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1  Mišljenje Revizije 

Revidirali smo godišnje finansijske izveštaje RKO Pastrimi d.d za godinu koja se završila 31. 

decembra 2021, u skladu sa Zakonom o Nacionalnoj Kancelariji Revizije Republike Kosova i 

Međunarodnim Standardima Vrhovnih Institucija Revizije (MSVIR). Revizija je izvršena prvenstveno 

kako bi nam omogućila da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima i zaključak o usaglašenosti 

sa nadležnim organima.¹ 

 

Protivno mišljenje za godišnje finansijske izveštaje 

 

Revidirali smo godišnje finansijske izveštaje RKO Pastrimi d.d (RKO Pastrimi), koji sadrže izveštaj o 

finansijskog položaja za 2021. godinu, sveobuhvatni bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, 

izveštaj o promenama na kapitalu, beleške objašnjenja o finansijskim izveštajima, uključujući 

rezime značajnih računovodstvenih politika, za godinu koja se završila 31. decembra 2021. godine. 

 

Prema našem mišljenju, zbog efekata pitanja opisanih u paragrafu „Osnova za protivno mišljenje“, 

priloženi finansijski izveštaji ne predstavljaju istinitu i realnu sliku finansijskog položaja RKO 

“Pastrimi” d.d., do 31 decembra 2021, njenog finansijskog učinka, kao i novčanog toka za 2021. 

godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). 

 

Osnova za suprotno mišljenje 

Pitanja koja su dovela do modifikacije mišljenja su: 

A1 Od deset (10) potvrda poslatih dobavljačima, u osam (8) slučajeva nismo dobili potvrde o 

stanju od dobavljača u iznosu od 339,890 €. Stoga, u nedostatku potvrda, nismo bili u 

mogućnosti da dobijemo razumnu sigurnost da li knjigovodstvena vrednost računa 

komercijalnih obaveza kompanije prikazana u finansijskim izveštajima je tačna. 

 

A2 Od devetnaest (19) potvrda upućenih dužnicima za račune potraživanja, za osamnaest (18) 

slučajeva nismo dobili potvrde o stanju u iznosu od 716,109 €. Stoga, u njihovom odsustvu, 

nismo bili u mogućnosti da dobijemo razumnu sigurnost da li je knjigovodstvena vrednost 

računa potraživanja Kompanije prikazana u finansijskim izveštajima tačna. 

 

B1 Pitanja pokrenuta sa materijalnim uticajem u okviru ovog poglavlja, za računovodstvene 

stavke kao što su revalorizaciona reserva, imovine, potraživanja i troškovi obezvređenja utiču 

na netačno prikazivanje izveštaja o tokovima gotovine. 

 

B2 Revalorizaciona rezerva prikazana u finansijskim izveštajima je potcenjena za 19,602 €. 

Prikazani iznos revalorizacione rezerve u finansijskim izveštajima na kraju godine je 445,642 

€, dok naša testiranja pokazuju da je ovaj iznos trebalo da bude prikazan u iznosu od 

470,145 €.  

 

Za više detalja pogledajte potpoglavlje 2.1 Pitanja koja utiču na mišljenje revizije  
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Revizija je izvršena u skladu sa Međunarodnim Standardima Revizije Vrhovnih Institucija Revizije 

(MSVIR). Prema ovim standardima naše odgovornosti su opisane ispod kod dela 'Odgovornosti 

Revizora za Reviziju Finansijskih Izveštaja’. U skladu sa ONISA-P-10, MSVIR 130, Etički kodeks 

NKR-a kao i drugim relevantnim zahtevima za reviziju GFI budžetskih organizacija, NKR je 

nezavisna od subjekta revizije. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i 

prikladni za osiguranje osnovu za mišljenje. 

 

Zaključak o usklađenosti 

 

Izvršili smo reviziju da li su prateći procesi i transakcije u skladu sa utvrđenim kriterijumima revizije 

koji proizilaze iz zakona koji se primenjuje na subjekt revizije u kontekstu korišćenja finansijskih 

sredstava. 
 

Po našem mišljenju, pored uticaja pitanja opisanih u odeljku Osnova za zaključak o usklađenosti, 

transakcije izvršene u RKO Pastrimi d.d. bile su, u svim materijalnim aspektima, u skladu sa 

utvrđenim kriterijumima revizije koji proizilaze iz primenljivog zakonodavstva za subjekat revizije u 

kontekstu upotrebe finansijskih izvora. 

 

Osnova za zaključak 

 

A3 127 ugovora sa izabranim kandidatima konkursa za zapošljavanje 2021. godine, zaključeno 

je u suprotnosti sa javnim konkursom, kao iu neusklađenosti sa zakonskim okvirom. 

A4 Na osnovu četiri (4) javna konkursa za zapošljavanje u RKO-u Pastrimi za 2021 godinu, 

kompanija nije u potpunosti primenila Administrativno Uputstvo 07/2007 koje reguliše i 

definiše procedure konkursa u javnom sektoru. Takođe u jednom (1) slučaju nije poštovan 

kriterijum konkursa tokom procesa ocenjivanja.  

B3 U registru korisnika preduzeća nalazi se 1.227 korisnika koji su evidentirani pod nazivom 

"XX", "XN" i "?", a koji su dužnici preduzeća u iznosu od 156,424 €. Pored toga, u ovom 

registru se nalazi još 12 korisnika kao dužnici, u iznosu od 1,906 €, za koje nema nikakvog 

naziva.   

B4 Između RKO-a Pastrimi i Opštine Priština, broj korisnika služenih od strane Kompanije bio je 

veći od onoga što je navedeno u ugovoru. Za celu 2021. godinu, Kompanija je služila 

867,564 korisnika, dok je Opštini Priština fakturisala 744,000 korisnika i postoji razlika od 

123,564 klijenata, ili u finansijskoj vrednosti od 469,543 €.  

B5 Tokom revizije prihoda primetili smo da je u 16 slučajeva kompanija fakturisala poslovanja i 

javne institucije ne u skladu sa opštinskim propisima za upravljanje otpadom, dok su u 11 

slučajeva nedostajali operativni dokazi, iu 7 slučajeva je postojala potreba da se ugovore 

korisnika ažuriraju.  

