkakton paqartësi në 
ofrimin e informatave, si ndikon që përdoruesit e pasqyrave financiare të 
mos kenë informacionet financiare të plota.
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Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që shënimet shpjeguese, përmbajnë 
parimet bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe 
informacionet mbi përbërjen e zërave të pasqyrave, janë dhënë sipas 
kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A8 - Mos prezantimi i pasiveve dhe aktiveve të kushtëzuara
Gjetja SNK 37 përkatësisht (pika 28) një njësi ekonomike duhet të japë një 

informacion shpjegues për një pasiv të kushtëzuar përveçse kur mundësia 
e një daljeje burimesh që përfshin përfitime ekonomike nuk ekziston më. 
Respektivisht, pika 32, Aktivet e kushtëzuara zakonisht vijnë nga ngjarje të 
paplanifikuara ose ngjarje të tjera të papritura, të cilat çojnë në mundësinë 
e një hyrjeje të përfitimeve ekonomike për njësinë ekonomike. Një shembull 
është një pretendim që një njësi ekonomike është duke ndjekur nëpërmjet 
proceseve ligjore kur rezultati është i pasigurt. Për një aktiv të kushtëzuar 
duhet të jepen informacion shpjegues.

Ndërmarrja Infrakos në shënimet shpjeguese nuk kishte shpalosur 
informacionet lidhur me lëndët në procese gjyqësore. Sipas të dhënave të 
siguruara nga zyra ligjore kemi vërejtur se ndërmarrja është në procese 
gjyqësore si palë e paditur në vlerë financiare 3,672,975€ (debitorë) dhe si 
palë paditëse në vlerë financiare 1,444,518€ (kreditore) ndaj palëve të treta. 
Kompania nuk kishte dhënë informacion shpjegues në PFV në lidhje me 
këto pretendime, përveç për pasivet në vlerë 250,650€ për të cilat kishte 
njohur një provizion.

Kjo kishte ndodhur për shkak të komunikimit të dobët në mes zyrës së 
financave dhe zyrës ligjore të Infrakosit.

Ndikimi Mos prezantimi i pasiveve dhe aktiveve të kushtëzuara në shënimet 
shpjeguese, si pjesë përbërëse e pasqyrave financiare, ndikon që 
informacioni të mos jetë i plotë dhe i saktë për përdoruesit e pasqyrave 
financiare duke mos i informuar për daljet apo përfitimet e mundshme 
financiare.

Rekomandimi A8 Bordi i Drejtorëve duhet që para se të bëj aprovimin e pasqyrave financiare, 
të kryej një rishikim të hollësishëm dhe të siguroj se pasqyrat përmbajnë 
tërë informacionin relevant për shfrytëzuesit e pasqyrave.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A9 - Mungesa e të dhënave kontabël për rezervën e rivlerësimit
Gjetja SNK 16 përkatësisht pika 39 përcakton se: Nëse vlera kontabël (neto) e një 

aktivi rritet si rezultat i një rivlerësimi, rritja kreditohet drejtpërdrejt tek 
kapitalet e veta me titullin mbivlerë (tepricë) rivlerësimi. Po ashtu SNK 16 
përcakton se: një aktive afatgjate njihet si aktive nëse është e mundshme 
që përfitimet ekonomike në të ardhmen rrjedhin të njësia ekonomike dhe 
kosto e aktivit  mund të matet me besueshmëri.
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Ndërmarrja Infrakos sh. a. kishte prezantuar në pasqyrën financiare 
shumën 15,226,015€ si rezervë të rivlerësimit (tepricë). Megjithatë, për këtë 
vlerë të prezantuar, nuk ka arritur të na sigurojë të dhënat kontabël apo 
dëshmi për të vërtetuar shumën e prezantuar në pasqyrën e pozicionit 
financiar, për më tepër, shuma e tillë nuk ishte korrigjuar që nga viti 2011.  

Bazuar në konfirmimet zyrtare, kjo shumë është trashëguar nga ish 
Hekurudhat, për të cilat nuk ka dëshmi historike se e njëjta shumë është e 
bartur me saktësi.

Ndikimi Mungesa e dëshmive apo të dhënave analitike dhe mos regjistrimi i të 
dhënave kontabël në sistem e kontabilitet pamundëson verifikimin e 
rezervës se rivlerësimit si dhe vë në dyshim vërtetësinë e informatave 
financiare, efektet e të cilave kanë ndikim në gjitha pasqyrat financiare 
vjetore.

