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1 Opinioni i Auditimit
Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Kompanisë Regjionale të Mbeturinave
"Uniteti" 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 Kompanisë Regjionale të Mbeturinave "Uniteti"
sh.a. (KRM "Uniteti" 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 Kompanisë Regjionale të Mbeturinave "Uniteti" 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

Kompania kishte kryer rivlerësimin e pasurive në vitin 2021. Rivlerësimi i pasurive kishte
nxjerrë një diferencë pozitive prej 687,403€, e cila nuk ishte njohur në pasqyra financiare.
Marrë parasysh mungesën e njohjes së shumës së rezervës së rivlerësimit, nuk ishte e
mundur të bëhet vërtetimi i saktësisë dhe plotësisë të vlerës së pasurive të prezantuara në
datën raportuese.

A2

Gjendja e pasurive afatgjata të prezantuara në pasqyrën e pozicionit financiar nuk
përputhet me 233,721€ me gjendjen e pasurive të paraqitura në shënimet shpjeguese.
Duke qenë se pasqyrat janë kontradiktore, nuk është e qartë se cila shumë mund të
konsiderohet e saktë.

A3

Saldo “Detyrimet ndaj granteve” në shënimin 6 të pasqyrave financiare ishte nënvlerësuar
për 194,557€, për shkak se nuk ishte paraqitur vlera pas rivlerësimit por vlera e tyre sipas
kostos historike. Ky gabim kishte ndikuar edhe në nënvlerësimin e të hyrave nga grantet për
9,198€.

A4

Shpenzimet e zhvlerësimit janë mbivlerësuar për 30,814€ për pesë (5) pasuri të cilat janë
pjesë e regjistrit të granteve, por janë prezantuar edhe në regjistrin vetjak të pasurive. Si
rrjedhojë, efekti i zhvlerësimit është dyfishuar.

A5

Kompania kishte njohur si rritje të pasurive për vitin aktual vlerën prej 21,080€. Këto
shpenzime nuk plotësonin kushtin për tu njohur si pasuri sepse lidheshin me riparime dhe
mirëmbajtje të flotës së makinerisë së saj. Rrjedhimisht për këtë vlerë pasuritë janë
mbivlerësuar.

B1

Kompania, parapagimet e klientëve në vlerë prej 24,920€, i kishte njohur si zbritje te
llogarive të arkëtueshme në vend të njohjes së tyre si të hyra të shtyra.

B2

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

A6

Llogaritë e arkëtueshme të kompanisë për vitin 2021 ishin mbivlerësuar për 9,769€, si
rezultat i ngarkimit të kësaj llogarie me zëra të llogarisë së shpenzimit (tatimi në paga) që
nuk i përkasin kësaj kategorie.

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 Kompanisë Regjionale të Mbeturinave "Uniteti" 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
A7

Ndërmarrja nuk ka finalizuar pasqyrat financiare për vitin 2021, deri me datën 21.04.2022,
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.
A8 Në një procedurë të prokurimit, kompania në dosjen e tenderit kishte specifikuar markën e
automjetit për të cilin kishte shpallur tender. Kjo është në kundërshtim me kërkesat e ligjit të
prokurimit publik si dhe udhëzuesit operativ të prokurimit publik sepse favorizon operatorët
e caktuar dhe eliminon konkurrencën e lirë.
A9 Gjatë auditimit kemi vërejtur qe në 15 raste apo në 21% të mostrave të audituara, kompania
kishte faturuar biznese dhe institucione publike jo në pajtim rregulloret komunale për
menaxhim të mbeturinave. Ne nuk kemi mundur të verifikojmë bazën e faturimit me tarifa
fikse e as dëshmitë për llojin e shërbimit të ofruar.
B3 Kryeshefi Ekzekutiv i KRM Uniteti kishte autorizuar ushtruesin e detyrës të zëvendës
Kryeshefit Ekzekutiv t’i ushtroj të gjitha kompetencat ekzekutive dhe punët që i takojnë
kompanisë. Detyrat dhe përgjegjësitë e pozitës së zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv janë të pa
qarta pasi që nuk janë të përcaktuara në statutin si dhe rregulloret tjera të kompanisë.
A10 KRM Uniteti kishte bërë shndërrimin e pagës me pikë në pagën bazë në euro, pa miratimin
e Bordit të Drejtorëve.

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.

5

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

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 Kompanisë
Regjionale të Mbeturinave "Uniteti" sh.a..
Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë
Menaxhmenti i Kompanisë Regjionale të Mbeturinave "Uniteti" sh.a. është gjithashtu përgjegjës
për përdorimin e burimeve financiare të Kompanisë Regjionale të Mbeturinave "Uniteti" 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 KRM “ Uniteti” sh.a – Mitrovicë 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.
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•

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 Kompanisë Regjionale të
Mbeturinave "Uniteti" 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 Kompanisë Regjionale të Mbeturinave "Uniteti" sh.a., për të
vazhduar sipas parimit të vijimësisë. Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale,
nga ne kërkohet që të tërheqim vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet
përkatëse në Pasqyrat Financiare ose, nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta
modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet tona bazohen në provat e auditimit të marra deri
në datën e raportit tonë të auditimit. Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të
bëjnë që NP-ja të pushojë së vazhduari sipas parimit të vijimësisë.

•

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

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë
gjatë auditimit.
Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të
informacioneve që klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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2 Gjetjet dhe rekomandimet
Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e
brendshëm, të cilat janë paraqitur më poshtë 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 te shënimet 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.
Ky raport ka rezultuar me gjithsej 26 rekomandime. Prej tyre, 21 janë rekomandime të reja, 4 të
përsëritura dhe 1 pjesërisht i zbatuar.

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 - Mungesa e shënimeve për Rezervën e rivlerësimit
Gjetja

Sipas SNK 16“Aktivet Afatgjata Materiale (toka, ndërtesa, makineri e
pajisje)” kërkon që; “Shënimet shpjeguese duhet të paraqesin informacion
lidhur me politikat specifike kontabël për bazën e matjes; për rritjet dhe uljet
që rezultojnë nga rivlerësimet, humbjet nga zhvlerësimi të njohura në fitim
ose humbje, datën e hyrjes në fuqi të rivlerësimit; nëse është përfshirë një
vlerësues i pavarur; tepricën e rivlerësimit, shtesat dhe të tjera”. Më tej
paragrafi 39 i këtij standardi kërkon që “Nëse vlera kontabël (neto) e një
aktivi rritet si rezultat i një rivlerësimi, rritja do të njihet në të ardhura të tjera
gjithëpërfshirëse dhe akumulohet tek kapitalet e veta me titullin tepricë
rivlerësimi. Megjithatë, rritja njihet në fitim ose humbje për aq sa kjo mbulon
uljen e rivlerësimit e të njëjtit aktiv të njohur më parë në fitim ose humbje”.
Në vitin 2021 kompania kishte kryer procesin e rivlerësimit të pasurive.
Gjatë auditimit, kemi vërejtur se efekti i rivlerësimit të pasurive kishte
nxjerrë një diferencë pozitive prej 687,403€, të cilën kompania nuk e kishte
njohur në pasqyra financiare.
Marrë parasysh mungesën e njohjes së shumës së rezervës së rivlerësimit,
ishte e pamundur të bëhet vërtetimi i saktësisë dhe plotësisë të vlerës së
pasurive të prezantuara në datën raportuese, sepse efekti i saj ka ndikuar
edhe te pasqyrat tjera.
Pra, kompania nuk kishte dhënë asnjë informacion në shënimet shpjeguese
të pasqyrave financiare për procesin e rivlerësimit, datën e hyrjes në fuqi të
rivlerësimit apo tepricën e rivlerësimit.
Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së njohurive nga zyrtarët e
kompanisë për trajtimin e tyre të duhur konform standardeve
ndërkombëtare të kontabilitetit.
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Ndikimi

Mungesa e regjistrimeve kontabël të rezervës rivlerësuese ndikon që
pasqyrat financiare në substancë të jenë të prezantuara me gabime dhe
pasaktësi të përhapura, duke mos prezantuar drejt dhe saktë gjendjen e
llogarive.

Rekomandimi A1

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese do të përshkruajnë
të gjitha politikat e rëndësishme kontabël, si dhe të bëhen korrigjimet e
duhura të rezervës rivlerësuese tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet. Po
ashtu, të gjitha efektet të cilat lidhën me zërin e rezervës së rivlerësimit të
korrigjohen dhe të prezantohen drejtë dhe saktë në pasqyrat financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A2 - Mospërputhje e gjendjes së pasurive në pasqyrën e pozicionit financiar me pasqyrën
e shënimeve shpjeguese
Gjetja
Sipas SNK 1, shënimet shpjeguese janë një element i pandarë i pasqyrave
financiare. Sipas përcaktimeve të bëra në këtë standard këto shënime të
pasqyrave financiare duhet të:
• Paraqesin informacion në lidhje me bazat e përdorura për përgatitjen e
pasqyrave financiare. Sipas SNK 1, një njësi ekonomike duhet të përgatisë
pasqyrat financiare, me përjashtim të informacionit mbi rrjedhën e arkës,
mbi bazën akruale (bazë e kontabilitetit rritës).
• Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare, prezantojnë informacionet
shtesë në mënyrë që të plotësohen nevojat e përdoruesve me informacion
mbi përbërjen e elementeve të pasqyrës së pozicionit financiar dhe
pasqyrës pozicionit financiar. Ato zakonisht përmbajnë informacion edhe
për politikat kontabël të përdorura nga njësia ekonomike për hartimin e
pasqyrave financiare.
Informacioni për pasuritë afatgjata në shënimet shpjeguese është i pasaktë
dhe çorientues për bazën fillestare të matjes dhe lëvizjet e vitit të pasurive
afatgjata, krahasuar me shifrat në pasqyrën e pozicionit financiar. Saldo
fillestare e konfirmuar nga auditimi i vitit paraprak ishte 1,762,012€, ndërsa
në paragrafin 4 të shënimeve shpjeguese saldo fillestare ishte paraqitur në
vlerën 1,995,733€, e rritur për 233,721€. Kjo diferencë ishte reflektuar edhe
në prezantimin e saldos përfundimtare në pasqyrat financiare të vitit aktual,
duke e mbivlerësuar pasurinë afatgjatë për këtë vlerë.
Kjo kishte ndodhur për shkak të mos rishikimit të duhur të saktësisë dhe
konsistencës mes zërave të pasqyrave financiare para procesit të
çertifikimit.
Ndikimi

Mos rishikimi i hollësishëm i të dhënave në pasqyra financiare dhe mos
konsistenca e tyre me shënimet shpjeguese rezultojnë me prezantime dhe
shpalosje jo të sakta të pasurisë në pasqyrat financiare.

Rekomandimi A2

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se para çertifikimit të pasqyrave financiare, ato
i nënshtrohen një procesi të rishikimit të hollësishëm në mënyrë që
prezantimi i llogarive të jetë i saktë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja A3 - Nënvlerësim i detyrimeve dhe të hyrave nga grantet
Gjetja

Sipas SNK 20 - Grantet Qeveritare, Grantet që lidhen me aktivet, përfshirë
grantet jo monetare me vlerë të drejtë, duhet të paraqiten në pasqyrën e
pozicionit financiar ose duke e njohur grantin si të ardhur të shtyrë ose duke
zbritur grantin që merret nga vlera e mbartur e aktivit.
Tek shënimi 6 i pasqyrave financiare “Detyrimet ndaj granteve” kompania
kishte prezantuar shumën 224,426€ si saldo fillestare, ndërsa pas procesit
të rivlerësimit të pasurive kjo saldo ishte vlerësuar 418,984€, rrjedhimisht ky
zë i pasqyrave financiare ishte nënvlerësuar për 194,558€.
Ky nënvlerësim ishte për faktin se nuk ishte bartur vlera e rivlerësuar e
pasurive të granteve, por ishte paraqitur kosto historike e tyre. Rrjedhimisht
edhe të hyrat e shtyra nga granti ishin nënvlerësuar për 9,198€ si rezultat i
aplikimit jo adekuat të bartjes së saldove.
Kjo kishte ndodhur për arsye të mos njohurive të zyrtarëve të kompanisë
me kërkesat e standardeve ndërkombëtare te kontabilitetit.

Ndikimi

Mos debitimi i rezervës së rivlerësimit për shumën e zhvlerësimit e cila i
përket rritjes së pasurive me rastin e rivlerësimit, ndikon në mbivlerësimin e
shpenzimeve të zhvlerësimit në pasqyrën e të ardhurave dhe mbivlerësimin
e rezervës së kapitalit.

Rekomandimi A3

Bordi i Drejtorëve të sigurojë prezantimin e saktë të detyrimit ndaj granteve
dhe të hyrat nga grantet në pasqyrat financiare, si dhe zbatimin e masave
korrigjuese në mes të regjistrave kontabël për grantet me të ardhurat e
shtyra.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A4 - Mbivlerësim i shpenzimeve të zhvlerësimit
Gjetja

Sipas paragrafit 50 të SNK16 ”Aktivet Afatgjata Materiale (toka, ndërtesa,
makineri e pajisje)”; shuma e amortizueshme e një aktivi të shpërndahet
mbi baza sistematike gjatë jetës së tij të dobishme dhe amortizimi ndërpritet
kur aktivi është plotësisht i amortizuar.
Bazuar në politikat e përshkruara te shënimet shpjeguese të pasqyrave
financiare për metodat dhe normat e zhvlerësimit të pasurive të kompanisë
dhe për të marrë siguri se ato politika dhe norma janë duke u zbatuar
drejtë, ne kemi kryer ri llogaritjen e zhvlerësimit sipas grupeve dhe normave
të zhvlerësimit. Nga ky testim kemi verifikuar se shpenzimet e zhvlerësimit
janë mbivlerësuar për 30,814€. Ky mbivlerësim rrjedh nga fakti se në të
janë përfshirë pasuritë të cilat janë financuar nga grantet, e për të cilat
kompania i mban edhe në regjistrin e granteve edhe në regjistrat e pasurive
të cilat i ka financuar vet.
Kjo kishte ndodhur nga mos njohuritë e zyrtarëve të kompanisë për
mirëmbajtjen sipas kërkesave të standardit të regjistrave të pasurive.
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Ndikimi

Mbajtja e pasurive në të dy regjistrat, ndikon në mbivlerësimin e pasurive,
në paraqitjen e pasaktë dhe keq prezantim të pasqyrave financiare tek
shfrytëzuesit.