B6 Kompanija je u periodu 2021. godine zaposlila ukupno 128 novih radnika, u odnosu na 30 

planiranih biznis planom, prekoračujući planirane troškove za plate za 340,236 €. 

B7 Kompanija je angažovala 37 radnika sa ugovorima na određeno vreme za određene poslove 

i zadatke, dok su ovi zaposleni pokrivali redovne pozicije radnih mesta i za njih nije razvijena 

procedura zapošljavanja. 

Za više detalja pogledajte potpoglavlje 2.2 Pitanja koja utiču na zaključak o usklađenosti 
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Revizija je izvršena u skladu sa Međunarodnim Standardima Revizije Vrhovnih Institucija Revizije 

(MSVIR). Prema ovim standardima naše odgovornosti su opisane ispod kod dela 'Odgovornosti 

Revizora za Reviziju Finansijskih Izveštaja’. U skladu sa ONISA-P-10, MSVIR 130, Etički kodeks 

NKR-a kao i drugim relevantnim zahtevima za reviziju GFI budžetskih organizacija, NKR je 

nezavisna od subjekta revizije. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i 

prikladni za osiguranje osnovu za zaključak. 

 
 

  

Odgovornosti Menadžmenta i upravnih organa/upravljačkih za godišnje finansijske 

izveštaje 

Menadžment je odgovoran za pripremu i realnu prezentaciju finansijskih izveštaja u skladu sa 

Međunarodnim Standardima Računovodstva u Javnom Sektoru (MSRJS). Takođe, menadžment 

odgovoran je i za uspostavljanje unutrašnjih kontrola, za koje utvrdi da su neophodne kako bi se 

omogućilo sastavljanje Finansijskih Izveštaja, bez pogrešnog prikazivanja materijalnih izveštaja 

izazvanih bilo prevarom ili greškom. To uključuje ispunjavanje zahteva koji proizilaze iz Zakona br. 

03/L-048 o Upravljanju Javnim Finansijama i Odgovornosti (sa dopunama i izmenama), zakona br. 

04/L-087 o Javnim preduzećima (sa dopunama i izmenama), Zakona 06/L-032 o računovodstvu, 

finansijsko izveštavanje i reviziju. 

 

Upravni odbor je odgovoran za obezbeđivanje nadzora nad postupkom finansijskog izveštavanja 

RKO Pastrimi d.d 

 

Odgovornost Menadžmenta o Usaglašenosti 

 

Menadžment RKO Pastrimi d.d je takođe odgovoran za korišćenje finansijskih resursa RKO 

Pastrimi d.d u skladu sa Zakonom o Upravljanju Javnim Finansijama i Odgovornosti i svim ostalim 

važećim pravilima i propisima.² 

 

Odgovornost Generalnog Revizora za reviziju GFI 

 

Naši ciljevi su da pružimo razumno uverenje da finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno 

značajne pogreške, bilo zbog prevare ili greške, i da izdajemo/izradimo revizorski izveštaj koji 

uključuje naše mišljenje.  Razumna sigurnost je visoki stepen sigurnosti međutim ne garantuje da 

će revizija koja se vrši u skladu sa MSVIR uvek identifikovati materijalno pogrešno prikazivanje 

kada ono postoji. Pogrešna prikazivanja se mogu pojaviti usled prevare ili greške a smatraju se 

materijalnim ukoliko, pojedinačno ili u grupi, razumno očekuje da utiču u ekonomskim odlukama 

korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 

 

Naš cilj je takođe da izrazimo revizorsko mišljenje o usklađenosti relevantnih vlasti RKO Pastrimi 

d.d – Mitrovica sa svim primenljivim politikama pravilima i propisima u vezi sa korišćenjem 

finansijskih resursa revidirane Organizacije u kontekstu korišćenja finansijskih sredstava. Kao deo 

revizije u skladu sa Zakonom o NKR i ISSAI, vršimo profesionalnu presudu i održavamo 

profesionalni skepticizam tokom cele revizije. Mi takođe: 
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 Identifikujemo i procenimo rizike od materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja 

finansijskih izveštaja, bilo zbog prevare ili greške, izradimo i izvršimo revizorske postupke 

koji odgovaraju na te rizike, i pribavimo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da 

obezbedimo osnovu za naše mišljenje. Rizik od ne otkrivanja materijalno značajnih 

pogrešnih navoda koji nastaju kao rezultat prevare veći je od onog koji je rezultat greške, 

jer prevara može uključivati manipulaciju, falsifikovanje, namerne propuste, lažno 

predstavljanje ili zaobilaženje unutrašnjih kontrola. 

 

 Identifikujemo i procenimo rizike neusklađenosti sa vlastima, bilo zbog prevare ili greške, 

izradimo i izvršimo revizorske postupke koji su odgovorni za te rizike, i pribavimo revizijske 

dokaze koji su dovoljni i prikladni da pruže osnovu za naš zaključak o usklađenosti sa 

vlastima.  Rizik od ne otkrivanja materijalno značajnih pogrešnih navoda koji nastaju kao 

rezultat prevare veći je od onog koji je rezultat greške, jer prevara može uključivati 

manipulaciju, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje 

unutrašnjih kontrola. 

 

 Osiguramo da razumemo unutrašnju kontrolu relevantnu za reviziju, radi izrade revizorskih 

postupaka koji su prikladni, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o efektivnosti interne 

kontrole RKO Pastrimi d.d 

 

 Procenimo prikladnost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih 

procena i povezanih otkrivanja izvršene od strane menadžmenta. 

 

 Procenimo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući 

obelodanjivanja, da bi se osigurali da finansijski izveštaji prikazuju transakcije i osnovne 

događaje realno i tačno. 

 

Između ostalog, komuniciramo sa menadžmentom i odgovornima za upravljanje, i u vezi sa 

obimom i vremenom revizije i važnim nalazima revizije, uključujući sve značajne nedostatke 

interne kontrole koje identifikujemo tokom revizije. 

 

Od pitanja koja su preneta menadžmentu, identifikujemo ona pitanja koja su bila najrelevantnija u 

reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda i koja se smatraju ključnim revizorskim pitanjima. 