Rekomandimi A9 Bordi i Drejtorëve duhet të ndërmerr veprime të menjëhershme në sigurimin 
e informatave lidhur me tepricën e rivlerësimit si dhe sigurojë se pasqyrat 
financiare vjetore të përgatiten duke u bazuar në të dhënat e konfirmuara 
kontabël dhe me dëshmitë e duhura.

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

Çështja A10 - 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 677,031€ që nga viti 2016 përshirë edhe vitin 
2021 dhe obligimet ndaj kontributeve pensionale në vlerë prej 586,329€ 
ishin për periudhën maj 2018 deri në dhjetor të vitit 2019 të cilat nuk ishin 
paguar sipas afateve mujore të paracaktuara në ligj.

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 A10 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 
konntributeve në paga.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A11 - Mos përditësimi i kontratave të stafit konform kategorizimit të pagave 
Gjetja Sipas ligjit të punës, neni 11, njëra ndër pikat e përmbajtjes së kontratës së 

punës, pika 1.8, parasheh: lartësinë e pagës bazë, si dhe ndonjë shtesë 
ose të ardhur tjetër.

Auditimi ynë ka identifikuar se kontratat e punës së personelit të 
ndërmarrjes nuk ishin në harmoni me rregulloren mbi pagat dhe 
kompensimet tjera. Kontratat e punës ishin të nënshkruara në vitin 2011, 
ndërsa rregullorja mbi pagat ishte azhurnuar në vitin 2014. Prandaj, edhe 
pse pagat janë paguar duke u bazuar në rregulloren e vitit 2014, kontratat e 
punës kanë mbetur pa u ndryshuar.
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Sipas zyrtarëve të administratës kjo situatë kishte ardhur si pasojë e 
mungesës së kapaciteteve në sektorin e personelit, i cili me vite të tëra 
është mbuluar vetëm me një zyrtar.

Ndikimi Mos përditësimi i kontratave të stafit konform kategorizimit të pagave, 
cenon sigurinë juridike të punëtorëve dhe të ndërmarrjes (të drejtat dhe 
detyrimet).

Rekomandimi A11 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për 
përditësimin e kontratave në harmoni me rregulloren e brendshme për paga 
dhe kompensime/ kategorizimin e pagave që aktualisht është në fuqi.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A12 - Vonesat në dorëzimin e pasqyrave financiare
Gjetja Neni 31.3 i Ligjit 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike përcakton: “Brenda 45 

ditëve pas përfundimit të çdo viti kalendarik, Zyrtarët e NP-së, në përputhje 
me Nenin 14.1, do të përgatisin dhe dorëzojnë Bordit të Drejtorëve të NP-
së, një raport vjetor për vitin kalendarik të sapo përfunduar, në të cilin 
përshkruhen veprimet e marra, rezultatet financiare të arritura si dhe 
efektshmëria e përgjithshme në realizimin e caqeve të vendosura në Planin 
e Biznesit. Brenda 30 ditëve pas pranimit të raportit vjetor, Bordi i 
Drejtorëve të NP do ta shqyrtojë, ndryshojë dhe siç e sheh të arsyeshme ta 
miratojë dhe dorëzojë, secilin raport të këtillë vjetor (i) Njësisë për Politikat 
dhe Monitorimin e NP-ve, e cila e publikon atë në faqen e saj zyrtare në 
internet dhe (ii), sipas rastit, Qeverisë ose Komisionit (eve) Komunal të 
Aksionarëve. Bordi i NP-së po ashtu do ti publikojë raportet vjetore në një 
faqe në internet me qasje publike e cila mbahet nga NP”

Lidhur me këtë, ndërmarrja nuk ka finalizuar pasqyrat financiare për vitin 
2021, deri me datën 12.04.2022, kur është bërë aprovimi i tyre nga Bordi 
Drejtues, edhe përkundër kërkesave ligjore që të njëjtat të jenë të 
nënshkruara dhe aprovuara me datë 15 mars 2022.

Sipas shpjegimeve të menaxhmentit, vonesat në aprovimin e pasqyrave 
financiare ishin si rezultat i nevojës që bordi i ri, i cili ishte emëruar me 9 
mars të vitit 2022, të ketë kohë për t’i analizuar ato.

Ndikimi Mos hartimi, aprovimi si dhe publikimi me kohë i pasqyrave financiare, 
ndikon në mos përmbushjen e kërkesave ligjore, si dhe mos informimin e 
shfrytëzuesve të pasqyrave financiare në afatin e paraparë kohor.