Rekomandimi A4

Bordi i Drejtorëve të siguroj se paraqitja e pasurive duhet të bëhet në
regjistra të veçantë për tu identifikuar qartë financimi i pasurive. Po ashtu,
duhet të largoj nga regjistri i pasurive vetjake ato pasuri të cilat janë
financuar nga granti në mënyrë që regjistrimet të mos dyfishohen.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A5 - Klasifikimi i shpenzimeve për mirëmbajtje si investime
Gjetja

Paragrafi 12 i SNK 16 i referohet kostove vijuese të cilat përkufizohen si
vijon: “Sipas parimit të njohjes, një njësi ekonomike nuk njeh në vlerën
kontabël (neto) të një zëri të aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa,
makineri e pajisje) kostot e shërbimit ditor. Kështu që, këto kosto njihen në
fitim ose humbje kur ato kryhen. Kostot e shërbimit ditor kryesisht janë
kosto të punës dhe të konsumueshme dhe mund të përfshijnë koston e
pjesëve të vogla. Qëllimi i këtyre shpenzimeve shpesh përshkruhet si për
‘riparime dhe mirëmbajtje’ të zërit të aktiveve afatgjata materiale (toka,
ndërtesa, makineri e pajisje)”.
Kompania, në listën e pasurive kishte përfshirë si rritje të pasurive edhe
kosto të cilat lidheshin me riparime dhe mirëmbajtje të flotës së makinerisë
të cilën e ka në dispozicion. Vlera e këtyre shpenzimeve të cilat ishin njohur
si rritje të pasurive për vitin aktual ishte 21,080€. Për këtë vlerë pasuritë
janë mbivlerësuar dhe janë nënvlerësuar shpenzimet e periudhës.
Rrjedhimisht edhe njohja e shpenzimeve të zhvlerësimit që për to ishte
4,216€, po ashtu ishte mbivlerësuar.
Kjo kishte ndodhur nga njohuritë jo të mjaftueshme të zyrtarëve për trajtimin
e duhur të shpenzimeve për mirëmbajtje.

Ndikimi

Klasifikimi i gabuar i shpenzimeve si investime, ndikon në paraqitjen jo të
saktë të vlerës së pasurive dhe shpenzimeve duke mos ofruar pamje të
drejtë të llogarive.

Rekomandimi A5

Bordi i Drejtorëve të siguroj se rritja apo kapitalizimi i shpenzimeve për
pasuritë duhet të njihet sipas kërkesave të standardit, dhe në rast të mos
plotësimit të kushtit të njohjes, këto duhet të njihen si shpenzime në mënyrë
që mos të paraqiten gabimisht në pasqyrat financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja B1 - Trajtimi i gabuar i parapagimeve
Gjetja

SNK 1, duhet të zbatohet për të gjitha pasqyrat financiare për qëllime të
përgjithshme që përgatiten dhe paraqiten në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNFR-të).

11

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

Bazuar në analizat kontabël dhe listës së përgjithshme të llogarive të
arkëtueshme të Kompanisë, kemi vërejtur se shuma e paguar e
parapagimeve të klientëve prej 24,920€ gjatë vitit 2021 ishte njohur si
zbritje e llogarive të arkëtueshme, në vend të njohjes së tyre si të hyra të
shtyra.
Kjo dukuri ishte si rezultat i mungesës së funksionimit të duhur të
kontrolleve të brendshme dhe konsultimit të pamjaftueshëm të SNK-ve me
rastin e hartimit të PFV-ve.
Ndikimi

Trajtimi në mënyrë të gabuar i parapagimeve paraqet pasqyrë të
shtrembëruar të llogarive, me efekt zvogëlimi të llogarive të arkëtueshme
dhe të hyrave të shtyra.

Rekomandimi B1

Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj që me rastin e matjes dhe njohjes së të
hyrave, t’i përmbahet parimit akrual dhe regjistrimet t’i atribuohen
periudhave përkatëse kur ato kanë ndodhur. Gjithashtu, zbritja e llogarive të
mos bëhet para se të bëhet identifikimi i qartë i qëllimit të pagesave.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja B2 - Parimi i Vijimësisë
Gjetja

Sipas SNK 1, shënimet shpjeguese janë një element i pandarë i pasqyrave
financiare. Një ndër përcaktimet të bëra në këtë standard është se në këto
shënime të pasqyrave financiare duhet të: Paraqesin informacion në lidhje
me hipotezën e vijimësisë - Kur menaxhmenti është i ndërgjegjshëm, në
bërjen e vlerësimit për pasiguritë materiale të lidhura me ngjarjet ose
kushtet të cilat mund të hedhin dyshime mbi aftësinë e njësisë ekonomike
për të vazhduar sipas hipotezës së vijimësisë, për këto pasiguri duhet të
jepen informacione shpjeguese.
Menaxhmenti i Kompanisë nuk kishte bërë një vlerësim lidhur me ndonjë
pasiguri materiale lidhur me vijimësinë e kompanisë, dhe rrjedhimisht nuk
ka dhënë as deklaratën nëse pasqyrat financiare janë hartuar nën
supozimin e vijimësisë.
Kjo kishte ndodhur si shkak mos aplikimit të drejtë dhe të plotë të kërkesave
të SNK 1 me rastin e përgatitjes së pasqyrave financiare.
Menaxhmenti e kishte konsideruar si të mjaftueshëm vetëm faktin e
shpalosjes tjera në pasqyra financiare.

Ndikimi

Prezantimi në një bazë jo të përshtatshme i pasqyrave financiare , ndikon
në prezantim të mangët dhe të pasaktë të informacionit ndaj
përdoruesve të tyre.

Rekomandimi B2

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se pasqyrat financiare duhet të përgatiten në
një bazë e cila është e përshtatshme dhe e bazuar në realitetin ekonomik
dhe po ashtu menaxhmenti me rastin e përgatitjes së pasqyrave financiare
duhet të jap vlerësimin e vet në lidhje me parimin e vijimësisë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja A6 - Mbi vlerësim i llogarive të arkëtueshme
Gjetja

SNK 1, thekson se llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të arkëtueshmet
tjera njihen në vlerën reale. Të dhënat e kontabilitetit duhet të jenë burim i
besueshëm për hartimin e pasqyrave financiare.
Llogaritë e arkëtueshme të kompanisë për vitin 2021 janë 3,068,422€. Nga
70 mostrat e testuara si dhe analizës së këtyre llogarive, një (1) mostër në
vlerë 9,769€ ka rezultuar të jetë kategorizuar gabimisht në këtë llogari. Kjo
ka të bëjë me shpenzim të tatimit në paga, duke rezultuar me mbivlerësimin
e llogarive të arkëtueshme për të njëjtën shumë.
Kjo kishte ndodhur për shkak të gabimeve në kontim në softuerin e
kontabilitetit të kompanisë.

Ndikimi

Mos regjistrimi i llogarive të arkëtueshme tregtare sipas kërkesave të SNKsë ndikon në paraqitjen jo të drejtë të llogarive në PFV.

Rekomandimi A6

Bordi i Drejtorëve duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme që shifrat në
pasqyrat financiare të jenë në përputhje me regjistrat kontabël të llogarive
të arkëtueshme.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë
Çështja A7 - Vonesat në aprovimin 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 NPsë, 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 21.04.2022, 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 konfirmimeve të zyrtarëve të ndërmarrjes, vonesat në aprovimin e
pasqyrave financiare ishte se nuk kishin staf të brendshëm të çertifikuar për
t'i nënshkruar ato. Dhe, deri sa është bërë përzgjedhja e një kontabilisti të
çertifikuar përmes prokurimit, ishin shkaktuar këto vonesa.
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 A7

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)
Çështja A8 - Hartimi i specifikimeve teknike duke u thirrur në markën e prodhuesit
Gjetja

Paragrafi 8 i nenit 20 të Rregullave dhe Udhëzuesit të Prokurimit Publik
(RrUOPP) përcakton se “Përcaktimi i specifikimeve teknike që referohen në
një prodhim specifik ose burim, ose një proces të veçantë, ose marka
tregtare, patenta, lloje ose origjina specifike ose prodhime, është si rregull i
përgjithshëm i ndaluar. Megjithatë, një referencë e tillë mund të përdorët në
raste të veçanta, nëse referenca e tillë përcjellet me fjalët “ose e
barasvlershme”.
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Në një procedurë të prokurimit, kompania në dosjen e tenderit kishte
specifikuar markën e automjetit për të cilin kishte shpallur tender. Kjo është
në kundërshtim me kërkesat e ligjit të prokurimit publik si dhe udhëzuesit
operativ të prokurimit publik sepse favorizon operatorët e caktuar dhe
eliminon konkurrencën e lirë.

Sipas zyrtarëve të prokurimit specifikimet teknike i kishte bërë udhëheqësi i
njësisë së logjistikës dhe gjatë përpilimit të dosjes së tenderit ishin marrë si
të mirëqena.
Ndikimi

Hartimi i specifikave teknike duke e specifikuar markën e prodhuesit
shkakton dëmtim të konkurrencës dhe favorizim të operatorëve të caktuar.

Rekomandimi A8

Bordi i Drejtorëve të siguroj se prokurimi i mallrave dhe furnizimeve bëhet
duke respektuar në plotësi ligjin e prokurimit dhe udhëzuesit e prokurimit,
në mënyrë që të shmanget favorizimi i operatorëve të caktuar, dhe
aktivitetet e prokurimit të jenë plotësisht transparente.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A9 - Mos aplikimi i rregulloreve komunale për menaxhimin e mbeturinave në faturim
Gjetja

Sipas Ligjit nr. 04/L-60 për mbeturina, neni 15 përgjegjësitë dhe detyrat e
komunës pika 1.8 komuna cakton tarifat dhe mënyrën e inkasimit të
mjeteve financiare për shërbimet komunale. Bazuar në këtë ligj, Komuna e
Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Skenderajt (si aksionare të Kompanisë) kanë
hartuar rregulloret për menaxhimin e mbeturinave dhe kanë përcaktuar
tarifat e shërbimit të mbeturinave për të gjithë llojet e konsumatorëve. Po
ashtu, tarifat minimale për institucione publike dhe bizneset e shkallës së
lartë bëhen me kontraktim individual me ofruesit e shërbimeve.
Bazuar në auditimin e 70 mostrave për të hyra, kemi hasur në këto pa
rregullsi:
• Në dhjetë (10) raste ishin bërë faturime të bizneseve dhe
institucioneve publike me tarifa fikse, dhe jo sipas përcaktimit të
rregulloreve në bazë të llojit të zbrazjeve të kontejnerëve, kurse për
tetë (8) prej tyre kompania nuk ka dëshmi për llojin e shërbimit të
ofruar. Bazën e faturimit përmes tarifës fikse nuk kemi mundur ta
verifikojnë dhe rrjedhimisht na pamundëson nxjerrjen e efektit
financiar;
• Në tri (3) raste faturimi i institucioneve publike është bërë në bazë të
rregullores së vjetër të ish Zyrës rregullatore për ujësjellës dhe
mbeturina ku parashihej edhe TVSh 16%. Ky faturim duhej të bëhej
bazuar në çmimet e rregullores komunale për menaxhim të
mbeturinave të komunës së Mitrovicës;
• Në dy (2) raste, faturimet e bizneseve të komunës së Skenderajt ishin
bërë bazuar në kontratat e tyre, por kontratat kanë nevojë të
azhurnohen me çmime të rregullores së re për menaxhimin e
mbeturinave të komunës së Skenderajt të vitit 2021.
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Kjo gjendje ishte rrjedhojë e mos funksionimit të duhur të kontrolleve të
brendshme në sektorin e faturimit.
Ndikimi

Mos faturimi i shërbimit sipas tarifave të përcaktuara me rregulloret e
aprovuara dhe mungesa e dëshmive për shërbimet e ofruara, ndikon në
fitimet/humbjet e kompanisë, e po ashtu edhe në konteste eventuale
gjyqësore dhe përmbarimore me klientët.

Rekomandimi A9

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që mos pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen
sa më shpejtë që është e mundur, duke filluar nga azhurnimi i kontratave te
vjetra e deri të aplikimi i tarifave aktuale të rregulloreve komunale të
caktuara nga aksionari si organ kompetent. Kurse për çdo shërbim të
faturuar të sigurohen dëshmitë lidhur me ofrimin e shërbimit (sasinë, llojin,
kohën dhe vendin).

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja B3 - Autorizimet për ushtruesin e detyrës së zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv
Gjetja
Bordi i Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur me datën 26.05.2020 ka marr
vendim ku ishte aprovuar modifikimi i organogramit duke e plotësuar me
pozitën e Zv. Kryeshefit, duke mos pasur shumë qartësi në lidhje me
detyrat dhe përgjegjësit e tij. Me datën 04.06.2020 Bordi kishte emëruar
menaxherin e njësisë punuese në Mitrovicë si ushtrues detyre të Zëvendës
Kryeshefit Ekzekutiv.
Lidhur me këtë Kryeshefi Ekzekutiv ka autorizuar të emëruarin t’i ushtroj të
gjitha kompetencat dhe punët që i takojnë kompanisë duke i dhënë
kompetenca të plota ekzekutive. Detyrat dhe përgjegjësitë e pozitës së
zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv janë të pa qarta pasi që nuk janë të
përcaktuara në statutin dhe dokumentet e tjera të kompanisë, kurse
Kryeshefi Ekzekutiv ka mandat të plotë të caktuar nga Bordi, si dhe detyrat
dhe përgjegjësitë e tij janë të definuara qartë. Gjatë vëzhgimeve tona të
mëtejme, kemi vërejtur që UD zëvendës Kryeshefi ka nënshkruar kontrata
pune, raportet mujore të mëditjeve, vendime të ndryshme të komisioneve,
deklarata të nevojave dhe përcaktimit të disponueshmërisë së fondeve, etj.
Nga koha e emërimit të UD i zv/Kryeshefit ishte zhvilluar një procedurë
mirëpo nuk kishte aplikant për këtë pozitë, dhe ende kjo pozitë mbulohet
me ushtrues detyre.

Ndikimi

Kjo ndikon në ushtrimin e shumë detyrave ekzekutive nga zëvendës
Kryeshefi, e të cilat janë ekskluzivisht mandat vetëm i Kryeshefit Ekzekutiv.
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Rekomandimi B3

Bordi i Drejtorëve të rivlerësoj pozitën e zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv,
nëse kompetencat dhe përgjegjësitë e plota të dhëna nga Kryeshefi
Ekzektutiv janë në pajtueshmëri me ligjin dhe statusin e kompanisë.
Njëherit, të definohen qartë përgjegjësitë e kësaj pozite me statutin dhe të
ketë rekrutim të rregullt për këtë pozitë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A10 - Formimi i pagës bazë pa miratim të bordit
Gjetja

Në bazë të nenit 18.1 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe në
bazë të nenit 22 të Statutit të Kompanisë janë të definuar detyrat dhe
përgjegjësitë e Bordit të Drejtorëve. Mes tjerash ata duhet të ushtrojnë
mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze, në veçanti, të veprimtarisë së
zyrtarëve të NP-se si dhe të siguroj që sistemet adekuate te kontrollit të
brendshëm, duke përfshirë kontrollin financiare dhe procedurat janë ne
nivelin e duhur.
Bazuar në vendimin Nr. 37 të datës 06.04.2020 ishte formuar komisioni nga
Kryeshefi Ekzekutiv për formimin e pagesës bazë, me konkretisht
shndërrimin e pagës me pikë që ishte më herët me kontratat e punës, në
paga bazë në euro duke u bazuar në ligjet në fuqi. Ky komision prej tre
anëtaresh, ka bërë një proces verbal/konstatim duke bërë ketë shndërrim
dhe duke caktuar vlerën e pikës në euro. I njëjti konstatim është dashur të
diskutohet në mbledhjet e bordit si dhe të merret miratimi nga bordi, duke
nxjerrë edhe vendim. Një gjë e tillë nuk është vepruar dhe kompania nuk ka
sjellë dokumente sqaruese. Vendim për këtë transformim të pagave nga
sistemi i pikëve në euro të komisionit nuk ka nxjerrë as të paktën Kryeshefi
Ekzekutiv. Të gjitha kontratat e punëtorëve, pas këtij konstatimi kanë filluar
të modifikohen, dhe në vend të sistemit të pikëve siç ishte me herët, të
përshkruhet paga bazë në euro.

Kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës së funksionimit të duhur të
kontrolleve të brendshme dhe neglizhenca e zyrtarëve të lartë të kompanisë
për një procedurë të tillë.
Ndikimi

Anashkalimi i procedurave nga zyrtarët e lartë dhe mos miratimi i
dokumenteve të rëndësishme për kompaninë nga Bordi i Drejtorëve, mund
të ndikojë në shfaqjen e dobësive dhe parregullsive në procesimin e
pagesave të pagave.

Rekomandimi A10

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që procedurat e nevojshme që nevojiten për
miratim të dokumenteve të rëndësishme, si është ai i shndërrimit të pagës
bazë në euro, të aprovohen nga të gjitha nivelet e menaxhimit me vendime
të veçanta, përfshirë Bordin Drejtues.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3 Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë
2.3.1 Llogaritë e arkëtueshme
Vlera e llogarive të arkëtueshme, e prezantuar në PFV ishte 3,068,422€. Ato kanë të bëjnë me
arkëtimet ndaj klientëve nga veprimtaria e rregullt e Kompanisë. Ne i kemi testuar 70 mostra për
teste substanciale në vlerë bruto 245,362€.
Çështja A11 - Mungesa e konfirmimeve nga palët e treta për llogaritë e arkëtueshme
Gjetja

Sipas SNK 1 një njësi ekonomike duhet të japë informacion shpjegues, ose
në pasqyrën e pozicionit financiar ose në shënimet shpjeguese, për nën
klasifikime të mëtejshme të zërave të paraqitur, të klasifikuar në një mënyrë
të përshtatshme për operacionet e njësisë ekonomike. Të dhënat e
kontabilitetit duhet të jenë burim i besueshëm për hartimin e pasqyrave
financiare.
Për të testuar saktësinë e llogarive të arkëtueshme tregtare, përveç
procedurave tjera, ne kemi dërguar njëmbëdhjetë (11) konfirmime tek palët
e treta/klientët në vlerë të përbashkët prej 162,678€. Prej tyre, kemi pranuar
katër (4) konfirmime të përputhshme me vlerë prej 122,486€, tri (3)
konfirmime me vlerë 28,025€ (një diferencë të konfirmuar të borxhit më të
vogël ndaj kompanisë në vlerë prej 4,957€), ndërsa nuk kemi pranuar
konfirmime nga katër (4) klientë për vlerën 7,210€.
Shkak i mos konfirmimit të gjendjeve ishte se KRM Uniteti nuk kishte bërë
harmonizimet me kohë të kartelave me klientët e saj, si dhe për shkak të
procedurave përmbarimore të hapura me disa klientë.

Ndikimi

Mos harmonizimi vjetor i llogarive të KRM Uniteti me klientët e saj shkakton
pasiguri me gjendjen e llogarive nëse ato janë të sakta. Kjo, ndikon në
keqdeklarimin e gjendjes së llogarive edhe në pasqyrat financiare.

Rekomandimi A11

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e
nevojshme për harmonizimin vjetor të gjendjes së llogarive mes KRM
Unitetit dhe debitorëve, duke mos i përjashtuar edhe dërgesat fizike të
konfirmimeve nga zyrtarët e kompanisë dhe vizitave te debitorët për ta
konfirmuar gjendjen përfundimtare të kërkesave.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja B4 - Mungesa e provizioneve për llogaritë e arkëtueshme
Gjetja

Bazuar në rregulloren për zbatimin e procedurave dhe politikave afariste,
neni 8, si dhe standardet e kontabilitetit, kompania duhet të përgatis
rregullisht vlerësimin e vjetërsisë së llogarive të arkëtueshme bazuar në
ditët e vjetërsisë së tyre 15, 30, 60 dhe 90 ditë.
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Një shumë e konsiderueshme e provizionit të llogarive të arkëtueshme ishte
njohur viteve të mëparshme, ndërsa për vitin 2021 KRM Uniteti nuk ka
llogaritur ndonjë provizion. Për me tepër, kompania nuk ka aplikuar në
tërësi kërkesat që dalin nga SNRF 9 në lidhje me provizionimet e llogarive
të arkëtueshme. Në mungesë të këtyre analizave historike për kalkulimin e
provizioneve, ne nuk mund të vlerësojmë se sa do të ishte efekti në
provizionim nëse do përfilleshin në tërësi kërkesat e standardit.
Përkundër kërkesa të rregullores, sipas zyrtarëve të KRM Uniteti kjo kishe
ndodhur me arsyetimin se mbledhjen e borxheve të vjetra mund të bëjë
përmes përmbaruesit apo gjykatave, dhe nuk e kanë konsideruar të
arsyeshme provizionimin e tyre këtë vit.
Ndikimi

Mos aplikimi rregullores dhe i standardit për provizionimet e llogarive të
arkëtueshme, ndikon në rritjen e vështirësive të gjurmimit të paguesve të
vonshëm/ngadalshëm dhe po ashtu ngadalësim të rrjedhjes së parasë.

Rekomandimi B4

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të bëhen analiza gjithëpërfshirëse në
lidhje me aftësinë e pagesës së borxheve nga konsumatorët, kurse shuma
e provizionit të përcaktohet sipas rregullores për zbatimin e procedurave
dhe politikave afariste dhe Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit
(SNK).

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.2 Pasuritë afatgjata
Vlera e pasurive afatgjata e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar ishte 2,469,063€. Ato
kanë të bëjnë me objektet, automjete dhe makineri, pajisjet e IT, inventarin si dhe investimet në
vijim apo rritje të pasurisë. Në fushën e pasurive ne kemi ekzaminuar 70 mostra për teste
substanciale të detajeve në vlerë 2,165,092€ si dhe gjashtë (6) mostra për teste të
pajtueshmërisë. Përveç kësaj, sa i përket zhvlerësimit, për qëllime analitike ne kemi kryer
procedurat analitike substanciale.
Çështja A12 - Ndarje jo e duhur e detyrave në proceset e prokurimit
Gjetja

Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurim Publik(RrUOPP), neni 62
Ndarja e detyrave, pika 4 përcakton: “Një zyrtar nga një departament i cili
ka përgatitur specifikimet dhe/ose TER, ose ka përcaktuar standardet e
cilësisë, ose vizatimet e përgatitura, nuk mund të nënshkruajë për asnjë
nga artikujt e mësipërm 1 ose 2, as nuk mund të marrë pjesë si një anëtar i
komisionit të vlerësimit”.
Tek 3 (tri) procedura të prokurimit ; “Furnizim me 1 (një) kamion për bartjen
e mbeturinave” , “Furnizim me një veturë zyrtare”, “Furnizim me montim të
një motori për kamioni” si dhe “Furnizim me një bager”, kemi vërejtur se
personi i cili kishte përgatitur specifikimet teknike për të tri procedurat, i
njëjti person ishte edhe kryetar i komisionit të pranimit të këtyre furnizimeve.
Më tej tek lënda “Furnizim me një kamion për bartjen e mbeturinave”,
menaxheri i kontratës ishte pjesë e komisionit të pranimit të këtij furnizimi.

Kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës së funksionimit të duhur të
kontrolleve të brendshme, dhe ndarjes jo të duhur të detyrave si dhe për
shkak të mos kompetencës së duhur të zyrtarëve në ndarjen e detyrave.
Ndikimi

Angazhimi i zyrtarëve të njëjtë në disa detyra në menaxhimin e aktiviteteve
të prokurimit/kontratave paraqet ndarje jo adekuate të detyrave e cila mund
të rris rrezikun për konflikt interesi.

Rekomandimi A12

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se departamenti i prokurimit i zbaton me
konsistencë të gjitha kërkesat e rregulloreve të prokurimit dhe do të eliminoj
të gjitha lëshimet e identifikuara në rastet e identifikuara më lartë në mënyrë
që të eliminoj konfliktet e mundshme të interesit gjatë procesit të prokurimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3 Të hyrat
Të hyrat e realizuara për vitin 2021 ishin 2,175,042€. Prej tyre, të hyra nga veprimtaria kryesore
ishin 1,966,268€ (të hyrat nga amvisëria, bizneset dhe institucionet), ndërsa të hyrat nga grantet,
subvencionet dhe donacionet ishin 208,774€. Ne kemi testuar për dy kategoritë e të hyrave 107
mostra për teste substanciale dhe të pajtueshmërisë në vlerë 1,191,075€.
Çështja A13 - Menaxhim i dobët i të hyrave nga deponia
Gjetja

Bazuar në çmimoren për shërbimet sekondare të ofruara nga KRM Uniteti,
çmimi për hedhjen e mbeturinave në deponi për një ton është 6.10€, kurse
për asgjësim të mallrave është 60€ toni me TVSH.
Sipas faturës në vlerë 1,576€ për shkarkimin e deponisë Blerësit Deponia,
në lëndë janë dëftesat mbi pagesën e hedhjes së mbeturinave dhe
asgjësimeve të klientëve individual që i kanë bërë në deponi me para të
gatshme. Këto dëftesa kanë paqartësi në kalkulim dhe nuk janë të bazuara
në tarifat e miratuara, me ç’rast për sasi të ngjashme të hedhjes së
mbeturinave, kishte faturime të ndryshme dhe jo në pajtim me tariforen.
Psh. dëftesë për sasi 590kg faturimi 10€, dëftesë për sasi 834kg faturimi
6€, dëftesë për sasi 320kg faturimi 5€, dëftesë për sasi 790kg faturimi 5€,
dëftesë për sasi 830kg faturimi 25€, etj.
Neve nuk na janë ofruar arsye të qarta pse faturimi nuk është bërë sipas
çmimeve të njëjta që kompania i aplikon për të tilla shërbime.
Kjo gjendje ishte rrjedhojë e mos funksionimit të duhur të kontrolleve të
brendshme në Deponi e deri tek faturimi.

Ndikimi

Mos aplikimi standard i çmimit të faturimit të sasisë së hedhjes dhe
asgjësimit të mbeturinave në Deponi, ndikon në mbi/nën vlerësimin e të
hyrave të kompanisë, dhe rrjedhimisht mos pasqyrim të drejtë të tyre në
pasqyrat financiare.

Rekomandimi A13

Bordi i Drejtorëve duhet të forcojë kontrollet e brendshme në deponinë e
mbeturinave si dhe tek sektori i faturimit, në mënyrë që sasia e mbeturinave
të hedhura të kalkulohet dhe faturohet sipas tarifave te aplikueshme njësoj
për të gjitha rastet.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.4 Shpenzimet operative
Shpenzimet operative për vitin 2021 ishin 597,863€. Ato kanë të bëjnë me shpenzimet e
mirëmbajtjes, shpenzimet e derivateve dhe vajrave, shpenzimet e zyrës dhe administrative, etj.
Nga kjo kategori, ne kemi testuar 70 mostra për teste substanciale në shumën 231,895€, si dhe
nëntë (9) mostra të prokurimit për teste të pajtueshmërisë.
Çështja A14 - Mos mbajtja e tatimit në burim për qiranë e shfrytëzuar
Gjetja

Paragrafi 3 i nenit 31 të Ligjit. 06/L -105 për Tatimin në të ardhura të
korporatave, kërkon që “Çdo tatimpagues që paguan qira mban tatimin në
burim nëntë përqind (9%) në kohën e pagesës apo të kreditimit dhe
transferon tatimin e mbajtur në një llogari të caktuar nga ATK, në bankë ose
institucion financiar të licencuar nga BQK. Tatimi i mbajtur në burim duhet
të paguhet në bankë apo institucion financiar deri në ditën e pesëmbëdhjetë
(15) të muajit që pason muajin në të cilin pagesa është bërë apo është
kredituar, me përjashtim në rastet kur të ardhurat e qiradhënësit janë të
liruara nga tatimi”.
Ne kemi vërejtur se njësia e Skenderajt kishte marrë me qira një hapësirë
për zyre. Çmimi mujor i qirasë ishte 250€ ndërsa ai vjetor ishte 3,000€. Ne
kemi vërejtur se kompania nuk kishte mbajtur në burim tatimin për qiranë.
Efekti financiar i mbajtjes në burim të qirasë për vitin aktual ishte 270€.
Kjo kishte ndodhur nga kujdesi jo i duhur i zyrtarëve të kompanisë për të
aplikuar si duhet ndalesat e tatimit në burim për qiratë e shfrytëzuara.

Ndikimi

Mos aplikimi i ndalesës së tatimit në burim në rastin konkret nuk ka ndonjë
efekt të lartë financiar, megjithatë kompania duhet të zbatojë me
konsistencë rregulloret tatimore në të gjitha rastet.

Rekomandimi A14

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se do të zbatohen kërkesat e
rregulloreve tatimore, respektivisht mbajtja e tatimit në burim për të gjitha
objektet të cilat kompania i ka në shfrytëzim.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A15 - Mos evidentimi i plotë i pjesëve për mirëmbajtje dhe servisim të automjeteve
përmes deposë
Gjetja
Paragrafi 1 i nenit 13 të rregullores për zbatimin e procedurave dhe
politikave afariste të kompanisë të vitit 2019, kërkon që hyrja e mallit në
depo të bëhet përmes fletëdeponimit (fletë hyrjes), e cila duhet të
nënshkruhet nga depoisti-pranuesi i mallit, i cili duhet të sigurohet sa a ka
pasur apo nuk ka pasur porosi për atë mall/artikull. Më tej, në qoftë se ka
pasur porosi, ai duhet t’i kontrollojë sasitë dhe karakteristikat tjera të mallit.
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Gjatë auditimit ne kemi vërejtur se pranimi i pjesëve/artikujve nga kontrata
për mirëmbajtjen dhe servisimin e automjeteve nga totali i blerjeve të vitit
aktual në vlerë prej 54,355€, vetëm 9,809€ kishin kaluar përmes deposë,
ndërsa pjesa tjetër me vlerë prej 44,546€ nuk kishte kaluar procedurat e
hyrje/daljeve nga depoja, duke anashkaluar kërkesat e rregullores së
lartshënuar.
Kjo kishte ndodhur për arsye se ndërmarrja nuk kishte zëvendësuar
depoistin kryesor i cili për shkaqe të pandemisë ishte liruar nga prezenca
fizike në punë.
Ndikimi

Mos evidentimi i të gjithë artikujve në deponë e kompanisë është shkaktuar
nga mungesa e kontrolleve të brendshme. Kjo ka rritur pasigurinë nëse
pjesët/materiali i kësaj natyre është pranuar në sasitë e furnizuara dhe
cilësinë sipas kontratës.