Izveštaj revizije objavljuje se na veb stranici NKR-a, sa izuzetkom informacija koje su klasifikovane 

kao osetljive ili zbog drugih zakonskih i administrativnih zabrana, u skladu sa važećim 

zakonodavstvom. 

Naši ciljevi su da pružimo razumno uverenje da finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno 

značajne pogreške, bilo zbog prevare ili greške, i da izdajemo/izradimo revizorski izveštaj koji 

uključuje naše mišljenje.  Razumna sigurnost je visoki stepen sigurnosti međutim ne garantuje da 

će revizija koja se vrši u skladu sa MSVIR uvek identifikovati materijalno pogrešno prikazivanje 

kada ono postoji. Pogrešna prikazivanja se mogu pojaviti usled prevare ili greške a smatraju se 

materijalnim ukoliko, pojedinačno ili u grupi, razumno očekuje da utiču u ekonomskim odlukama 

korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 
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2  Nalazi i preporuke 

Tokom revizije, primetili smo oblasti za potencijalno poboljšanje, uključujući internu kontrolu, koje 

su predstavljene u nastavku za vaše razmatranje u obliku nalaza i preporuka. Ovi nalazi i 

preporuke imaju za cilj da izvrše neophodne korekcije finansijskih informacija predstavljenih u 

finansijskim izveštajima, uključujući obelodanjivanja, i da poboljšaju interne kontrole nad 

finansijskim izveštavanjem i usklađenost sa nadležnim organima u pogledu upravljanja sredstvima 

javnog sektora. Mi ćemo pratiti (razmotriti) ove preporuke tokom revizije sledeće godine. 

 

Ovaj izveštaj je rezultirao sa 23 preporuka, od njih su 7 nove preporuke, 15 i ponovljenih i 1 

delimično sprovedena. 

 
 

  

 

Dok za status preporuka iz prethodne godine i  nivo njihove primene, vidi poglavlje 3 
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2.1 Pitanja koja utiču na revizorsko mišljenje 

Pitanje A1 - Nedostatak potvrda od trećih lica za iznos obaveza  

Nalaz U skladu sa Konceptualnim okvirom finansijskog izveštavanja, stav 4.26, 

obaveza se priznaje u izveštaju o finansijskom položaju kada je verovatno 

da će ekonomski resursi odteknuti iz entiteta za izmirenje tekuće obaveze i 

iznos za koji će obaveza biti izmirena može biti pouzdano izmereno. 

 

Da bi se testirala tačnost obaveza prema trgovcima, pored ostalih 

procedura, poslali smo deset (10) potvrda trećim licima ili dobavljačima u 

ukupnoj vrednosti od 1,084,017 €.  

Do završetka revizije dobili smo samo dve (2) potvrde od dobavljača u 

iznosu od 744,127 €, dok za osam (8) dobavljača sa ukupnom vrednošću 

bilansa od 339,890 €, nismo dobili tražene potvrde. U nedostatku ovih 

potvrda, nismo bili u mogućnosti da dobijemo razumnu sigurnost da li je 

knjigovodstveni iznos obaveza prema dobavljačima prikazan u finansijskim 

izveštajima tačan. 

 Do ovoga je došlo zbog neprimenjivanja usaglašavanja na periodičnoj 

osnovi i nedovoljne komunikacije kompanije sa svojim dobavljačima. 

  

Uticaj Periodično neusaglašavanje podataka kompanije i dobavljača utiče na 

neispravno prikazivanje bilansa stanja u finansijskim izveštajima. 

  

Preporuka A1 Upravni odbor mora da obezbedi da se preduzmu sve neophodne radnje za 

usaglašavanje godišnjeg bilansa računa između kompanije i dobavljača, ne 

isključujući fizičke dostave potvrda od svojih službenika i posete 

dobavljačima radi potvrde konačnog statusa obaveza. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
 

Pitanje A2 - Nedostatak potvrda od trećih lica za račune potraživanja 

Nalaz Prema MRS 1, entitet treba da pruži informacije za objašnjenje, ili u izveštaj 

o finansijskom položaju ili u napomene sa objašnjenjima, za dalje 

potklasifikacije predstavljenih stavki, klasifikovanih na način koji je prikladan 

za poslovanje entiteta. Računovodstvene evidencije treba da budu pouzdan 

izvor za sastavljanje finansijskih izveštaja. 

 

Da bi se proverila tačnost računa potraživanja od kupaca, pored ostalih 

procedura, trećim licima/klijentima smo poslali devetnaest (19) potvrda u 

ukupnom iznosu od 994,020 €, dok smo od njih dobili samo jednu (1) 

potvrdu vrednosti. od 277,911 €. Nismo primili potvrde od osamnaest (18) 

klijenata u iznosu od 716,109 €, stoga u nedostatku ovih spoljnih potvrda, 

nismo bili u mogućnosti da dobijemo razumnu sigurnost za 

knjigovodstvenu vrednost računa potraživanja od kupaca RKO Pastrimi u 

finansijskim izveštajima.. 
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 Ovo se desilo jer RKO Pastrimi nije izvršila blagovremeno usaglašavanje 

kartica između kupaca i kompanije, a to su uglavnom stari dugovi.  

  

Uticaj Godišnje neusaglašavanje podataka RKO-a Pastrimi i njenih klijenata izaziva 

nesigurnost sa stanjem računa ako su oni tačni. Ovo utiče na pogrešno 

prikazivanje stanje računa na  finansijske izveštaje. 

  

Preporuka A2 Odbor direktora treba da obezbedi da su preduzete sve neophodne radnje 

za godišnje usklađivanje stanja računa između RKO Pastrimi i dužnika, ne 

isključujući i fizičke dostave potvrda od zvaničnika kompanije i posete 

dužnicima radi potvrde konačnog stanja zahteva. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
 

Pitanje B1 - Netačno prikazivanje izveštaja o tokovima gotovine 

Nalaz Prema MRS 1 – „Prikazivanje finansijskih izveštaja“, entitet treba da pripremi 

svoje finansijske izveštaje, isključujući informacije o tokovima gotovine, na 

osnovu inkrementalnog računovodstva. Svrha izveštaja o tokovima 

gotovine, prema MRS 7, je da zadovolji potrebe korisnika računovodstvenih 

informacija u odnosu na monetarni rezultat, tok kretanja monetarnih 

sredstava tokom jednog obračunskog perioda. Dodatne informacije mogu 

biti važne za korisnike da razumeju finansijsku poziciju i likvidnost entiteta, 

iznos novčanih tokova koji proizilaze iz poslovnih, investicionih i finansijskih 

aktivnosti. 