Rekomandimi A12 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se pasqyrat financiare janë përgatitur, 
aprovuar dhe publikuar në afatet e paracaktuara ligjore.

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

Vlera e llogarive të arkëtueshme bruto është 3,555,543€ Ato kanë të bëjnë me arkëtimet ndaj 
klientëve nga afarizmi i rregullt i Kompanisë si dhe nga të hyrat nga qiraja. Kemi testuar 24 mostra 
për teste substanciale në vlerë bruto 2,573,960€.

Çështja A13 - Mos barazimi i evidencave kontabël dhe letër konfirmimeve për llogaritë e 
arkëtueshme
Gjetja Ligjit Nr. 06/L- 032 Për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim 

përkatësisht neni 12 përcakton se: 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. Po ashtu, neni 12 pika 2 ndër tjera përcakton se: 
Inventarizimi duhet të barazohet me librat kontabël. 

Llogaritë e arkëtueshme të prezantuara në pasqyrën e pozicionit financiar, 
nuk ishin prezantuar në vlerën e saktë. Nga 24 letër konfirmime të 
dërguara, kemi pranuar vetëm shtatë (7) sish, ku në tri (3) raste kishte 
mbivlerësim të llogarive në vlerë totale prej 9,871€, ndërsa për pjesën tjetër 
që nuk kemi pranuar letër konfirmime, ishin në procedurë përmbarimore 
dhe gjyqësore.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mosbarazimeve periodike me klientët si 
dhe shkak tjetër ishin proceset e hapura gjyqësore me palët.

Ndikimi Mungesa e kontrolleve adekuate në sistemin e kontabilitetit si dhe mos 
harmonizimi periodik i të dhënave të ndërmarrjes dhe klientëve të saj, 
ndikon në informacionin e plotë mbi gjendjen e llogarive dhe prezantimin jo 
të drejtë të informatave në pasqyra financiare.

Rekomandimi A13 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për 
harmonizimin e evidencave të llogarive ndërmjet ndërmarrjes dhe klientëve 
të saj në baza periodike.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A14 - Mos prezantim i saktë i llogarive të arkëtueshme - mos njohja e të
hyrave të shtyra
Gjetja Sipas SNK 1, pasqyrat financiare duhet të përgatiten sipas parimit akrual. 

Sipas këtij parimi, të hyrat e shtyra janë të hyra të arkëtuara në avancë, dhe 
paraqesin detyrime që ka ndërmarrja për të kryer shërbime në të ardhmen, 
për shkak të shumave monetare të arkëtuara paraprakisht prej ndërmarrjes. 
Kështu që, në momentin e marrjes së këtyre mjeteve monetare, duke 
zbatuar parimin e përputhjes së të ardhurave me shpenzimet e kryera për 
to, ndërmarrja nuk i njeh këto arkëtime si të hyra, pasi shpenzimet për to 
ende nuk janë kryer. Pra, shtynë njohjen e këtyre të hyrave dhe si pasojë 
ato do të njihen si detyrime.

2.3  Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë
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Gjatë vitit 2021, klientët kishin parapaguar për shërbimet e ndërmarrjes 
avans shumën prej 11,829€, dhe këto pagesa ndërmarrja nuk i kishte 
njohur si të hyra të shtyra-detyrime, por këtë vlerë e kishte zbritur nga totali 
i llogarive të arkëtueshme.

Kjo kishte ndodhur për shkak që zyrtarët nuk i kishin kushtuar vëmendjen e 
duhur regjistrimeve kontabël dhe gjatë përpilimit të pasqyrave financiare, 
këto pagesa nuk ishin prezantuar drejtë.

Ndikimi Mos prezantimi i të hyrave të arkëtuara në avans si të hyra të 
shtyra/detyrime, ndikon në nënvlerësimin e detyrimeve dhe saldon e rritur 
përfundimtare të llogarive të arkëtueshme.

Rekomandimi A14 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që zyrtarët financiar, regjistrimin e 
transaksioneve që japin efekt në disa periudha kontabël, ta bëjnë bazuar në 
parimin akrual, duke siguruar që të hyrat e shtyra ekonomikisht maturohen 
(realizohen) edhe në periudhat e ardhshme kontabël.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.2   Detyrimet afatshkurta

Çështja A15 - Mos njohja e parapagimeve ndaj furnitorëve

Gjetja Parapagimet janë pagesa të bëra gjatë një periudhe të kontabilitetit, por të
cilat nuk duhet t’i ngarkohen fitimit deri në një periudhë të mëvonshme, për
arsye se ato kanë të bëjnë me periudhën e mëvonshme në fjalë. Këto
klasifikohen si pasuri, sepse ndërmarrja ka kontrollin mbi to dhe pret të
marrë prej tyre përfitime nga data e ndërtimit të pasqyrave financiare.