Rekomandimi A15

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se të gjithë artikujt të cilët kompania i përdorë
për mirëmbajtjen dhe servisimin e automjeteve dhe makinerisë së saj, të
kalojnë përmes deposë për t’u evidentuar saktë nga personat të cilët i kanë
shfrytëzuar më vonë gjatë vitit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A16 - Tejkalimi në sasitë e artikujve në kontratën publike kornizë
Gjetja

Bazuar në Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ i Prokurim Publik (RrUOPP),
respektivisht neni 56 paragrafi 10, citon se "Sasia e parashikuar e
specifikuar në dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Kurdo që
Autoriteti kontraktues specifikon sasinë indikative, Autoriteti kontraktues do
të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag
apo një tavan dhe do të lejojë devijimin prej tij, duke deklaruar gjithashtu
përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të
jetë më e lartë se plus/minus tridhjetë përqind (30%). Nëse urdhër blerjet
tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të kontratës
publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind (30%), pa marrë
parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata
do të ndërpritet automatikisht. Mospërputhja e lejuar plus/minus tridhjetë
përqind (30%) vlen edhe për Lote dhe për pozicione/artikuj, dhe në rast të
arritjes së pragut të lejuar AK nuk mund të bëj porosi tjera për atë Lot apo
pozicion/artikull."
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Gjatë auditimit të shpenzimeve për pjesë të automjeteve të kompanisë të
cilat rrjedhin nga kontrata publike kornizë “Mirëmbajtja dhe servisimi i
automjeteve” e lidhur në vitin 2019 me vlerë prej 273,356€ dhe kohëzgjatje
prej tri (3) viteve, kemi identifikuar tejkalim të sasive në pozicione të kryera
në vlerë 24,348€, në krahasim me sasitë e kontraktuara.
Vlen të theksohet se vlera e kontratës nuk është tejkaluar. Ndër tejkalimet
përtej mospërputhjes së lejuar plus/minus tridhjetë përqind (30%) janë:
•
•
•
•
•

Në pozicionin Nr.33, sasia ishte 142 copë, ndërsa në kontratë sasia
për këtë pozicion ishte 47 copë;
Në pozicionin Nr.36 sasia ishte 298 copë, ndërsa në kontratë sasia
për këtë pozicion ishte 94 copë;
Në pozicionin Nr.3 sasia ishte 134 copë, ndërsa në kontratë sasia për
këtë pozicion ishte 47 copë;
Në pozicionin Nr.34 dhe 11, sasia ishte 4 copë, ndërsa në kontratë
sasia për këtë pozicion ishte 2 copë;
Në pozicionin Nr.51 dhe 38 sasia ishte 8 copë, ndërsa në kontratë
sasia për këtë pozicion ishte 4 copë;

Mospërputhjet mbi limitin e lejuar plus/minus tridhjetë përqind (30%) për
pozicion/artikull, kanë ndodhur si rezultat i mangësive në kontrollet e
brendshme lidhur me planifikimin dhe definimin e drejtë të sasive në
kontratë.
Ndikimi

Tejkalimi i mospërputhjeve mbi limitin e lejuar plus/minus tridhjetë përqind
(30%) për pozicion/artikull, është në kundërshtim me kriteret e përcaktuara
për kontratat publike kornizë si dhe mund të rezultojë me pagesa të cilat
nuk kanë bazë ligjore.

Rekomandimi A16

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që para fillimit të procedurave të
prokurimit dhe hyrjes në obligime kontraktuese përmes kontratave kornizë,
nevojat të vlerësohen saktë dhe të sigurojë se menaxherët e kontratës
ushtrojnë kontrolle të rregullta për furnizime të çdo artikulli sipas kontratës
kornizë dhe nuk bëjnë tejkalim të sasive të kontraktuara.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A17 - Blerje direkte me vlera të vogla (nën 100€) me para të gatshme
Gjetja

Paragrafi 6 i nenit 29 të Rregullës Financiare nr. 01/2013/MF– Shpenzimi i
Parave Publike kërkon që “Paratë e imëta nuk mund të shfrytëzohen për:
6.1. Të gjitha shpenzimet që mund të bëhen praktikisht përmes procesit të
rregullt të shpenzimeve”.
Gjatë auditimit kemi vërejtur se shuma prej 6,794€ ishin blerje direkte
(shumica e tyre nga arka) nën 100€ të cilat kompania i kishte realizuar pa
pasur kontrata me operatorët. Blerja e tyre ishte kryesisht për mirëmbajtje
apo servisim të pjesëve të caktuara qoftë të automjeteve apo edhe të
hapësirave të kompanisë, poashtu edhe për nevoja tjera të cilat janë
shfaqur në mbarëvajtjen e punës së kompanisë.
Sipas zyrtarëve të KRM Uniteti, këto blerje kishin ndodhur për arsye se
kishte defekte të shpeshta në flotën e automjeteve, apo edhe të nevojave
emergjente nga të cilat varej operimi i shërbimeve.
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Sipas zyrtarëve të KRM Uniteti, këto blerje kishin ndodhur për arsye se
kishte defekte të shpeshta në flotën e automjeteve.
Ndikimi

Realizimi i shpenzimeve në fluks kaq të shpeshtë përmes fondit të parave
të imta (arkës), kryesisht për mirëmbajtje dhe servisim të automjeteve, apo
nevojave emergjente, rritë rrezikun e keqpërdorimit të këtyre shpenzimeve.

Rekomandimi A17

Bordi i Drejtorëve të siguroj se praktikat e tilla të blerjeve direkte përmes
fondit të parave të imta duhet të ndalen. Po ashtu, Bordi duhet të sigurojë
se blerjet e kësaj natyre bëhen vetëm kur janë të arsyetuara dhe të
nevojshme.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A18 - Servisimi i automjeteve të cilët nuk ishin pjesë e kontratës
Gjetja

Në vitin 2019 kompania kishte lidhur kontrata publike kornizë “Mirëmbajtja
dhe servisimi i automjeteve “ me vlerë prej 273,356€ dhe kohëzgjatje prej 3
viteve. Në këtë kontratë ishin parashikuar për Mirëmbajtje dhe servisim 42
Automjete.
Gjatë auditimit kemi vërejtur përmes kontratës së mirëmbajtjes dhe
servisimit të cilën kompania e kishte lidhur në vitin 2019, ishin servisuar 47
automjete, pra 5 automjete të cilat ishin blerë pas vitit 2019. Pra, këto
automjete ishin servisuar pa qenë pjesë e kësaj kontrate për arsye se janë
blerë pasi që kompania kishte lidhur kontratën. Vlera e servisimeve për vitin
2021 për këto automjete ishte 8,423€.
Kjo kishte ndodhur si rezultat i mbikëqyrjes së dobët nga menaxheri i
kontratës i cili kishte lejuar që të ndodhin këto kosto të mirëmbajtjes për
kamionët të cilat nuk ishin pjesë e kontratës.

Ndikimi

Kostot e mirëmbajtjes të cilat janë paguar jashtë kontratës shkaktojnë
dëmtim të buxhetit të kompanisë dhe rrisin rrezikun e pagesave pa bazë
ligjore.

Rekomandimi A18

Bordi i Drejtorëve të siguroj se menaxheri i kontratës nuk do të pranojë
asnjë faturë e cila nuk ka mbështetje në kontratë në mënyrë që mos të
krijohen kosto jashtë kontratave.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A19 - Eliminimi i ofertës më të lirë në procedurën e prokurimit
Gjetja

Paragrafi 11 i nenit 41 të Rregullave dhe Udhëzuesit të Prokurimit Publik
(RrUOPP) përcakton se ”Tenderuesi nuk do të diskualifikohet ose
përjashtohet nga procedura e prokurimit në bazë të ndonjë kërkese apo
kriteri që nuk është specifikuar në njoftimin e kontratës /dosjen e tenderit”.

25

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

Te proceduara e prokurimit për “Furnizim dhe montim me 1 (një) motor për
kamion” kemi vërejtur se kompania kishte eliminuar operatorin më të lirë,
për arsye se dokumenti i ofruar nga gjykata në ofertën e dorëzuar të tij nuk
ishte origjinal por kopje edhe pse në dosjen e tenderit nuk ishte specifikuar
se a duhet të jetë origjinali apo kopja e noterizuar.
Ne kemi gjetur se i njëjti operator me po të njëjtin vërtetim të gjykatës (me
numër të njëjtë të protokollit) ishte shpallur fitues i një procedurë tjetër e
cila ishte zhvilluar një muaj më herët nga kompania. Për më tepër, në
njoftimin për kontratë dhe dosje të tenderit, ishte kërkuar vërtetimi i
gjykatës, pa përcaktuar që dokumenti duhet të jetë në kopje apo origjinal.
Oferta e operatorit të eliminuar ishte më e lirë rreth 25% ose 1,583€ (oferta
fituese ishte 6,313€, ndërsa oferta e operatorit të eliminuar 4,730€).

Kjo kishte ndodhur si rezultat i mos përcaktimit të qartë të kërkesave në
njoftimin për kontratë dhe dosje të tenderit.
Ndikimi

Eliminimi i operatorëve më të lirë, dëmton konkurrencën e tregut dhe
shkakton kosto më të larta për kompaninë.

Rekomandimi A19

Bordi i Drejtorëve të siguroj se departamenti i prokurimit përcakton qartë
kërkesat në dosje të tenderit dhe njoftimin për kontratë, në mënyrë që të
mos vie deri te eliminimi i operatorëve ekonomik më të lirë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A20 - Prokurimi i mallrave të përdorura
Gjetja

Ligji i Prokurimit Publik nr. 04/L-042 si dhe legjislacioni dytësor nuk ka
ndonjë dispozitë të veçantë që përcakton prokurimin e mallrave të
përdorura. Në sqarimet e KRPP-së tek pyetjet e shpeshta në web faqe të
këtij institucioni thuhet se, pavarësisht që ligji i prokurimit nuk e ndalon
prokurimin e mallrave të përdorura, një gjë e tillë nuk rekomandohet, sepse
specifikimet teknike të vendosura nga AK nuk garantojnë
domosdoshmërisht se dy apo më shumë mallra që kanë te njëjtat specifika
teknike kanë edhe kapacitetet e njëjta në kushtet e performancës dhe
funksionalitetit. Për me tepër, prokurimi i mallrave të përdorura mbetet nën
përgjegjësin e AK. Ndërsa, neni 6 i LPP thotë se të gjitha autoritetet
kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe
burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke
marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.
Kompania ishte furnizuar me kamionë të përdorur përmes tri procedurave
të prokurimit në vlerë totale 79,070€. Në këto procedura të prokurimit, ishin
hartuar specifikimet teknike, duke bërë kërkesë që viti i prodhimit të
kamionëve të jetë më i ri se viti 2002, 2005 dhe 2007. Marrë parasysh se në
këto procedura kanë ofertuar më shumë se një operator ekonomik,
krahasueshmëria ishte vështirë e realizueshme.
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Sipas arsyetimeve të dhëna nga zyrtarët e prokurimit, këto procedura të
blerjeve të kamionëve të përdorur, ishin realizuar në mungesë të mjeteve
financiare.
Ndikimi

Prokurimi i mallrave të përdoruara mund të ndikojnë në cilësinë,
performancën dhe funksionalitetin e pajisjeve dhe mund të bëjnë blerjen jo
efektive për autoritetin kontraktues. Kjo është për shkak të aspektit të
paparashikueshëm dhe të pa kontrollueshëm, sepse një produkt mund të
jetë në gjendje më të mirë se tjetri. Pamundësia për të krahasuar dy
tenderë identik do të përbëjë një shkelje të parimit të trajtimit të barabartë të
konkurrentëve. Përveç kësaj, blerja e produkteve të përdoruara vë në
pikëpyetje cilësinë e shërbimeve/produkteve të pranuara për paranë e
dhënë, duke ndikuar që ndërmarrja të paguajë çmime jo konkurruese për
produkte të tilla.

Rekomandimi A20

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që para inicimit të procedurave të prokurimit,
të mos ekzekutojë asnjë aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton
apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që
diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve
ekonomik. Kriteret teknike duhet të sigurojnë që procesi i vlerësimit të
ofertave të jetë i barabartë dhe jo-diskriminues. Përveç kësaj, duhet të
siguroj që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më
ekonomike duke mundësuar që të merret vlera për para.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.5 Shpenzimet e pagave
Shpenzimet e pagave ishin 1,359,969€. Më 31 dhjetor 2021, kompania ka pasur gjithsej 284 të
punësuar (në vitin 2020: 273 të punësuar). Gjatë vitit ishin punësuar 12 punonjës të rinj. Për këto
shpenzime, ne kemi testuar 70 mostra për teste substanciale në vlerë 39,961€ si dhe 6 mostra
për teste të pajtueshmërisë.
Çështja A21 - Gabime në përllogaritjen e pagave
Gjetja

Bazuar në kontratat e punës mes të punësuarave dhe KRM Uniteti,
punëtorit i takojnë 0.5% shtesë në pagën bazë për çdo vit të përvojës së
punës, si dhe pagë shtesë për çdo orë pune shtesë, punë kujdestarie, punë
gjatë natës ose gjatë festave zyrtare.
Gjatë auditimit të 70 mostrave të pagave, në 7 prej tyre kemi hasur në
gabime të përllogaritjeve të pagave, me konkretisht tek përvoja shtesë në
pagë, si dhe një rast tek kalkulimi i mëditjes jashtë orarit të rregullt të punës.
Kjo ka ndodhur për shkak se kalkulimi i pagave bëhet në mënyrë manuale
përmes formularëve dhe listave të Excel-it për çdo muaj.

Ndikimi

Kjo mund të ndikojë në rritjen e shpenzimeve të pagave si dhe në
pakënaqësitë e punëtore në rast të kalkulimit të gabuar.