 

 Kompanija je sastavila izveštaj o novčanom toku, ali na osnovu pitanja 

pokrenutih u okviru ovog poglavlja za računovodstvene stavke kao što su; 

revalorizacione rezerve, imovine, računi potraživanja i troškovi 

obezvređenja, zaključak revizije je da novčani tok ne prikazuje tačne 

informacije, s obzirom da ove stavke imaju uticaj na finansijski rezultat u 

izveštaju o prihodima, utiču i na netačan prikaz dobiti prenetog perioda u 

izveštaju o promenama na kapitalu. 

  

 Do ovoga je došlo zbog nepravilne primene zahteva standarda. 

  

Uticaj Materijalni pogrešni prikazi finansijskih stavki imaju direktan uticaj na 

netačno prikazivanje izveštaja o novčanom toku. 

  

Preporuka B1 Odbor direktora da obezbedi da su efektivni procesi uspostavljeni da 

potvrdi da su ispravke identifikovanih grešaka u novčanim tokovima 

izvršene kako bi se obezbedio istinit i pošten prikaz ovog izveštaja. 

 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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Pitanje B2 - Netačan prikaz revalorizacione rezerve 

Nalaz Prema MRS 16 – 'Dugoročna materijalna imovina', ako se knjigovodstvena 

vrednost (neto) jedne imovine poveća kao rezultat revalorizacije, povećanje 

se knjiži direktno u sopstvene kapitale sa naslovom - višak vrednosti (višak) 

revalorizacije. Međutim, rast se priznaje u dobiti ili gubitku u meri u kojoj 

pokriva smanjenje revalorizacije iste imovine prethodno priznate u dobiti ili 

gubitku. 

 

 Revalorizaciona rezerva prikazana u finansijskim izveštajima je potcenjena 

za 19,602 €. Prikazani iznos revalorizacione rezerve u finansijskim 

izveštajima na kraju godine je 445,642 €, dok naša testiranja pokazuju da je 

ovaj iznos trebalo da bude prikazan u iznosu od 470,145 €. Ovo zbog toga 

što je u prethodnoj godini vrednost revalorizacije potcenjena za 24,503 €, 

pri čemu je umesto 618,412 € kompanija iskazala vrednost od 593,909 €. 

Kompanija je umanjilo ovu vrednost ukupno za 20%, dok se u imovini 

nalaze zgrade koje imaju stopu amortizacije (obezvređenja) od 5% i oprema 

sa stopom od 10%. Takođe, Kompanija prilikom revalorizacije imovina nije 

izvršilo njihovu amortizaciju po revalorizovanoj vrednosti, već je 

revalorizovani višak vrednosti dodalo početnom trošku imovine i iznad ove 

vrednosti izvršilo obračun amortizacije. 

  

 Prema rečima finansijskog menadžera, to se desilo zbog problema sa 

programom imovine u vezi sa uvođenjem revalorizovane vrednosti u 

program. 

  

Uticaj Netačno prikazivanje računovodstvenih informacija u finansijskim 

izveštajima utiče na precenjivanje dela kapitala, posledično na netačno i 

nepravilno prikazivanje finansijskih izveštaja. 

  

Preporuka B2 Odbor direktora da obezbedi detaljan pregled registra imovine, kao i da su 

preduzete korektivne radnje u vezi sa povećanjem/smanjenjem vrednosti 

imovine nakon njihove revalorizacije, kako bi iznos revalorizacione rezerve 

bio ispravno prikazan u finansijskim izveštajima. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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2.2  Pitanja koja utiču na zaključenje usklađenosti 

 

Pitanje A3 - Sklopljeni ugovori sa zaposlenima u suprotnosti sa zakonom i javnim 

konkursom  

Nalaz Javni konkursi koje je raspisao RKO Pastrimi u 2021. godinu, objavljeni su 

na određeno vreme pozivajući se na član 5 tačka 1.6 Administrativnog 

uputstva br. 07/2017 o regulisanju postupaka konkursa u javnom sektoru. 

Dok član 10. Zakona o radu br. 03/L-212 precizira oblike ugovora koji se 

mogu zaključiti i utvrđuje da se ugovori na određeni period ne mogu 

zaključivati na period duži od deset (10) godina.  

 

Kompanija je tokom 2021. godine, kroz četiri (4) konkursa, zaposlila 127 

radnika. Iako su svi konkursi raspisani za prijem novih radnika na 

određeno vreme, u toku godine odlukom menadžmenta svim 

zaposlenima su dati ugovori na neodređeno vreme. Ovom radnjom 

menadžment nije ispoštovao ni uslove konkursa koji je sam raspisao, niti 

Zakona o radu po kome se ugovori na određeno vreme mogu dodeljivati 

na period do 10 godina.  

 Prema pravnim zvaničnicima kompanije, to se dogodilo jer je izvršni 

direktor odlučio da se svi ugovori, kako oni od 2021. godine, tako i 

prethodni ugovori koji su bili na određeno vreme, budu u potpunosti 

produženi na neodređeno vreme. 

  

Uticaj Zaključivanje ugovora u ovoj formi dovodi do nepoštovanja uslova javnog 

konkursa i nije u skladu sa zakonskim okvirom. 