Kompania parapagimet ndaj furnitorëve për shërbimet/furnizimet e marra 
në shumën prej 2,168€, nuk i kishte njohur si parapagime - pasuri, por për 
këtë shumë e ishte zvogëluar totalin e llogarive të pagueshme.

Kjo kishte ndodhur për shkak se zyrtarët nuk i kishin bërë harmonizimet e 
llogarive në kontabilitet.

Ndikimi Mos regjistrimi i parapagimeve ka ndikuar në nënvlerësimin e të 
pagueshmeve dhe pasurive.

Rekomandimi A15 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në datën e përgatitjes së pasqyrave 
financiare, parapagimet të prezantohen sipas kërkesave të standarde të 
kontabilitetit, respektivisht të njihen si pasuri në pasqyrën e pozicionit 
financiar.

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. Kontrollet e 
brendshme në 
raportimin 
financiar

Ne rekomandojmë menaxhmentin që të 
sigurohet që kompania të jetë në gjendje 
të operojë sipas parimit të vijimësisë, 
duke bërë të mundur që të zvogëlohen 
humbjet dhe mbledhjen e llogarive të 
arketueshme me kohë, duke krijuar 
strategji dhe veprime operacional që do 
bëjnë që kompania të përmisoj gjendjen e 
saj financiare duke rritur efikasitetin, dhe 
duke mundesuar që të bëjë uljen e 
shpenzimeve të pa nevojshme dhe 
arkëtimin me kohë të të hyrave.

Ndërmarrja 
kishte përpiluar 
Pasqyrat 
Financiare duke 
u bazuar në bazë 
të parimit të 
vijimësisë. 
Gjithashtu, sipas 
Ligjit të 
Hekurudhave, 
kompanisë i 
mbulohen 
humbjet 
operative. Si 
rrjedhojë e saj, 
nuk rrezikohet 
parimi i 
vijimësisë.

Nuk është i 
aplikueshëm më

3   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Auditimi për PFV-të e vitit 2020 të ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës -Infrakos sh. a. 
ishte kryer nga një kompani e kontraktuar e auditimit dhe ka rezultuar me 12 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 ndërsa shtatë (7) 
rekomandime  ishin të mbyllura të pa aplikueshme më. 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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2. Kontrollet e 
brendshme në 
raportimin 
financiar

Ne rekomandojmë menaxhmentin që 
perpilohet një listë gjithëpërfshirëse e 
lëndëve nëpër gjykata dhe të mbahen 
detaje përmbledhëse për rrjedhën e tyre 
dhe vlerësimin për rezultatin e 
mundshëm. Si shtesë duhet edhe: 1.Të 
përgatitet lista e ndarë në lëndët ku 
Shoqëria është palë paditëse dhe lista ku 
është palë e paditur, ku të ketë detajet e 
rrjedhes së padisë në gjykatë, 
probabilitetin e humbjes të dhënë nga 
zyrtari ligjor si dhe efektin e mundshëm 
financiar; 2. Të bëhet listimi i 
inskasimeve, respektivisht pagesave të 
ndodhura nga rastet gjyqësore për vitin 
2020, përfshirë edhe ato me përmbarim; 
3. Të dërgohet raporti i Departamentit
Ligjor për këto lëndë si raportim i tij në 
Bordin e Drejtorëve në ndonjërën prej 
mbledhjeve të organizuara nga Bordit.

Ndërmarrja 
kishte marrë 
veprimet e 
nevojshme dhe 
konsiderojmë që 
ky rekomandim 
është i zbatuar.

I zbatuar

3. Kontrollet e 
brendshme në 
raportimin 
financiar

Shoqeria duhet te përgatitë një Kod te 
etikes, duke u bazuar në kërkesat ligjore 
dhe parimet e qeverisjes korporative, dhe 
se i njëjti dokument i miratuar nga organet 
qeverisëse te ndërmarrje te pasohet me 
nënshkrimin e tij nga çdo drejtor dhe 
zyrtar i Shoqerise ku duhet të 
nënshkruajë një zotim me shkrim për 
respektimin e kodit të etikës dhe 
qeverisjes korporative si dhe për marrjen 
e të gjitha masave të arsyeshme për të 
siguruar zbatimin e këtij Kodi nga 
Shoqeria dhe të gjithë personat e 
punësuar ose të angazhuar 
profesionalisht nga Shoqeria.