Rekomandimi A21

Bordi i Drejtorëve duhet rrisë kontrollet në zyrën e personelit si dhe t’i
shqyrtojë mundësitë për aplikimin e një softueri për paga në kompani, në
mënyrë që përllogaritjet e pagave të bëhen më saktë sipas kontratave dhe
ligjeve në fuqi.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja C1 - Akontacionet e dhëna punëtorëve pa ndonjë bazë të qartë ligjore
Gjetja

Neni 3 i Kodit të Sjelljes dhe Etikës të kompanisë thekson se, çdo punëtor i
kompanisë realizon të ardhura, paga dhe shtesa të tjera lidhur me pagën
konform kontratës së punës apo vendimit të organit kompetent, andaj çdo
përvetësim në forma të tjera konsiderohet i paligjshëm.
Kompania ne ka prezantuar akontacione te dhëna tek punëtorët në vlerë
prej 61,772€ (78,958€ ne vitin 2020), të cilat janë mjete të dhëna ndaj
punonjësve në formë të paradhënies së pagës. Lidhur me këtë, kompania
nuk ka ndonjë rregullore të shkruar se kush mund të marr avans dhe sa
është periudha e kthimit. Kompania është në procese gjyqësore me disa
prej punëtorëve të cilat nuk i kishin kthyer akontacionet.
Kjo ka ndodhë pasi që menaxhmenti i kaluar e ka konsideruar të
arsyeshme që punëtorëve në raste të caktuara t’u japë mjete financiare në
formë avanci me qëllim të kthimit apo zbatimit në pagat e ardhshme të
punonjësve. Në bazë të vendimit Nr. 531 të datës 19.11.2018, Kryeshefi
Ekzekutiv aktual ka urdhëruar ndalim në paga në formë të pjesshme të
këtyre akontacioneve.
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Ndikimi

Dhënia e akontacioneve në formë të jashtëligjshme dhe pa bazë ligjore të
shkruar, rrit rrezikun e dëmtimit të buxhetit të kompanisë nga mos kthimin e
tyre nga ana e punëtorëve.

Rekomandimi C1

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të respektohet vendimi i kthimit të
akontacioneve/avanseve në paga nga punëtoret deri mbledhjen totale të
tyre, si dhe të nxirren politika të qarta lidhur me mundësinë e pagesave të
tilla nga ana e kompanisë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve
Raporti i auditimit për PFV-të e vitit 2020 të ka pasur 17 rekomandime. Raporti i auditimit ishte
kryer nga një kompani e jashtme e auditimit. Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2020 të KRM
Uniteti sh.a. ka rezultuar në 17 rekomandime kryesore. KRM Uniteti sh.a. nuk 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, 12 rekomandime ishin zbatuar, 1 ishte në proces dhe
4 nuk ishin adresuar ende, siç është paraqitur në Grafikun 1, më poshtë. Për një përshkrim më të
plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 1 të
rekomandimeve.
Grafiku 1. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak

Tabela 1 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2021
Nr

Fusha e
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

1.

Kontrollet e
brendshme në
raportimin
financiar

Ne rekomandojmë menaxhmentin që të Edhe në këtë vit Nuk ka filluar zbatimi
sigurohet që kompania të jetë sipas
kemi evidentuar
pajimit te vijimësisë, duke bere të mundur dukurinë e njejtë
që të zvogëlohen detyrimet dhe
mbledhjen e llogarive të arketueshme me
kohe.

2.

Kontrollet e
brendshme në
raportimin
financiar

Ne rekomandojmë menaxhmentin që të
bëjë përgatitjen e shpalosjeve të
pasqyrave financiare sipas kërkesave te
SNRF.
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Veprimet e
ndërmarra

Statusi

Kompania ka
I zbatuar
bërë shpalosojet
sipas SNK dhe
SNRF.
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3.

Kontrollet e
brendshme në
raportimin
financiar

Ne rekomandojmë që kompania të
Bordi i Drejtorëve I zbatuar
përgatite një Kod të etikës, duke u bazuar kishte miratuar
në kërkesat ligjore dhe parimeve te
kodin e etikës.
qeverisjes korporatave. Dhe se i njëjti
dokumenti i miratuar nga organet
qeverisëse të ndërmarrje te pasohet me
nënshkrimin e tij nga çdo drejtor dhe
zyrtar i NP-se duhet te nënshkruaje një
zotim me shkrim për respektimin e kodit
të etikes dhe qeverisjes korporative si dhe
për marrjen e të gjitha masave të
arsyeshme për të siguruar zbatimin e këtij
Kodi nga NP dhe të gjithë personat e
punësuar ose te angazhuar
profesionalisht nga NP.

4.

Kontrollet e
brendshme në
raportimin
financiar

Organet drejtuese të kompanisë duhet që
Statutin me të dhëna reale te ri freskojnë,
aprovojnë dhe dërgojnë ne ARBK si
dokument final. Mungesa e përditësimit të
të dhënave ne ARBK mund të shkaktoj
probleme në funksionimin normal te
ndërmarrjes në rast të situatave ku
aksionari ndryshon Bordet. Gjithashtu,
Statuti duhet të hartohet dhe miratohet në
baze të kërkesave ligjore.

Është bërë
përditësimi i të
dhënave të
kompanisë në
ARBK.

5.

Kontrollet e
brendshme në
raportimin
financiar

Ne rekomandojmë menaxhmentin që të
mbaj te dhënat kontabël në mënyre te
duhur dhe të sigurohet që të ketë saktësi
te librit kryesore dhe të raporteve që
nxirren nga sistemi kontabël.

Kompania kishte I zbatuar
zbatuar këtë
rekomandim në
vitin 2021. Të
dhënat kontabël
barazohen me
Librin Kryesor.

6.

Kontrollet e
brendshme në
raportimin
financiar

Rekomandojmë menaxhmentin që të
sigurohet që të bëjë regjistrimin e plote
dhe të sakte të të gjitha transaksioneve
në kontabilitet dhe të prezantohen në
pasqyrat financiare, përfshi detyrimet e
sakta edhe interesat për detyrimet e
papaguara ndaj autoriteteve tatimore.

Marrëveshja me
ATK, ka
përcaktuar që
kompania të
paguaj vetëm
borxhin kryesor
prandaj ajo nuk
ka njohur
detyrimet ndaj
iunteresit dhe
kamatës.
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7.

Kontrollet e
brendshme në
raportimin
financiar

Ne rekomandojmë menaxhmentin që të
përpilohet një liste gjithëpërfshirëse e
lendeve neper gjykata dhe të mbahen
detaje përmbledhëse për rrjedhën e tyre
dhe vlerësimin për rezultatin e
mundshëm. Si shtese duhet edhe:
1. Të përgatitet lista e ndare në lendet ku
Shoqëria është pale paditëse dhe lista ku
është pale e paditur, ku të ketë detajet e
rrjedhës se padisë ne gjykate,
probabilitetin e humbjes te dhëne nga
zyrtari ligjor si dhe efektin e mundshëm
financiar;
2. Të bëhet listimi i inskasimeve,
respektivisht pagesave te ndodhura nga
rastet gjyqësore për vitin 2020, përfshire
edhe ato me përmbarim;
3. Të dërgohet raporti i Departamentit
Ligjor për këto lende si raportim i tij ne
Bordin e Drejtoreve në ndonjërën prej
mbledhjeve te organizuara nga Bordi;

Kompania gjatë I zbatuar
vitit 2021 nuk ka
qenë as palë
pasitëse e as e
paditur, këtë e ka
konfirmuar zyra
ligjore.

8.

Llogaritë e
arkëtueshme

Rekomandojmë menaxhmentin që të
sigurohet ne prezantimin e drejt të
pasqyrave financiare, përfshire edhe
prezantimin e të hyrave te shtyra.

Edhe ne këtë vite Nuk ka filluar zbatimi
kemi evidentuar
dukurinë e njejtë.

9.

Llogaritë e
arkëtueshme

Ne rekomandojmë që të behën analiza
Edhe ne këtë vite Nuk ka filluar zbatimi
me gjithëpërfshirëse në lidhje me aftësinë kemi evidentuar
e pagesës se të arketueshmeve nga
dukurinë e njejtë.
konsumatorët në mënyre që provizioni i
njohur të jete në përputhje me kërkesat
nga standardet ndërkombëtare të
kontabilitetit SNRF 9, duke krijuar politika
dhe procedura mbi provizionet dhe model
të kalkulimit të provizioneve që është në
përputhje me kërkesat dhe qe dalin nga
SNRF 9.

10.

Pasuritë
afatgjata

Ne i rekomandojmë menaxhmentit qe të
beje rivlerësimin e pasurive duke marr për
baze kërkesat për rivlerësim sipas
standardeve ndërkombëtare te
kontabilitetit të behën shpalosjet e duhura
ne pasqyrat financiare, duke bere rishikim
të vlerës se aseteve te vlerësuara çdo vite
duke pare se a ka faktorë qe asetet e
vlerësuar kane rënë në vlerë, edhe po
ashtu korrigjimi i vlerës së rezervës se
njohur në ekuitet do duhet korrigjuar ne
varësi te lëvizjeve se aseteve te
vlerësuara. Rekomandojmë që të behën
shpalosjet e duhura ne pasqyra financiare
siç kërkohet me SNK 16, SNK 36 dhe
SNRF 13.

Kompania në
I zbatuar
vitin 2021 kishte
kryer rivlerësimin
e pasurive.

11.

Pasuritë
afatgjata

Ne rekomandojmë menaxhmentin që të
bëj të mundur mbajtjen harmonizimin të
kodeve të pasurive themelore në mes të
sistemit kontabël dhe gjendjes fizike.
Duhet te ketë një politike të shkruar për
menaxhimin e mjeteve themelore.

Kompania kishte I zbatuar
zbatuar këtë
rekomandim në
vitin 2021

32

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

12.

Të hyrat

Ne rekomandojmë menxhamentin që të
implementojë një sistem adekuat të
kontrolleve ne procesin e arkëtimit të të
hyrave që do të ndikonte në uljen e
rrezikut nga keqpërdorimet e mundshme
te parasë së gatshme.
Po ashtu rekomandohet menaxhmenti që
të vendos procedura shtese për tu
siguruar që të gjithë klientët janë duke u
faturuar.

13.

Shpenzimet e
pagave

Ne rekomandojmë që te ri-vlerësohet
Edhe ne këtë vite Nuk ka filluar zbatimi
pozita e zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv
kemi evidentuar
nga ana e organeve kompetente në
dukurinë e njejtë.
kuadër te kompanisë përfshire edhe
involvimin e aksionarit, e para, për
nevojën e pozitës së tille, e dyta nëse kjo
është ne harmoni me kërkesat ligjore ne
fuqi. Sipas Ligjit për ndërmarrjet publike,
roli i ZKF-se si përgjigjes për financa,
buxhet dhe raportim financiar mund të
luan rolin e ushtruesit te detyrës,
përkatësisht Zv/Kryeshefit. Vendosja në
organogram e pozitës së tille me arsyetim
se "po rritet numri i punëtoreve,
respektivisht vëllimit të punëve" pa u
ndryshuar mandati ligjor i kompanisë apo
pa u rritur kompetencat nuk është
praktike e duhur e organeve drejtuese.

14.

Shpenzimet e
pagave

Rekomandojmë menaxhmentin që të
sigurohet që pagesa e pagave të behet
në përputhje me kërkesat ligjore, si dhe të
ketë një politike të shkruar për dhënien e
akontacioneve dhe mbledhjen e tyre.

33

Bazuar ne
I zbatuar
mostratat
audituese nuk
kemi hasur raste
te tilla.

Vazhdojnë
ndalesat në
pagat e
punëtoreve qe
kane pranuar
akontacione.

Pjesërisht i zbatuar
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15.

Funksioni i
auditimit të
brendshëm

Bordi i Drejtoreve të merret ekskluzivisht Është zbatuar
me detyrat dhe autorizimet e veta që dalin gjatë vitit 2021.
nga Ligji nr. 03/L-087 Mbi Ndërmarrjet
Publike dhe Ligji Nr. 04/L-111 Për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.
03/L-087 Për Ndërmarrjet Publike dhe
Ligjin Nr. 05/L-009 Për Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-087 Për
Ndërmarrjet Publike i Ndryshuar dhe i
Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-111, dhe
Statuti i kompanisë sipas nenit 3 paragrafi
13. Ushtrimi i kompetencave të organeve
tjera siç është rasti i Komisionit te
auditimit, ku dihet se ky Komision është i
themeluar dhe funksional, nuk është në
harmoni me ligjet ne fuqi, respektivisht
parimet e qeverisjes kooroprative.
Të përgatitet dhe aprovohet një rregullore
e punës qe te përcaktoj detyrat,
përgjegjësitë dhe autorizimet e Komisionit
të Auditimit siç parashihet me ligj dhe me
praktika nga lëmia e qeverisjes
korporative.

I zbatuar

Bordi i Drejtoreve duhet që detyrat e tij t’i
ushtroj ne baze te Ligjit Nr. 03/L-087 mbi
Ndërmarrjet Publike dhe Ligjit Nr.
06/L-016 për Shoqëritë Tregtare e që
është mbikëqyrja e menaxhimit të
veprimtarisë ekonomike të ndërmarrjes, e
jo kompetencat e karakterit ekzekutiv që
ushtrohen nga Zyrtaret e Ndërmarrjes.
16.

Funksioni i
auditimit të
brendshëm

Të përgatitet dhe aprovohet një rregullore Është zbatuar në I zbatuar
e punës që të përcaktoj detyrat,
vitin 2021.
përgjegjësitë dhe autorizimet e Komisionit
te Auditimit siç parashihet me ligj dhe me
praktika nga lëmia e qeverisjes
korporative.
Komisioni i Auditimit duhet që
kompetencat e tij ne lidhje me rekrutimin
e Auditorit te Brendshëm t’i kryej ne baze
të kërkesave ligjore qe rrjedhin nga nenin
21.1 te Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrje
Publike.
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17.

Funksioni i
auditimit të
brendshëm

Ne baze te Ligjit Nr. 03/L-087 për
Ndërmarrje Publike neni 21 dhe Ligjit Nr.
06/L-016 për Shoqëritë Tregtare neni 162
paragrafi 1 pika 1.7 punësimi i Zyrtareve
te Ndërmarrjes gjegjësisht Zyrtareve te
Larte, behet nga Bordi i Drejtoreve,
ndërsa ne baze të dispozitave ligjore te
lartcekura dhe parimeve te qeverisjes
korporatave, punësimi i punëtoreve me te
ulte te kompanisë e bën Kryeshefi
Ekzekutiv, e që në rastin tone ketë
kompetence është duke e ushtruar Bordi i
Drejtoreve.
Duhet të ndërpritet praktika qe funksionet
kyqe në kompani të ushtrohen nga
ushtrues detyre. Ashtu sikurse kërkohet
me Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet
Publike edhe Ligji nr. 04/L-111 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.
03/L-087 Për Ndërmarrjet Publike,
konkretisht neni 21 paragrafi 1 dhe 4,
punësimi dhe vazhdimi i punësimit te
zyrtareve të kompanisë (Kryeshefin
Ekzekutiv, Sekretarit Korporativ, Zyrtarit
Kryesor Administrativ, dhe Zyrtarit te
Auditimit), duhet të behet ne harmoni me
dispozitat ligjore, ku kërkohet qe punësimi
i zyrtareve të behet në procedure të
hapur, transparente dhe konkurruese, e
cila ka për qellim që të gjitha emërimet te
behën ekskluzivisht në baze të meritës.
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Në vitin 2021,
janë shpallur
konkurset për
stafin e lartë,
mirëpo nuk ka
pasur asnjë
aplikues .