  

Preporuka A3 Upravni odbor da obezbedi da se zaključivanje ugovora za zapošljavanje 

novog kadra izvrši u skladu sa kriterijumima raspisanim na javnom 

konkursu i u skladu sa Zakonom o radu. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 

 

Pitanje A4 - Nedostaci u procesu regrutacije za redovno osoblje 

Nalaz Prema Administrativnom uputstvu o regulisanju postupaka konkursa u 

javnom sektoru, br. 07/2017, član 5 uređuje sadržinu konkursa, član 9.2 

navodi da po isteku konkursnog roka komisija za izbor sačinjava listu 

prijavljenih na konkurs koji ispunjavaju uslove i kriterijume konkursa. U 

članu 10.8 navodi se da komisija za izbor, nakon razmatranja primedbi i 

ispravljanja rezultata pismenog testa, sačinjava konačnu listu sa 

rangiranjem dobijenih bodova, kao i član 11. opisuje proces popunjavanja 

formulara(obrasca) za poene iz intervjua učesnika.  

 

Tokom revizije četiri (4) konkursa za prijem sedam (7) novih radnika 

primljenih u Kompaniju, uočili smo sledeće nepravilnosti:  
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 Sadržaj konkursa je manjkav, na konkursima nedostaje deo 

sažetka opisa poslova, trajanje imenovanja, probni rad i sl.; 

 Prilikom izrade procedura zapošljavanja ne sačinjava se konačna 

lista prijavljenih na konkursu koji ispunjavaju uslove i kriterijume 

konkursa; 

 Prilikom izrade procedura regrutacije ne sačinjava se konačna lista 

prijavljenih(kandidata) za pismeni test sa rangiranjem osvojenih 

bodova; 

 Obrasci i forma za intervjue za učesnike se ne koriste prema 

propisu. 

Takođe u jednom (1) slučaju nije ispoštovan uslov i kriterijum konkursa: 

 Za radno mesto „Unutrašnja kontrola” jedan od kriterijuma je bio 

da kandidat nije osuđivan za neko krivično delo ili pod istragom. 

Na osnovu sudske potvrde, izabrani kandidat figurira da ima 

predmet u postupku kao i osuđujuću presudu; 

 

 Ovo se desilo jer je kompanija kontinuirano praktikovala ove politike 

procesa ocenjivanja, a u slučaju izbora kandidata koji nisu ispunjavali 

uslove konkursa, to se desilo zbog nedovoljne kontrole komisija za izbor. 

  

Uticaj Zanemarivanje Administrativnog uputstva i drugih propisa u vezi sa 

procesima regrutacije utiče na pojavu slabosti u procesu ocenjivanja, sve 

do neizbora uspešnih kandidata. Nepoštovanje kriterijuma javnog 

konkursa može uticati i na zapošljavanje kadrova nesposobnih za položaj 

i profesionalnu diskriminaciju kandidata. 

  

Preporuka A4 Upravni odbor da obezbedi da se preduzmu neophodne mere za 

ispunjavanje svih smernica za regulisanje i utvrđivanje postupka javnog 

konkursa, kao i da vrši kontrole nad ljudskim resursima i komisijama za 

izbor u cilju ispunjavanja uslova i kriterijuma konkursa prilikom 

ocenjivanja. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
 

Pitanje B3 - Fakturisanje korisnika(klijenata) bez tačnog naziva 

Nalaz Internim pravilnikom Kompanije za sprovođenje poslovnih procedura i 

politika, u članu 20. stav 20.1. i 20.2., navedeno je da Kompanija vrši 

registraciju korisnika na osnovu evidencije obezbeđene prilikom uvođenja 

novih korisnika na usluzi, kao i podataka koji se moraju uneti u bazu 

korisnika su: ime i prezime, lični broj, adresa (ulica), zona itd. Zakonom o 

otpadu je propisano da je „Korisnik“ lice koje je sklopilo ugovor o 

uslugama sa pružaocem usluga ili prima određene usluge po zakonu. 

 

Registar klijenata preduzeća sadrži 1,227 klijenata koji su registrovani sa 

nazivom "XX", "XN" i "?", a koji su dužnici preduzeća u iznosu od 156,424 €. 

Pored toga, u ovom registru se nalazi još 12 drugih klijenata, u iznosu od 
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1,906 €, za koje nema nikakvog naziva. Ova situacija je iz 2000. godine, a 

koja se nastavila i 2021. godine. 

 Prema potvrdi menadžera za korisničku podršku, a na osnovu izveštaja o 

radu komisije koju je imenovao izvršni direktor za ispitivanje klijenata, ističe 

se da ova pojava datira od 2000. godine pa nadalje u cilju održavanja 

rednog broja klijenata i da ovi klijenti koji su ostali u registru su nepoznati. 

Međutim, identifikovanje klijenata samo preko cifre „XX“, „XN“ ili „?“, bez 

evidentiranja adrese klijenata i drugih osnovnih identifikacionih podataka 

kao što su ime i prezime, predstavlja značajne slabosti u upravljanju računa 

potraživanjima kompanije. 

  

Uticaj Evidentiranje klijenata u registar preduzeća bez opisa osnovnih podataka, 

ugrožava ubiranje monetarnih sredstava zbog nemogućnosti primene 

zakonskih mera prema ovim dužnicima. Neimenovani računi takođe 

izazivaju sumnju u tačnost i prava kompanije na ubiranje, sa uticajem na 

netačno prikazivanje računa. 

  

Preporuka B3 

 

 
 

Upravni odbor mora da obezbedi da u razumnom roku razmotri i 

preduzme potrebne korektivne mere, kako bi svi korisnici identifikovani 

nazivom „XX“, „XN“ i „?“, bili registrovani na ime korisnika usluga. 

Istovremeno pregledati račune ostalih dužnika za koje u registru ne postoje 

nikakvi identifikacioni podaci. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 

 

Pitanje B4 - Broj služenih korisnika veći od navedenog u ugovoru 

Nalaz Član 10.11 ugovora (za period januar - decembar 2021.) zaključenog 

između RKO Pastrimi i Opštine Priština, za pružanje usluga primarnog 

upravljanja otpadom i sakupljanja u Opštini Priština, predviđa da će 

preduzeće obezbediti da fakture primljene od Opštine, ih preko svog 

osoblja dostavi korisnicima usluga. Dok, prema članu 11.5, opština će 

preduzeću platiti za uslugu, na osnovu broja korisnika za 62.000 korisnika 

po ceni od 3.80 €.   