Meqenëse 
ekziston kodi i 
etikës dhe 
qeverisjes 
korporative për 
ndërmarrjet 
publike, 
ndërmarrja është 
e obliguar të 
zbatojë këtë kod. 
Vlen të theksohet 
se ky kod është i 
aprovuar nga 
Njësia për 
politika dhe 
monitorim të NP-
ve.

Nuk është i 
aplikueshëm më

4. Kontrollet e 
brendshme në 
raportimin 
financiar

Struktura organizative duhet te 
përditësohet dhe të përfshijë të gjitha 
funksionet qe kërkohet me ligj dhe parime 
të qeverisjes korporative, rrjedhimisht të 
vendohet në strukturë Komisioni i 
Auditimit.Të ri-vlerësohet pozita e 
zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv nga ana e 
organeve kompetente në kuadër te 
kompanisë përfshirë edhe involvimin e 
aksionarit, e para, për nevojën e pozitës 
se tillë, e dyta nëse kjo është në harmoni 
me kërkesat ligjore ne fuqi.

Gjatë vitit 2021, 
kompania nuk ka 
pasur Bord 
funksional. 
Kështu që ky 
rekomandim, nuk 
është i 
aplikueshëm.

Nuk është i 
aplikueshëm më

5. Kontrollet e 
brendshme në 
raportimin 
financiar

Organet drejtuese të Shoqerise duhet që 
Statutin me të dhëna reale ta rifreskojnë, 
aprovojnë dhe dërgojnë ne ARBK si 
dokument final. Mungesa e përditësimit të 
të dhënave në ARBK mund të shkaktojë 
probleme në funksionimin normal të 
Shoqerisë në rast të situatave ku 
aksionari ndryshon Bordet, veçanërisht 
në situata kur kemi të bëjmë me ndërrime 
të shpeshta.

Ndërmarrja 
kishte 
përditësuar 
statutin e saj 
gjatë vitit 2021. 
Kështu që ne e 
konsiderojmë 
këtë rekomandim 
të zbatuar.

I zbatuar
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6. Kontrollet e 
brendshme në 
raportimin 
financiar

Kërkohet qe aksionari në kuadër të 
detyrimeve të veta ligjore të procedoj pa 
vonesë procedurat të përzgjedhjes dhe 
emërimit të Bordit të Drejtorëve me 
mandat të rregullt ku një gjë e tillë, do të 
krijonte stabilitet në kuadër të Shoqerisë. 
Gjithashtu është evidentuar mungesa e 
Rregullorës së Punës së Bordit të 
Drejtorëve. Bordi të përgatisë dhe aprovoj 
një rregullore te punës dhe të përcaktojë 
detyrat, përgjegjësitë dhe autozimet e 
veta siq parashihet me ligj dhe me 
praktika nga lëmia e qeverisjes 
korporative.

Qeveria e 
Kosovës më 
09.03.2022 ka 
emëruar Bordin e 
Drejtorëve. 
Kështu që ne e 
konsiderojmë të 
mbyllur kë 
rekomandim.

Nuk është i 
aplikueshëm më

7. Kontrollet e 
brendshme në 
raportimin 
financiar

Kërkohet që aksionari në kuadër të 
detyrimeve të veta ligjore të procedojë pa 
vonesë të procedurave të përzgjedhjes 
dhe emërimit te Komisioni të Auditimit me 
mandat të rregullt. Një gjë e tille, do te 
krijonte stabilitet në kuadër te kompanisë. 
Gjithashtu, është evidentuar mungesa e 
Rregullores së Punës së Komisionit të 
Auditimit.Të përgatitet dhe aprovohet një 
rregullore e punës që të përcaktoj detyrat, 
përgjegjësitë dhe autorizimet e Komisionit 
të Auditimit sic parashihet me ligj dhe me 
praktika nga lëmia e qeverisjes 
korporative.Po ashtu, do duhet qe 
komiteti i auditimit që të hartojë planin e 
punës të auditmit për vitin vijus dhe i njejti 
do duhet aprovuar nga bordi.

Qeveria e 
Kosovës më 
09.03.2022 ka 
emëruar Bordin e 
Drejtorëve, i në 
kuadër të së cilit 
është edhe 
komiteti i 
auditimit. Kështu 
që ne e 
konsiderojmë të 
mbyllur këtë 
rekomandim.