I zbatuar
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

Qerkin Morina, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Shkelqim Xhema, Drejtor i Auditimit

Fejzullah Fejza, Udhëheqës i ekipit

Fisnik Rudaj, Anëtar i ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi

Leterkonfirmimi
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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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KRM "Uniteti'Sh,A, - Mitrovic7
Pasqyral Financiare p6r vitin 2021

Mitrovice, Shkurt, 2022

Emri i kompanis6:KRM "Uniteti" Sh.A.
N umri tUnik tdentifikus: 8.LOSATILL
Adresa :Rr.V6llEzerit Dragaj p. n.
Komuna:MitrovicE
Pasqyra e pozitEs Financiare }L,LZ.ZOLL

PASUR|TE

Paraja dlhe ekuivalentdt e paras6

Investimet financiare afatsh ku rtra
LlogaritrS e arkdtueshme tregtqre dhe

83,598.79

tt

tlera

3,069,422.34
37,02g.tg
6t,771..8O

Pasuritd e tjera afatshkurtra
Gjithsej pasurit6 afatshkurtra

3,171,531.95

lnvestirret nd pjesdmarr
Investimret nd filiale
nvestimret fin ancia re afatgjata
Prona, pajisjet dhe impiantet

2,412,953.30

2,953,699.96
78,957.95

I

Prona investuese
Investimet n€ viiim

1,,762,01.1.95

Pasuritd e paprekshme
Pasuritd e shtyra tatimore
Pasuritd e tjera afatgiata

i pasuritd

2,4L2,953.30

DETYRINIET DHE EKUITETI

met afatshkurtra
Mbitdrhelqja bankare
ueshme tregtare dhe td tiera
Kreditd dhe huat6, pjesa afatshkurt6r
Interesi i pasueshdm

Tatimin nd fitim i pagueshdm
Provizion et afatsh ku rta
Detyrimet ndaj lizingut, piesa afat shkurt6r
Detyrimet e tjera afatshkurtra

240,250.55

255,764.37

2,273,059.09

2,330,671.78

2,5L3,309.64

Kredit6 dhe huat6, piesa a
Provizionet afatgiata
met ndaj lizingut, piesa afa
rimet e shtvra tatimore
Detyrimet e

Gjithsej

sl$:e_qg!y!'r'gf
EKUITETI

Kapitali aksionar
---_--

{illlr
_Bggygt

e

8

tj"r

Gjithsej ekuiteti
-._-

8

25,000.00
(40,655.65)

25,000.00
(105,774.85)

8

3,096,931.26

2,394,047.9t

3,07t,L75.6t 2,3L3,272.96

Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet

-

5,594,495.25

4,999,709.51

Ztr.Gazmend Morina

Znj.Fitore Munishi

Emri i kompanis6:KRM "Uniteti" Sh.A.
Nunnri Unik tdentifikus: 910547911
Adr,esa:Rr.V€llezerit Dragaj p.n.
Komuna:Mitrovic€
Pasqyra e t€ ardhurave

tiithepErfshir€se 3x,dhjetor z0zl

Sherrime

Shenimi

Td hyrat

tt

*,g13sj!q.!
rrrrnlt

/

lnumDJa, bruto

T6 ardhurat tjera

12

)npenztmet e snperndarjes
)npenztmet admtnistrative
Shpernzimet e tjera
5np€rnzlmet e pagave bruto
rrrrrnt / lnumDJa, operattv

13

Shpenzimet financiare
Ie ardnurat tinanciare

t4

Fitimri/ (humbja) para tatimit

31.L2.202t
1,966,269.05

3L.L2.2020
1,771,923.75

L,966,269.05

L,77L,923.75

208,773.99

293,097.27

(745,957.90)
(7t7,384.5A)
(1,359,968.g0) (1,319,703.49)
69,tLs.23
28,823.04
(3,996.03)

(3,337.78\

65,LLg.2O

25,495.26

65,LLg.20

25,495.26

65,tl.g.20

25,485.26

5npenztmet e tatimit nd fitim

Fitimi/ (humbja) i/e vitit
TE ardhurat

tjera gjith6pErfshir€se:
Diferrencat kdmbimore nga pdrkthimi i pasqyrave
financiare te operacioneve t6 hueja,neto nga
tatimi
| € ordhur?t tj€rEt gjithEpdrfshir6se t6 vitit
Gjith:;ej tE ardhurat / (humbjetl gjith€p€rfshir6se
td vitit

Emri I kompanis6:KRM "Uniteti" Sh.A.
Numri Unik ldentifikus: 1LOS TILL
Adresa:llr.V€ll€zerit Dragaj p.n.
Komuna:Mitrovic6
Pasqyra e rrjedhjes s€ paras€ SL.LZ.ZOZL

Shenime
RRJEDH,A E PARASE NGA AKTIVTTETET OPERATIVE

Fitimi/(humbja)/e vitit
rnet p6r zdrat jo nE para t6 shpenzimeve dhe t6
Zhvlerdsimi i pron6s, pajisjeve dhe impianteve
Ddmtimii pronds, pajisjeve dhe impianteve
Amortizirni i pasurive t6 paprekshme
Humbjet nga ddmtimi n6 pasurit€ e paprekshme
Ndryshinri i vlerds sE pronds investuese
Td ardhurat financiare Grante
enzinret financiare
Fitimi) / humbja nga shitja e pron6s, fabrikds dhe
Shpenzimet e tatimit n6 fitim
n€ pasurit6 dhe
operative
(Rritja)/ zvogdlim nd llogaritd e arkdtueshme tregtare dhe t6 tjera
(Rritja) / ;zvog6limi nd sto
(Rritja)/;zvog6limi nE pasuritd e tjera
Rritja / (zvogdlimi) nd llogaritd e pagueshme tregtare dhe t6 tiera
Rritja / (zvog6limi) n6 detyrimet e tiera

r52,O29.74

57,484.213

{29,739.23
38,773.99
(3,996.03

266,052.16

(114,732.5!

(82,762,7L\

t9,247.77)
{3,337.78

15,578.1g)

5510.95'

17,!86.15
15,513.g2)

56,299.95;

79,r54.95\)

Tatimi nd fitim i oa
Interesi i
nga

Rrjedha
Pagesat

er

sE nga

aktivitetet operative

aktivitetet investuese

blerjet e pronds, pajisjeve dhe impianteve
Arkdtimell p6r shitjet e pronds, pajisjeve dhe impianteve
Pagesat p6r blerjet e pasurive t6 paprekshme
Arkdtimet pdr shitjen e pasurive t6 paprekshme
Interesi i arkdtuar
Dividendart e ark6tuara
edha neto e paras6 nga aktivitetet investuese
Rrjedha e paras6 nga aktivitetet financuese
onimet e kapitalit shtes6
Dividendat e
Arkdtimet, nga kreditd dhe huat6
Ripagimi i kredive dhe huave
Pagesat e lizingut financiar
ha neto e paras€ nga aktivitetet financuese

Rritja/

imi) neto i paras€ dhe ekuivalentdve t6 parasE

(89,5O1-.47

266,0s2.L6

,723.69

dhe ekuivalentdt e arasd nd fillim td vitit

83,599.79

123,322.47

Paraja dhe ekuivalentEt e paras€ n€ fund t6 vitit

Emri i kompanis6:KRM "Uniteti"
sh.,A.

Nurnri Unik ldentifikus: gLOS47gLt
Adresa : Rr.V6llEzerit Dragaj p.n.
Kornuna:MitrovicE
Pasqyra e ndryshimeve nE

ekuitet 3t,t2.21lt

l

janar 2020
Fitirni/ (humbja) i/e vitit

Gjendja md

Kapitali
aksionar

Fitimet e
mbajtura

tjera

25,000.00

(r05,774.85)

2,394,047.81

2,31.3,272.96

25,000.00

(105,774.85)

2,394,047.97

2,313,272.96

25.000.00

(40,655.55)

3,086,831.26

3,O71,,175.6I

25,000.00

(40,655.65)

3,086,831.25

3,07r,175.61

Rezervat e
Gjithsej

Diferencat nga pErkthimet valutore
Diviriendat
Deponimet e kapitqlit shtesE
Ndarja e rezervave
Gjendja mE

3l dhjetor

2020

Fitinri / (humbja) i/e vitit 2021
Dife rencat nga pdrkthimet valutore

Dividendat
Deponimet e kapitalit shtes6
Nda{a e rezervave
Gjendja mE

3l dhjetor

2021

shdnimet pdr ooPasqyrat Financiare" pir
vitin ushtrimor q€ p€rfundon me 3l dhjetor 2020

1.

TE p6rgiith6shme

Kompania Rajonale e Mbeturinave "Uniteti"
Sh.A.dshtd e regjistruar si ,,Kompani,,
respektivisht
shoqeri Aksionare e cila eshte
inkorporuar me oaien
iti,-nrrrrtoi 2007 nd Kos'vd, sipas projektit
pdr
Korporatizimin e sektorit td Mbeturinave
nei Koggve Kompania dshte plotesisht
pron.si
n6
si Njesi
e KompanisE rajonale te Mbeturinave
m6. tutje [KRMJ "uniteti" sh.A. dhe
njdherit
pasardh6se
rishtei
Iegalle e Kompanisd Publike "Uniteti" HoldingMitrovicd- Adresa dhe zyraqendrore e Kompanisd
6sht'd : Rruga "Vlliizrit Dragaj" p.n. 40 000
Mitrovicd Kosov6.
Kapitali fillestar i regjistruar i Kompanisd dsht6
2s,000.00 Euro- Librat e Kompanise jand hapur
me
01 jzrnar 2007 bazuar.nd Pas-qyrdn e gjendjes
riltestare,-f"ra"; bazuar edhe n6 Raportin e studimit
Fina:nciar po ashtu edhe td dhenat ngl',vleresimi
i bdrd me 01 janar 2007 nga,,pohl consulting and
Associates"- Berlin, Gjermani ( nje piojekt
i financuar nga nashkimi Europian
[BE) dhe menaxhuar
nga 'r\gjensioni Europian pdr Rindertim (AER),
po ashtu Jatre vteresimi i bdrd nga vet6 Agjensioni.
Kompania ofron shdrbime nd mbikqyrjen
e mbeturinave pdr teritoret e Klomunave; Mitrovicd,
vushtrri dhe skenderaj, Numri mesatai i t6 pundsuarve
n6 Kompani ishte zg4.

2.
Nd

Politikat e kontabilitetit

vijim jand shpalosur "Politikat themelore td kontabilitetit"
t6 adaptuarane p€rgatitjen e kdtyre

pasqyrave financiare.

2.1

Baza e pdrgatitjes

Ketcr pasqyra financiare jand

pdrgatitur nd pdrputhje me standardet Ndrkombetare
t6 Raportimit
Financiar (sNRF-te) respektifisht (IFRS-IeJ; nisqyiat financiare jand
pdrgatitur sipas parimit t6
kostos historike, por jand modifikuar pdr pdrgati,t"n pasurive
.
[pronei, n-d6rtur",o" dhe paisjeve)
ku jaLnd marr6 shumat e rivlersuea." uiti zozt"siqiane
theksuar m€ tej6 nd k6td shenim.
K6to pasqyra janE pErgatitur nd pohimin se kompania do
td vazhdojd vijueshmdrind (vijimdsine) e
aktirdteteve te veta ekonomike pdr se patu nle periudhd
afatshkurter dymbdhjetd mujore
Operacionet e Kompanisd jand td varura dhe td mbdshtetura
edhe nga grantet dhe fonde td
ndryshme' Menaxhmenti i konsideron t6 mjaftueshme fondet jasht6r'.
e
qe do td jend td
munddshme nd tE ardhdmen' Fonde kdto bjnddse pasi qd
do ti munddsojnd Kompanisd pagesdn e
borxheve tE tyre me koh6, e qE nuk do td reflekto;e ne asnle pershtatje
t6 cilat do t6 mund t6 jend td
nevojdshme.
pasqyrave financiare n6 pajtim me sNRF-td kdrkon perdorimin
,Pergatitja e
e parashikimeve
kritil<e td shpeshta pdr evidencat kontabdl dhe kontabilitet,
sNRF-te po ashtu kdrkojn. nga
Menaxhmenti td ushtroje gjykimin e tyre nd proceset e aplikimit
te politikave te kontabilitetit.
Parashikime jand t6-bazuara nd njohuritd dh; ngjarjet e
ianishme dhe veprimet md td mira t6
menaxhmentit' Rezultatet aktuale edhe mund te jeng td ndryshme
nga uto ie parashikuara, Kdto
q3sq:t/ra financiare jand pdrgatitur pdr vitin ushtrimor q6 mbaron me 31, Dhjetor
z0z1,.Te gjitha te
dhdnat jand td paraqituar n6 euro.Td dhdnat krahasuese nd gjitha pasqyrat
financiare jan6 td
dhdnat pdr vitin ushtrimor q6 mbaron me 31. Dhjetor Z)Zt.

2.2

Adaptimi i Standardeve t6 reja ose afyre t€ reviduara

Ne vitin ushtrimor 202L Kompania ka adaptuar td gjitha standardet
e reja apo ato q6 jand
ndryshuar apo reviduar si dhe gjitha inferpretimJ e leshuara
nga Bordi i Standardeve
Nddrlkombetare td Kontabilitetit (BSNK) si dhe nga Komiteti Interpretues
Nd6rkomb6tar p6r
Raportime Financiare (KINRFJ qe eshte nd kuaddr te
e te cilat jand td r6nd6sishme n6
lnsNq,
aktivitetet e sajd, dhe efektive pdr periudhat raportuese vjetore duke filiuar
nga: 1 janari i vitit
2021'" Adaptimi i Standardeve td reja por edhe atyre td reviduara si dhe Interpretimet
nuk kand
rezultuar nd ndryshimet e politikave td Kontabilitetit te Kompanis6.

2.3

'lraluta funksionale dhe prezentim
"Pasqyra financiare" jane te prezentuara nd valutdn e euros (€),
e cila njdherit 6shtd valuta
funksionale dhe legale nd Republikdn e Kosovds dhe pdrdoret pdr td gjitha
bug;etet, shdnimet dhe
llogaritd financiare, pdr td gjitha pagesat pdrfshird edhe pagesat e detyrueshme.