 

Broj korisnika koje je preduzeće služila bio je veći od onoga što je navedeno 

u ugovoru sa opštinom. Tako je tokom kvartala (K), 72,445 korisnika su 

služeni za K1, 72,688 korisnika za K2, 72,327 korisnika za K3 i 71,728 

korisnika tokom K4. S druge strane, Kompanija je služila opštini samo za 

62,000 korisnika mesečno. U ukupnim godišnjim ciframa za 2021. godinu, 

Kompanija je obavila službe za 867,564 korisnika (potrošača), dok je 

Opština Priština fakturisala 744,000 korisnika i postoji razlika od 123,564 

korisnika, ili u finansijsku vrednost od 469,543 €. Vredi napomenuti da 

kompanija pruža usluge za sve ove klijente (potrošače), ali naplaćuje samo 

za klijente prema sporazumu sa Opštinom Priština. 
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 Gore identifikovane nedostatke, službenik za finansije ih opravdava da je 

menadžment preduzeća u stalnom kontaktu sa opštinom da se u slučaju 

obnove ugovora ovi nedostaci isprave, u cilju usaglašavanja broja 

fakturisanih korisnika. 

  

Uticaj Pružanje dodatnih usluga bez promene cene usluge i razlike u broju 

fakturisanih korisnika od onoga što je navedeno u ugovoru, utiče na to da 

preduzeće obavlja usluge za veći broj korisnika radeći sa dodatnim 

troškovima usluge. 

  

Preporuka B4 Upravni odbor treba da razmotri uslove ugovora sa Opštinom Priština, 

obezbeđujući da su ovi uslovi prihvatljivi za obe strane.  
 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
 

Pitanje B5 - Neprimena opštinskih propisa u fakturisanju za upravljanje otpadom 

Nalaz Prema Zakonu o otpadu, član 14.3 i 15, tarife za odlaganje komunalnog 

otpada i način prikupljanja monetarnih sredstava za usluge otpada 

određuju opštine. Na osnovu ovog zakona, opštine Priština, Lipljan, Kosovo 

Polje, Obilić i Podujevo su izradile uredbe o upravljanju otpadom i odredile 

tarife za usluge otpada na osnovu pražnjenja tipa kontejnera. 

 

 Na osnovu revizije 70 uzoraka prihoda, naišli smo na sledeće nepravilnosti: 
 

 U šest (6) slučajeva u iznosu od 2,213 €, Kompanija je za svoje 

usluge koje pruži javnim ustanovama i poslovanjima fakturisala na 

osnovu m² ili broja učenika, a ne kako je definisano propisima po 

vrsti i pražnjenju kontejnera; 

 U deset (10) slučajeva u iznosu od 1,383 €, izvršeno je fakturisanje 

poslovanjima i institucijama po starom pravilniku bivše 

Regulatornog Ureda za vodosnabdevanje i otpad, koji je predviđao i 

16% PDV-a. Ovo fakturisanje treba da se vrši na osnovu cena 

relevantnih opštinskih propisa o upravljanju otpadom; 

 U jedanaest (11) slučajeva Kompanija ne poseduje dokaze 

(operativne izveštaje) u vezi sa pružanjem usluga, što onemogućava 

izvođenje finansijskog efekta ovih nepravilnosti; 

 U šest (6) slučajeva, ugovori poslovanja i institucija u kojima se 

zasniva fakturisanje, treba da se ažuriraju sa cenama relevantnih 

opštinskih propisa. Dok za jedan (1) slučaj, za javnu instituciju 

nedostaje ugovor koji je obavezan za ovo fakturisanje na osnovu 

opštinske uredbe (pravilnika). 
 

 Ovakvo stanje je rezultat nepravilnog funkcionisanja internih kontrola u vezi 

sa neadekvatnom primenom važećih tarifa, obezbeđivanjem dokaza u vezi 

sa uslugama i ažuriranjem ugovora prema cenama relevantnih propisa.  
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Uticaj Nefakturisanje usluge po tarifama koje utvrđuju nadležni organi i 

nedostatak dokaza, utiču na nesprovođenje zakonskih procedura i uzrokuju 

dodatni trošak usluge. Ovo posledično utiče na vrednost dobiti/gubitaka 

preduzeća. 

  

Preporuka B5 Upravni odbor da obezbedi da se zakonske nedoslednosti otklone što je 

pre moguće, počev od ažuriranja starih ugovora do primene važećih tarifa 

opštinskih propisa koje utvrđuje akcionar kao nadležni organ. Dok za svaku 

fakturisanu uslugu obezbediti dokaze u vezi sa pružanjem usluge 

(količinom, vrstom, vremenom i mestom). 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 

 

Pitanje B6 - Prekoračenje broja zaposlenih i rashoda za plate planiranih po planu poslovanja 

Nalaz Prema Zakonu o javnim preduzećima br. 03/L-087, član 12, stav 2, u 

skladu sa svojim pravima i obavezama utvrđenim drugim zakonima, 

direktori Javnog preduzeća moraju postupati u skladu sa poslovnim i 

finansijskim strategijama opisanim u usvojenom poslovnom planu. 

 

Preduzeće je Planom poslovanja za 2021. godinu planiralo da maksimalno 

odobreni broj zaposlenih na kraju godine bude 795 zaposlenih ili 30 

novozaposlenih, sa projekcijom budžeta u iznosu od 4,629,012 €. 

Međutim, tokom 2021. godine kompanija je zaposlila ukupno 128 novih 

radnika čime je ukupan broj zaposlenih porastao na ukupno 860. 

Povećanje broja zaposlenih iznad nivoa odobrenog u biznis planu 

rezultiralo je prekoračenjem rashoda za plate za 340,236 € preko 

planiranog iznosa ili izraženo u procentima od 7,35% iznad planirane 

kvote.  

 Razlog za prekoračenje troškova za plate je, prema rečima zvaničnika 

Kompanije, povećanje broja zaposlenih sa ugovorima o određenim 

poslovima i zadacima, do čega je, prema oceni rukovodstva 

(menadžmenta) kompanije, angažovanje ovih zaposlenih došlo zbog 

povećanja obima posla i broja klijenata. 