Nuk është i 
aplikueshëm më

8. Llogaritë e 
arkëtueshme

Ne rekomandojmë menaxhmentin që të 
përpilojë një politikë të shkruar për 
provizionimin dhe llogaritja e provizionimit 
të bëhet sipas kërkesave të SNRF 9. Do 
të duhet të krijohet një model i kalkulimit i 
cili duhet të bëjë të mundur për tu 
përdorur e njëjta metodologji vit pas viti. 
Gjithashtu do duhet bërë parashikimet për 
humbjet e priteshme për periudhat e 
ardhshme.

Ndërmarrja gjatë 
vitit 2021, kishte 
hartuar politikën 
për provizionimin 
e llogarive të 
arkëtueshme dhe 
ne konsiderojmë 
që ky 
rekomandim 
është i zbatuar.

I zbatuar

9. Pasuritë 
afatgjata

Ne rekomandojmë menaxhmentin që të 
sigurohet që pasqyrat financiare të 
përgatiten sipas Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 
duke përfshirë edhe përputhshmërinë me 
kerkesat për shpalosje siç kërkohet nga 
SNK 40 Pronat Investuese.

Ndërmarrja mban 
pronat e saj me 
vlerë bruto si dhe 
zhvlerësimin e 
akumuluar për 
periudhën. 
Prandaj ne 
konsiderojmë se 
ky rekomandim 
është i mbyllur.

Nuk është i 
aplikueshëm më
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10. Pasuritë 
afatgjata

Ne i rekomandojmë menaxhmentit që të 
bëjë rivlerësimin e aseteve duke marr për 
bazë kërkesat për rivlerësim sipas 
standardeve ndërkombëtare të 
kontabilitetit, duke bërë rishikim të vlerës 
së aseteve të vlerësuara çdo vit duke 
parë se a ka faktorë që asetet e 
vlerësuara kanë renë në vlerë, edhe po 
ashtu rezerva e njohur në ekuitet duhet të 
korigjohet në varësi të levizjeve të vlerës 
të aseteve të vlerësuara. Po ashtu do 
duhet bërë edhe shpalosjet e duhura në 
pasqyrat financiare tek shënimet 
përkatëse për politikat kontabël të 
pasurive të vlerësuar siç kërkohet me 
SNK 16.

Ende ekzistojnë 
mangësitë lidhur 
me rivlerësimin e 
aseteve, për të 
cilën ne e kemi 
prezantuar në 
raportin e 
auditimit.

Nuk është i 
aplikueshëm më

11. Pasuritë 
afatgjata

Ne rekomandojmë që menaxhmenti të 
bëjë harmonizimin e kodeve të pasurive 
themelore në mes të sistemit kontabël 
dhe gjendjes fizike, si dhe të bëjë 
krahasimin në baza vjetore të regjistrimit 
fizik të pasurive themelore me të dhënat 
kontabël dhe të reflektojë në kontabilitet 
çdo diferencë të mundshme.Poashtu, 
rekomandojmë që menaxhmenti të 
sigurohet për saktësinë e llogaritjes së 
zhvlerësimit të aseteve.

Lidhur me këtë 
rekomandim 
kemi vërejtur se 
kompania ka 
bërë 
inventarizimin 
fizik si dhe nuk 
kemi hasur në 
gabime lidhur me 
zhvlerësimin e 
vitit. Kështu që 
ne konsiderojmë 
që ky 
rekomandim 
është i zbatuar.

I zbatuar

12. Shpenzimet e 
pagave

Ashtu sikur se kërkohet me Ligjin per 
Ndërmarrje publike, konkretisht neni 21 
paragrafi 1 dhe 4, punësimi dhe vazhdimi 
i punësimit te zyrtareve te kompanisë 
(Kryeshefin Ekzekutiv, Sekretarit 
Korporativ, Zyrtarit Kryesor Adminsitrativ, 
dhe Zyrtarit te Auditimit), duhet të bëhet 
në harmoni me dispozitat ligjore, ku 
kërkon që punësimi i zyrtarëve të bëhet 
në procedurë të hapur, transparente dhe 
konkurruese, e cila ka për qëllim që të 
gjitha emërimet të bëhen ekskluzivisht në 
bazë të meritës.

Gjatë vitit 2021 
nuk kemi hasur 
në parregullsi të 
tilla. 
Konsiderojmë të 
zbatuar këtë 
rekomandim.

I zbatuar
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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

25

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



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
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