2.4

Patundshm6rit€ ndErtesat dhe paisjet

z'rat e patundshmdrive, nddrteasve dhe paisjeve qd figurojnd n6 "pasqyren pozites
e
Financiare,,
paraqesin shumat e bartura nga rivlerdsimet e bazuari viti20Zt
nd vlerdsimin e berd,korrigjuar
me zhvler6simin e akumuluar qd kand pasuar md pastaj. Efekti i vlerdsimit esht6
vendosur n6
llogarine e kapitalit aksionar. E gjithe patundshmdria, nddrtesat dhe paisjet tjera q6
nuk jand
perfshire nd vlerdsim jane paraqitur sipas kostos historike korrigjuar me
zhvlbresimin e akumuluar
respektivisht riparimeve thelbdsore. Kosto historike paraqet shpenzimin qe i atribohet
drejt per
drejt blerrjes sd pasurisd,
Kostot e ndodhura pasuese [blerjet apo riparimet thelbdsore) jand pdrfshire nd vlerdn bartdse
t6
mjerteve apo 6shtd njohur si mjet i veqant nd mdnyr€ td duhur, vetdm atdher kur fitimi
ekonomik i
mundshEm lidhur me kdtd mjet mund td rrjedhd nd Kompani dhe vlera e mjetit mund td
matet
besueshdm' Te gjitha riparimet tjera dhe mirdmbajtdla ngaikohen nd pasqyren e te ardhurave
dhe
shpenzimeve gjatd periudhds financiare n6 t6 cil6n kan6 ndodhur.
Zhvller€simet

Toli:a apo patundshmdria nuk eshtd e zhvlerdsueshme. Zhvlerdsimi nd pasuritd tjera dshtd bdrd
me

metoddn drejt-vizore per td alokuar kostot e tyre ose shumat e rivlerrjsuar td vlerave td mbetura
p€rdorimit td parashikuar siq vijon6:

mbli jetdn e

-

Nddrtesat me normdn vjetore

prej...,,,......

- Paisjet prodhuese dhe makineria, Automjetet dhe paisjet e zyres

............ S o/o

[kompjuter etj) ....... 20 o/o

Vlera e mbetur e pasurive dhe jeta e pdrdorimit jand rishikua, dhe rregulluar n6se 6shte e
nevojdshme nd secildn date td bilancit td gjendjes. Vlera bart6se e nj6 pasurie 6shte e shenuar
menjdher nd vlerdn e sajd td rikuperueshme ndse vlera bartdse e pasurisd esht6 me e madhe se sa

qd Cishtd parashikuar vlera e rikuperueshme.
Fitimet ose humbjet kapitale jand pdrcaktuar nga rrjedha e krahasimit me vlerdn bartdse. Kdto jan€
tE perfshira rezultatin e vitit ushtrimor si fitim apo humbje e periudhds dhe duhet pasqyruar n6
pasrqyr6n e td ardhurave dhe shpenzimeve.

2.5

D€met e pasurive jo-Iinanciare

Pasuritd td cilat kand jet6 pdrdorimit te pa definuar nuk jane subjekt i zhvlerdsimit dhe testohen
p6r g'do vit ddmet e tyre. Pasuritd td cilat jan6 subjekt zhvlerdsimi jand ri-shikuar pdr ddmet kurdo
qd :ndodhin ato, ose nd rrethanat td cilat e shtyejnd qd vlera bartdse e tyre nuk mund td
rikuperohet' Humbjet nga ddmet jand njohur pdr vlerdn e cila e kalon vlerdn e rikuperueshme t6
vlerds bartdse td pasurisd. Vlera e rikuperimit e njd pasurie eshte me e madhe se vlera fer, kur ka
kosto md td vogdl p6r td u shitur se vlera nd pdrdorim. Pdr qdllime td vlerdsimit td delmeve,
pasuritd jane td grupuara nd nivelin md td ul6t prej nga jand ndaras te identifikuara rrjedhat e
parasd [gjenerimi i njEsive td parase). Pasuritd jo financiare td cilat jand ddmtuar jan6 ri-shikuar
pdr mund6si pezullimi td ddmeve nd secildn datd raportimi.

2.6

Pasurit6 ( mjetet6

)

financiare

Pasuritd ose mjetet financiare klasifikohen si kategoritd vijuese: Mjete financiare n6 vler6n reale
pdr mes fitimit apo humbjes, avanset, parapagimet, td arkdtueshmet qd nuk mbahen p€r shitje si
dhe te arkdtueshmet td gatdshme pdr shitje. Klasifikimi varet nga natyra dhe qEllimi i mjeteve

financiare var6sisht se kur jand siguruar. Menaxhmenti pdrcakton klasifikimin e mjeteve nd
njohrjen fillestatre td tyre. Gjerd ne datdn e bilancit td gjendjes Kompania nuk ka pasuri td
klasifikuara n€ kategorite e vlerds reale pdr mes fitimit apo humbjes td gatdshme p6r shitje. Blerjet
dhe shitjet e mjeteve njihen nd daten e tregdtimit, qd dshtd data kur kompania kryend blerjen apo
shitjen e pasuris6.
Avanset dhe te arkdtueshmet e Kompanisd pdrbdhen prej td arketueshmeve tjera dhe tregdtare, si
dhe parasd dhe ekuivalent6ve td sajd siq pasqyrohen nd bilancin e gjendjes.

2.7 Ti arketueshmet tjera dhe treg€tare
Te arkdtueshmet tjera dhe tregdtare njihen ne
fillim ndi vlerrin e tyre reale dhe paraprakisht td
malura me koston e amortizimit duke pdrdorur metoden
efektive td interesit, minus provizionet
pdr ddmet.

Provizionet pdr ddmet e td arketueshmeve tregdtare
dshtd vendosur aty ku ka d6shmi td
mjaltueshme qe Kompania nuk do td jetd nd gjendje
t6 mbledhe t6 gjitha shumat sipas kushteve
origjiinale te te arkdtueshmeve. V6sht6rsit6 meana
financiare te debitorit,me gjas6 q6 debitori t€
bankrotoj apo td ri-organizohet financiarisht" si an. .orfrgesa
apo gabimi nd pagesa I qd vonohen
md tepdr se 30 dite) konsiderohen si indikator qd
te arkeiuJsrrmei tregetare jane d6mtuar. shuma e
prov'izionit dshte diferenca nd mes pasurive qd
bartin shumdn bart6se dhe vlera prezente e
vlertisuar e rrjedhds sd parasd se aidheshme. Pasuritd me
maturitet afatshkurter nuk jand td
zbritura' Vlera bartdse e mjeteve zvogdlohet pdr mes pdrdorimit te
nje kontoje pdr lejim, dhe shuma
e humbjes njihet nd "Pasqyrdn e tE ardhurave dhe shpenzimeve"
duke I shtu;r koston e shitjeve dhe
marketingut' Kur njde arkdtueshme tregetare dshte e pa-mbledhdshme
shlyhefkund6r kontos pdr
lejimret e td arkdtueshmeve tjera e tregetare, Paraprakisht kthimi
I shumave para se t6 shlyhen,
kreditohen kundrejt shpenzimeve tjera operative nd "Pasqyreln
e tdardhurave dhe shpenzimeve,,.

2.8

Paraja dhe ekuivalentit

e saj€

Paraia dhe ekuivalentdt e sajd pasqyrohen nd "Pasqyren e pozitds
Financiare" sipas kostos. p6r

qdllirne tei"Pasqyrels sd rrjedhjes sei paras6" paraja dhe ekuivalentdt
e saj6 perfshijne parand e vog6l
nd arkat e Kompanis6 si dhe gjitha dispozitat e mbajtura nd bankd si
diipozita apo plasmane por td
pa afatizuara.

2.9

Stoqet

Kompania stoqet ne

fillim regjistrohen sipas kostos kushtuese td tyre dhe m6 vone kur ato jand td
ddmtuara, atdher ato vlersohen sipas neto vlerds tyre td realizueshme
n6se neto vlera e
realjizueshme dsht6 md e ul6t se sa kostja e tyer. Neto vlera e realizueshme
dsht€ gmimi i shitjes
nd r'rjedha td njdjta td biznesit korrigjuar me kostot e kompletimit (marketingut
dhe shpdrndarjes).
Kostoja parimisht 6sht6 pdrcaktuar n6 baza t6 metodds se gmimit mesatar.
2.10 Kapitali alisionar (Ekuiteti)
Kapitali aksionar pdrbdhet nga vlera reale dhe monetare kontribuar nga aksionerdt
e
Kompanis6.Kapitali aksionar pdrmbledhd kapitalin themeltar td kompinisd si
dhe rezultatet
afariste td periudhave td kaluara dhe periudhds ushtrimore korrigjuir me terhjekjet
e kapitalit ose
shp€rrndarjet e kapitalit, si dhe nga investimet kapitale td pronarit apo aksioneive
2.11 Pdrlitimet e punitorve dhe kostot e pensioneve

Kompania kontribon pdr pundtoret e vetd nd planet pas pensionimit siq jand
caktuar me
legjislacionin Ligji Nr. 04/L-1-01 Pdr fondet pensionale td Kosovds secilit pun6ior
duhet qd ti ndaj
nga td ardhurat e veta [paga bruto) se paku 5o/otd vleres sd pagds edhe iompania
si pun6dh6n6s
duhert td kontribon me sd paku 5% td vlerds sd pagds bruto t6 pundtorit dhe
keie shumE t6 e paguej
nd llrrgarin e Trustit e Kursimeve Pensional td Kosovds (TKPK) si kontribute pensionale Ne pajtim
me "Ligjet fiskale" ne! Kosovei, konkretisht konform Ligjit nr.- 06/L-I}S "Mbi iatimin
n6 t6 ardhura
korporatave", Kompania duhet te ndal6 nd burim ane te paguan tatimin n6 t6 ardhura personale
pdr dhe nd llogari td td pundsuarelve td vetd. Kontributei pensionale dhe tatimet n6
t6 ardhura
personale pastaj ngarkohen nd td ardhurat brut td. stafit dhe paraqiten
si shpenzime operative td
periudhds konkrete.

2,t:1, TE pagueshmet treg6tare dhe t€ pagueshmet

tjera

Te pagueshmet tjera dhe tregdtar njihdn nE vlerdn reale dhe md pastaj maten me kostot
amortizimit duke pdrdorur metod6n efektive td interesit.
2.1,3

Tatimi

n€

e

fitim

Tatimi ne fitim eshte perfshire ne pasqyrat financiare nd pajtim me Rregull6ret tatimgre te cilat nri
Kot;ovds jan6 nd fugi si Ligjit nr.- 06 / L- 105 "Mbi tatimimine korporatave" dhe rregulloret tjera
plotesuese aktuale, shpenzimi mbi tatimin nd fitim per gjate periudhave t6 md hershme raportuese
por edhe ne kdte vitin ushtrimor 6shtd pdrfshire nii "Pasqyrdn e td ardhurave dhe shpenzimeve,,
dhe duhet td perfshin tatimin aktual dhe ndryshimet e tatimit .
2.1,1

Njohja

e td

ardhurave dhe shpenzimeve

Te ardhurat njihen kur eshtd munddsia e pdrfitimeve ekonomike lidhur me rrjedhen

e

transaksioneve td Kompanisd dhe kur shuma e td ardhurave mund td matet me besueshmeri, Shitjet
njihr:n kur prondsia e mallit 6shtd transferuar te bler6si, Td ardhurat nga shdrbimet e pasqyruara
njihen me adresim td kompletimit td fazave, dhe ato mund td matet besueshdm . Faza e kompletimit
dshtd e pdrcaktuar duke u bazuar n6 analizat e pundve td performuara.
Shptlnzimet operative dhe shpenzimet tjera njihen nd "Pasqyrdn e tE ardhurave gjitheperfshirdse"
nd datdn e kryerjes se shdrbimit, marrjes sd perfitimit ose nej datdn e origjinds,
2.115

Grantet Qeveritare

Grantet nga Qeveria jand njohur me vlerdn reale te tyre, ku 6shtd nje siguri e arsyeshme qe grantet
do tij mirren si dhe Kompania do td i pdrmbush gjitha kushtet e parapara pdr pdrfitim t6 grantit e td
cilat i jan bashkangjitur grantit,

Grantet Qeveritare qe lidhen me kostot, ku kostot jane te shtyera dhe njihen nd pasqyr6n e td
ardhrurave gjitheperfshirdse mbi periudhdn e domosdoshme qd t'i pdrshtat ato me kostot t6 cilat
jand menduar t€ kompenzohen.
GrarLtet Qeveritare qe lidhen me blerjen e patundshmdrive, nddrtesave apo paisjeve jand td
pdrfi;hira nd detyrime jo qarkulluese si "Grant Qeveritar i shtyr6" dhe jand kredituar nd pasqyrdn e
td ardhurave dhe shpenzimeve nE baza drejt-vizore sipdr jetds sd pritur pdr pasuritd e lidhura (blera
me grante).
2.16 Provizionet

Prov'izioni njihet kur Kompania ka njd obligim td tanishdm si rezultat i ngjarjeve td kaluara dhe
munddsia 6shte qe nje rrjedhe e burimeve td i shoqdroj beneficionet ekonomike qd do te jend td
kdrkuara td vendoset obligimi. Provizionet jand rishikuar nd E'do datd td bilancit te gjendjes dhe jand
rregrulluar ashtu qd td reflektoj parashikimet me te mira td tanishme. Kur ndikimi i vlerds ne koh6 td
parasd 6shtd materiale, shuma e provizionit €shtd vlera e tanishme e shpenzimeve td pritura qd do
td kd,rkohen td vendosen obligimet.
2.1ir Pasuritd dhe detyrimet kontigiente

Pasuria kontigjente dshte g'do pasuri e munddshme qd rrjedhe nga ngjarjet e sd kaluards dhe
egzi:;tenca e sd cil6s do td vdrtetohet vetdm nga ndodhja ose mos ndodhja e njd apo md shum6
ngjarjeve td pa sigurta nd td ardhdmen, dhe e cila nuk dshtd nE tdrsi nd kontrollin e entitetit, Kdto
pasuri mund td fitohen vet6m pas td jend fituar nga kontestet e ndryshme gjyqsore.
Detyrimet kontigjente dshtd g'do detyrim i mundshdm qd rrjedh nga ngjarjet e sE kaluards dhe
egzis;tenca e td cilds do td vdrtetohet vetdm nga ndodhja ose mosndodhja e njd apo md shum6
ngjarjeve td pa sigurta nd td ardhdmen dhe e cila nuk eshte ne tdrsi nd kontrollin e entitetit.
Detyrimet e tilla mund td Iindin vet6m pas humbjeve tE kontesteve gjyqdsore. Pdr detyrimet
kontigjente entiteti duhet td ndaj provizione.

2.118

Ngiarjet pasuese (pas datis si bilancit)

Ngjarjet pas perfundimit td vitit raportues nd bilancin e gjendejes,
dhe t6 cilat japin informacione
shtesd pdr pozitdn e Kompanisd nd datdn e bilancit te"ljendejes
(ngjarjet rregulluese) jane te
reflektuara nd pasqyrat financiare. Ngjarjet pas pdrfundimit te
vitit t6 cilat nuk jan6 t6 rregulluara
janr5 shpalosur n€ shenimet plotdsuese gjitheher
kur ngjarja reflekton vlera materiale.

3.

Menaxhimi i rrezikut financiar

Rreziku i Menaxhmentit td Kompanisd bartet nga Bordi I Drejtorve, Rreziku
i menagjmentit dshtd i
i minimizoj efektet e kund6rta

fokrusuar nd pa-parashikueshmdrind e tregjeve dhe mundohet qe t6
mbji performancen biznisore td Kompanise.
3.2.