  

Uticaj Prekoračenje broja zaposlenih preko dozvoljenog planiranja može 

rezultirati neadekvatnom orijentacijom budžeta kompanije, a samim tim 

Kompanija se može suočiti sa nedostatkom sredstava za pokrivanje 

drugih troškova. 

  

Preporuka B6 Upravni odbor mora da sprovede poslovni plan kojeg je sam usvojio. 

Štaviše, vršiti kontinuirano praćenje rashoda za plate u odnosu na 

planiranja, i u slučajevima kada se ukaže potreba za dodatnim izdacima, 

to treba potkrepiti blagovremenom pregledom poslovnog plana. 

  

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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Pitanje B7 - Zapošljavanje radnika sa ugovorom na određeno vreme za određene poslove i 

zadatke, bez razvoja procedura regrutovanja 

Nalaz Prema Zakonu o radu br.03/L-212, član 8, poslodavac u javnom sektoru je 

dužan da raspiše javni konkurs svaki put kada zapošljava radnika i zasniva 

radni odnos. Član 84. Zakona o javnim službenicima takođe navodi da se 

ugovori o posebnim uslugama zaključuju prema relevantnom 

zakonodavstvu o javnim nabavkama na osnovu pravila za nabavku 

posebnih usluga. 

 

 Kompanija je tokom 2020. godine zaposlila 52 radnika sa ugovorom na 

određeno vreme za određene poslove i zadatke, ali su ti zaposleni 

pokrivali redovna radna mesta i za iste nisu razvili procedure 

zapošljavanja(regrutacije). 

 
 

 Prema rukovodstvu(menadžmentu) preduzeća, zapošljavanje putem 

ugovora za određene poslove i zadatke nastalo je kao rezultat značajnog 

povećanja obima posla i potrebe da se usluge efektivno obavljaju prema 

zahtevima građana. 

  

Uticaj Angažovanje zaposlenih za određene poslove i zadatke na redovnim 

radnim pozicijama bez razvijanja bilo kakvog konkurentskog procesa, 

eliminiše konkurenciju i povećava rizik od angažovanja neodgovarajućih 

lica na određenim pozicijama. 

  

Preporuka B7 Upravni odbor treba da obezbedi da se prilikom zasnivanja radnog 

odnosa poštuju relevantne zakonske odredbe kroz odvijanja procedura 

regrutacije i da obezbedi da redovna radna mesta (pozicije) budu 

pokrivane redovnim procesima regrutacije (zapošljavanja). 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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2.3  Ostala pitanja finansijskog upravljanja i usklađenosti 
 

  

 

2.3.1   Interne kontrole u finansijskom izveštavanju 

 

Slede pitanja koja se odnose na prezentaciju podataka i pripremu u finansijskim izveštajima.   

 

Pitanje B8 - Netačno prikazivanje izveštaja o promenama na kapitalu 

Nalaz Prema MRS 1 – Prikazivanje finansijskih izveštaja, paket finansijskih izveštaja 

treba da sadrži i izveštaj o promenama na kapitalu, koji predstavlja sažetak 

svih promena na kapitalu. 

 

Pitanja pokrenuta u okviru ovog poglavlja u vezi revalorizacione rezerve, 

odloženih prihoda i rashoda obezvređenja koji imaju uticaj na finansijski 

rezultat u izveštaju o prihodima takođe utiču i na netačan prikaz dobiti za 

preneti period u izveštaju o promenama na kapitalu. 

 Ovo se dogodilo zbog neodgovarajuće profesionalne kompetentnosti 

službenika odgovornih za potpuno i pošteno prikazivanje računa. 

 

Uticaj Dobit perioda, kao rezultat netačnosti stavki koje utiču na finansijski 

rezultat, preneta u izveštaj o promenama na kapitalu, pored netačnog 

efekta na neto dobit, utiče i na stavku zadržane dobit. 

 

Preporuka B8 Upravni odbor da obezbedi da se izvrši analiza uzroka koji su uticali na 

pogrešno prikazivanje izveštaja o promenama na kapitalu i da se preduzmu 

mere za rešavanje ovih uzroka na sistematski način kako bi se obezbedio 

istinit i pošten izgled (prikaz) izveštaja. 

 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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2.3.2   Računi potraživanja 

 

Vrednost računa potraživanja prikazana u GFI-u je 2,671,707€. Oni se odnose na ubiranja nad 

klijentima iz redovnog poslovanja Kompanije. Testirali smo 70 uzoraka za značajna ispitivanja u 

bruto vrednosti od 1,523,250 €. 

 

Pitanje C1 – Prepoznavanje pasivizacije klijenata neplaćanjem zaostalih dugova 

Nalaz Uredbom o upravljanju finansijama i rashodima iz 2020. godine, u član 8, 

precizirano je "Pasivizacija klijenata i malih lokala (prostorija) vrši se na 

zahtev samog klijenata, na predlog inkasanta koji je na terenu, overava se 

internom kontrolom i usvaja se od strane komisije za pasivizacije, dok se 

klijenti sa posebnim ugovorima i institucijama obavljaju raskidom ugovora 

između dve strane. Dok je, prema odluci Upravnog odbora iz 2018. godine 

za utvrđivanje opštih pravila i kriterijuma za pasivizaciju, precizirano da se uz 

zahtev za pasivizaciju prilaže i kartica klijenta gde dug prema kompaniji 

treba da bude nula. 

 

Od 18 revidiranih uzoraka pasivnziranih klijenata tokom 2021. godine, njih 

12 u iznosu od 1,185 € pasivizirano je dugom koji figurira na njihovim 

karticama u trenutku pasivizacije. 

 Kompanija, pasivizaciju klijenata sa dugovanjima opravdava da su većina 

njih stari dugovi, i da ne bi se dodatno opteretitli dugom ovi klijenti, 

pasivizirali su im fakturisanje.   

 

Uticaj Pasivnzacija klijenata sa otvorenim dugovima predstavlja rizik za mogućnost 

naplate ovih dugova u budućnosti, a istovremeno predstavlja značajne 

slabosti u vođenju registra računa potraživanja. 

 

Preporuka C1 Odbor Direktora da obezbedi da kancelarija za fakturisanje pasivizira 

klijente samo prateći procedure preko verifikacione komisije, ispunjavajući 

primarni uslov da dugovanja klijenata prema kompaniji pre procesa 

pasivizacije postanu nula. 