Ilreziku i kapitalit

Objektivat e Kompanisd kur menaxhon me kapital jane qd ta ruajnd munddsind qd Kompania
t6
vazlhdoj si me pund nd mdnyrd qd td siguroj kthime p6r aksioneret dhe pdrfitime pdr
aksionerdt
tjerd, dhe td mir6mbaj njd strukturd optimale td kapitalit qe te ul6 koston e kapitalii.Nd
m6nyrd td
mirdmbajtdjes apo korrigjimit td strukturds sd kapitalii, Kompania mund td rrisd apo
kthej
kapitalin te aksioneret apo ti shes pasuritd pdr ti ulur detyrimet.
3.3. 'Vlerdsimi i vleris reale

Td ;lrketueshmet

tjera dhe tregdtare td Kompanisd, pasurite likuide si dhe detyrimet tjera dhe
treg;dtare qd kand maturitet td shkurtdr, si pasojd vlera e tyre korrespondon me vlerdn
reale te tyre.
Nje gje e tille nuk mund td thuhet pdr pasurite jo likuide dhe detyiimet afat-gjata ku
vlera e tyre
rele nuk mund td pdrcaktohet dhe t6 parshikohet n6 perspektive

4.

Patundshm6ritE, NdBrtesat dhe paisjet

Ne pasqyrdn e bilancit td gjendjes patundshmdritE, nddrtesat
dhe paisjet jan6 td paraqitura me

vle.rdn neto td mbetur nd libra per paluritd jo_qarkulluese.
Pasq',lra e Aseteve me 3l..Dhietor 2021

Kosrlo

Me

0X.

Nd6rtesa dhe
Infrastruktu ra

Toka
Janar 2020

lmpiante, Pajime
dhe Makineri

Vetura

Totali

1,379,000.00

257,07L.46

354,660.64

6,000.00

L,995,732.70

Blerjet gjate vitit

0.00

0

0.00

0.00

0.00

Shlyerjet gjatd vitit

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,378,000.00

257,071.46

354,650.64

5,000.00

L,995,732.LO

0.00

244,046.43

379,386.65

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

734,047.29

5,000.00

2,6L9,165.t9
0.00

Me,31.Dhjetor 2020
Blerjet

gj

atd vitit-R ivl ersi m

Shlyerjet gjate vitit

Me iSl.Dhjetor 202t
Zhvl,ersimi i akumuluar:

Me 0l Janar 2020

1,379,000.00

501,117.99

0.00

0

1,379,000.00

0.00

0.00

734,047.29

2,6L9,L65.L9

0.00

'OL,LL7,89
(26,117.89)

6,000.00

Zhvlr:rsimi pdr periudhen

(29,739.23)

0.00

(55,857.12)

Shlyerjet gjat6 vitit

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,378,000.00

475,000.00

704,309.06

6,000.00

2,563,309.05

Zhvlersimi pdr periudhen

0.00

(23,7s0.00)

(127,079.74l,

(1,200.00)

(!s2,029.74\

Shlyerjet gjatd vitit

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,379,000.00

451,250.00

577,228.32

4,800.00

2,4LL,279.32

Me 0l Janar 2020

1,378,000.00

257,07L.45

354,560.54

5,000.00

L,995,732.L0

Me 3ll.Dhjetor 2020

1,378,000.00

475,000.00

704,308.06

4,800.00

2,562,tOB,06

Me 3il.Dhjetor 2021

1,378,000.00

451,250.00

577,228,32

6,474.86

2,4L2,953.L9

Me !ll.Dhjetor 2020

Me:tl.Dhjetor

2021

Vlera neto mbetur

Stoqet

5.

Ne stoqe Kompania i mband kryesisht pjesdt
rezervd dhe ldndet tjera q6 nevoiten n6 aktivitetet

KorrLpanisd

e

31 Dhjetor 2020

37,Ozg.tg

6.

Llogarit6

e arketueshme dhe te arketueshmet

tjera

Njohia e td ardhurave nga interesi jo
E'd? herd korrespondon me inkasimet e tyre pdr vet faktin se
klientet e KRM "Uniteti" sh'A, shpeih trere nuk jane ne g;enaie
qe krahes perfitimeve te tyre
materiale (marrjes se sherbimeveJ, obligimin e tyre ta
mbuiolne me kundervleren e perfitimit me
rrjedhe te parase, andai keto raste trajtohen si llogari
te aiketueshme nga klientet. standardet

kerkojne qe evidenca kontabel te mbahei me "Parimin
akrual" sipas ndodhjes e jo sipas pjesmarrjes
se keshit ne transaksion' Keto llogari entiteti i
ka te pasqyruara me kete note ne,,pasqyrene pozites
Financiare ".

l4rgyrimi i t€ arketushmdve tjera dhe tregtare.

3l.Dhjetor 2021
Td arkdtushme nga sherbimet e tjera:

Minus provizi. p6r borxhet e k6qiia;

7.

4,999,794.46

(1,82I,372.L2

4,778,868.53

(t,825,179.70)

P:lraja dhe ekuivalentet e saji

Paraja dhe ekuivalentet e parasei pdrfshijnd paratd qd entiteti
i mban nd arken e vetd pdr qdllime td
pageses sd shpenzimeve operative dhe per nevoja
tjera te pa parashikuara si dhe paratd qd entiteti i
ka si depozituara nd bankat tjera' Gjenija e parasd siq jane pasqyruar
nd bilancin e gjendjes ne kete
notd €rsht6 si vijon6 :
Pessy
Nr.

Pdrshkrimi

t

Paraja nd Banka Njdsia Mitrovic6s

2

Paraja nE Banka Nj6sia Vuslltrris6

5

Paraja nd Banka Njdsia Skenderajit

4

Paraja e Kompanis6 n6 BankE

5

Paraja nd Arke Njesia Mitrovic6s

6

3l.Dhjetor 2021
(31.20)
4,475.79

31 Dhjetor 2020

66,52

10,735.56

4,3LI.LI

83,608.83

70,928.24
61,944.93

(1.6s)

Paraja nE Arkd Njdsia Vushtrris6

(1.3s)
(0.04)

7

Paraja ne Arke Njesia Skenderajit

(0.r_0)

(80.00)

8

Paraja e Kompanis6 nd Ark6

(1.4e)

(10.0s)

4,309,62

t23,322.47

Gjithsejt paraja

e gatshme:

71.60

8.

Kapitali themeluesdhe dhe kapitali alisionar

Kapitali aksionar:
Kompania dshtd e regjistruar nd Regjistrin e organi
zatave Biznesore dhe Tregdtare te Kosovds
me
datdn 01' Dhjetor 2007'sipas te dhenave nga dosja
e regjistrit, kapitali aksio-nar i Kompanisd kap
shumen prej 25,000.00 Euro'Kompania esnie ptoiesi.rtiTieri
ne pionesi td Kompanise Rajonale td
"Uttiteti"
nlhotuilttatte I(RIVI
Sh,A,
Rezervat
Rezerrvat t6 cilat me 31' Dhjetor 2027 e qd jane pasqyruar
edhe nd bilancin e gjendjes nE shumdn
prei: 2,901',178'54 Euro, fillimisht njihet ne gjendjen
iillestare td bilancit t. duni;., si diferencd n6
mes td vlerds reale td pasurive neto td Kompanise dhe shuma
e kapitalit aksionar fillestar e dhdn6
nga;rksionerdt e Kompanisd' Fitimet ose
grumbulluara
e
prej ( 1,0s,774.8sJ Euro,ndersa
[Humbjet)
fitimi i vitit 6shtd 65,179.20 Euro. Kompanis i mbet"t p-e. vitet e ardhdshme
humbja prej (40,655.65J
Euro'.

Pasqyrimi

tfitimit t6 mbajtur

Fitirni I mbajtur 37.12.2020
Fitirni I vitit 31".72.202I
Fiti rn

9.

i/hu

m bj

(105,774.85)
65,719.20

a 3t.L2.2O2t

(40,655.65)

Grantet

Analliza e Balancds
Me daten 3L' Dhjetor 202L, balanca e grantit te shtyrd pdrbehet nga
vlera bartese neto e pasurive td
marra nga donacionet e qd ato kapin shumdn prej gjithdsejt: Euro. Keto grante kryesishte jane
marre si mjete para per qellime te blerjeve te aseteve fikse.
PasqSrrimi i td hyrave nga Grantelsubvencionet & Donacionet

P€rshkrimi

3l.Dhjetor 2021

31 Dhjetor 2020

224,426.70

L28,589.72

Grante nga MZHE

0.00

t'J,s,094.75

Donacioni i kthyer p6J munges6 shfrytzimi me koh6

0.00

0.00

Kori8;jimi i shpenzimeve operative

0.00

0.00

Heqjia e aseteve nga perdorimi

Gjendja nE fillim td periudh6s
Sblgsat:.

0.00

0.00

Zhvlerrsimi akumulluar p6r pasurit e marra nga donacioni

(38,773.98)

(1_9,247.77)

Giith6seit grantet e shyera:

t85,652.72

224,426.70

Ne konton e te pagueshmeve tjera dhe tregetare
bejne pjese te pagueshmet ndaj furnitorve
vendor,
te pagueshmet per obligimet ligjore (tatime
ane tontri6u,.), p"g", e pagueshme si
dhe jane njohur
dety,rimet kontigjente nga ana e kompanise

L.Tatimi ne vleren e shtuar
2. Kontributet pensionale pun6tori&prn6dh6ri

3.Tatimine te ardhura personale
4.Tii hyrat e shtyera (Grantet)
5.Neto Paga te

793,345.67

797,726.17

872,604.79
41.6,025.93

887,809.71.
477,217.45

195,652.69

224,426.67

3,4gt.Lg

dhe tregtare:

Pasurit tjera afat shkurt6r

i I pagave -Akontacionet

61,77t.90

78,957.95

Nda{e kohore aktive arka vushtrri
it pasurit tjera afat shkurt6r

11. f it ardhurat nga veprimtaria
Pasqvrimi i tE hvrave

Listimi

lte ardhurave

sipas konsumatorve:

Te ardhurat nga Amvisnia

229,7L2.46

Te ardhurat nga Bizneset
Te ardhurat nga institucionet

47g,gg9.g7

Te ardhurat nga Organizatat Nderkombtare

r,248,633.72

197,376.30
1,,196,260.01,

7,932.90

12.

T6 hyrat nga Grantet, Sobvencionet & Donacionet
Pasqyrimi i tE hvrave

Nr.

t

P€rshkrimi
Listimi i te hyrqve sipas destinacionit:

2

Td hyrat nga Grantet eeveritare

3

Te hyrat nga Subven.e shpenzime. MZHE

GjithEsejt te

3l.Dhjetor
3l.Dhjetor 2021

2020

38,773.98

L9,247.77

170,000.00

273,839.50

2O8,773.98

305,217.29

13. Shpenzimet operatve tjera biznesore
arritur qdllimin kryesor entiteti, krijimin e t6 ardhurave
me te cilat i mbulon te gjitha kostot
qe i lindin ne veprimtari, secili entitet pa dyshim
se ka shpenzime td ndryshme t6 cilat jand td
lidhura direkt ose nd mEnyrd t6 tdrthort me aktivitetet
e biznesit.
Ne l<ontabilitet kdto shpenzime njihen me emrin
e pdrgjithshdm "shpenzimet operative tjera,,.
Entiteti nd secilin zd td shpenzimeve i grumbullon gliiha
fr".gji-.t e bdra p6r gjatd gjithe periudh6s
kohore prej njd cikli..ushtrimor e qe ky_ cikel r,oil.rponJln
r. vitin kalendarik dhe si td tilla i
pasqyr0n n0 "Pasqyr0n e te ardhurave
dhe shpenzimeve" me k6t6 note dhe mendojmi se nuk
ka
nevoje per shpalosje tjeter me te hollsishme .
Per te

Pasqvrimi i shpenzimeve tiera

Pdrshkrimi
Shpr3nzimet e autogomave

Materialet hargjuse pdr pund
Materialet per adm inistratd
Sho{-'nzimet ner shprhimot o lzrrro..

Shpenzimet per telekumunikim&l nternet

Shptnzimet

e Mirembajtjes

aseteve

Shpenz.pdr blerje & miriiimbaj. kompjuter.
Shpetnzimet e Derivate

3l.Dhjetor 2021

3l.Dhjetor 2020

452.59

4,206.76

126,479.45

173,310.40

4,786.22

10,936.99

3r,392.97

17,t23.94

5,052.23

6,174.01

16,245.43

73,627.96

2,2r5.1"2

2,757.52

293,207.12

219,537.00

Shpenzimet Marketing (Reklam)

3,527.39

4,573.r2

tri pagat

2,587.62

7,342.75

1,775.50

3,046.30

Shpenzimet

e

fundit

Shpernzimet ndihme bamiresie

Shpenzimet per transportit

0.00

t44.06

Shpenzimet e Seminare

3,061.00

2,748.73

Shpenzimet e stafit pundtor6ve

3,240.OO

8,900.00

shpenzimet borgjet e k69ija

25,360.85

83,364.03

Shpenzimet e Vajlave

15,886.80

'J.2,968.t!

Shpenzimet taksa perm barimore

1,899.05

25,400.55

Shpenzimet deponis

1,,453.39

32,234.5\

Shpenzimet e reprezentacionit

4,609.50

4,327.00

Shpenzimet e byfes6

2,181".27

4,032.56

0,00

113.00

106.00

{.6,1,24.77)

12,694.43

700.58

2,19L,99

1,993.27

0.00

1,800.00

1,6,667.74

14,250.30

9,37O.71

7,55t.45

Shpenzimet e sigurimgve
Ta

ksa Gjygjesore, permba ri more

Shpenzimet e kamates p6r vones furnitor6ve
Shpenzimet mirdmbajtje e rrugelve
Shpenzimet anarsimit Pamkos
Shpenzimet regjjstrim I automjeteve

Shpenlimet e energjis elektrike
Shpenzimet e zhvlersimit

152,029.74

57,518.83

shpenzimet e Ujit

813.86

865.95

Shpernzimet e tatimit nE pronii
Shpernzimet e qiras

624.49

465.69

5,11,1,.44

1,500.00
717,384.50

hrdsejt

a

745,957.90

14. Shpenzimet financiare
Pasqvrimi t€ dalat financiare

3,337.79

15. Taksat mbi tE ardhurat

Taksat mbi td ardhurat n€ Kosovd sipas Ligjit fiscal nr
06 / L- 10s "Mbi tatimin n6 t6 ardh rat e
normen.prei rb % te ardhurave te tatueshme, norm6 go q€
e
e
aplikueshme per td ardhurat e tatuesirme te arritura gjate
vitit z02L. rio norrn.";;;;; tne
"Pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

::l[:,:ii1'*nj: l]lllli

shktrtesa S=PPF te rubrika shenimi ne Pasqyren e rrjedhes s6 paras paraqet
salldo
202L/2020 nga Pasqyra e pozitds financiare.
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