 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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2.3.3   Dugoročna imovina 

 

Vrednost dugotrajne imovine prikazane u izveštaju o finansijskom položaju je 5.196.659 €. Oni se 

odnose na objekte, vozila i mašine, IT opremu, inventar kao i tekuća ulaganja ili povećanje 

bogatstva. U oblasti imovine ispitali smo 54 uzorka za supstancijalne detaljne testove u iznosu od 

646,076 €, kao i šest (6) uzoraka za testove usklađenosti. Pored toga, u smislu amortizacije, za 

analitičke svrhe, izvršili smo značajne analitičke procedure. 

 

Pitanje B9 - Netačan prikaz neto vrednosti imovine i troškova amortizacije 

Nalaz Prema MRS 16 – Dugoročna materijalna imovina, po priznavanju kao 

imovina, jedna stavka dugoročne materijalne imovine (zemljište, zgrade, 

mašine i oprema) čija se fer vrednost pouzdano odmerava će se preneti 

revalorizovanom iznosu, što je prava vrednost stavki na datum revalorizacije 

umanjene za neku naknadnu akumuliranu amortizaciju i nekog 

akumuliranog gubitka od obezvređenja. 

 

Kompanija, nakon revalorizacije imovine, nije ih tretirala u skladu sa 

zahtevima standarda. Njihova neto vrednost u GFI-u je prikazana u iznosu 

od 5,196,659€, dok se prema reviziji ispostavlja da je ova vrednost 

5,411,075€. Kao rezultat toga, vrednost u izveštajima i revidira vrednosti se 

ne poklapaju sa 214,417 €, jer prilikom revalorizacije imovina, Kompanija 

nije izvršilo njihovu amortizaciju po revalorizovanoj vrednosti, već je 

revalorizovani višak vrednosti dodalo početnim troškovima imovine i 

obračunalo amortizaciju nad te vrednosti. Pored toga, početna stanja nekih 

stavki u klasi aktive preneta su greškom. Ove greške su takođe uticale na 

precenjivanje akumulirane amortizacije za 113,052 €, kao i na precenjivanje 

troškova amortizacije za 129,507 €. 

 

 Prema rečima finansijskog menadžera, ovo se dogodilo jer Kompanija ima 

problem sa programom imovine u vezi postavljanjem revalorizacione 

vrednosti u program. 

 

Uticaj Potcenjivanje vrednosti imovine utiče na netačan prikaz imovine u 

finansijskim izveštajima kao i na precenjivanje troškova amortizacije, sa 

efektom i na finansijski rezultat. 

 

Preporuka B9 Odbor Direktora da obezbedi da se ispravke grešaka koje su nastale tokom 

tretmana imovine nakon njihove revalorizacije budu izvršene, kako bi se 

uskladili sa zahtevima standarda. 

 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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2.3.4   Kratkoročne obaveze 

 

Neto vrednost finansijskih stavki kratkoročnih obaveza prikazanih u izveštaju o finansijskom 

položaju iznosila je 1.583.811 €. U okviru ove pozicije prikazane su obaveze prema dobavljačima i 

ostale obaveze u iznosu od 1.225.772 € i ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 358.039 €. 

Testirali smo 11 uzoraka za supstancijalne testove u ukupnoj vrednosti od 1,039,376 €.  

 

Pitanje B10 - Netačno prikazivanje obaveza u godišnjim finansijskim izveštajima 
 

Nalaz Prema konceptualnom okviru (stav 4.46) obaveza se priznaje u izveštaju o 

finansijskom položaju kada je verovatno da će ekonomski resursi proizaći iz 

entiteta za izmirenje tekuće obaveze i iznos po kome će obaveza biti 

izmirena može se meriti pouzdanošću. 

 

Računi obaveza prema dobavljačima prikazani u izveštaju o finansijskom 

položaju ne prikazuju tačno njihovo stanje. U okviru njih se nalaze obaveze 

prema 16 dobavljača u iznosu od 104,254 €, iznos koji Kompanija nije 

mogla da potkrepi izvornim dokazima – fakturama ili ugovorima koji 

podržavaju obavezu Kompanije prema dobavljačima. Pored toga, ove 

obaveze su bile starije od godinu dana. Neki od njih datiraju od 1999. 

godine pa nadalje, za koje Kompanija nije rešavalo postojanje i procenu 

obaveza kroz proces popisa (inventarizacije), pri čemu bi rezultat ovog 

procesa trebalo da se izjednači sa računovodstvenim knjigama, prema članu 

12. Zakona o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji.  

 Na osnovu zvaničnih potvrda, nedostatak dokaza je posledica veoma starih 

dugova (1999-2012). Što se tiče neusklađenosti obaveza sa potvrdama 

dobavljača, nadležni su naveli da treba da urade neophodne analize u vezi 

sa vrednošću ovog neizjednačenja. 

 

Uticaj Nedostatak izvorne dokumentacije za obaveze, utiče na pouzdanost 

finansijskih informacija i netačno prikazivanje obaveza u finansijskim 

izveštajima. 

 

Preporuka B10 Odbor direktora da obezbedi da se preduzimaju potrebne korektivne radnje 

u greškama u vezi sa obavezama u računovodstvenim evidencijama, kako bi 

se izvršilo tačno prikazivanje računa. Pored toga, pregledati registar 

obaveza na redovnoj vremenskoj osnovi kako bi se proverila potpunost i 

tačnost obaveza. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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2.3.5   Prihodi 

 

Ostvareni prihodi za 2021. godinu bili su 8,016,277 €. Od toga, prihodi od osnovne delatnosti 

iznosili su 7.879.554 € (prihodi od domaćinstava, preduzeća, ustanova, ugovora i naplata starih 

dugova), dok su prihodi od poreza na izvršenje, dotacija i drugo iznosili 136.723 €. Za dve 

kategorije prihoda smo testirali 82 uzorka za supstancijalne testove i testove usklađenosti u iznosu 

od 3,579,491 €.   
 

Pitanje B11 - Neusaglašavanje između fakturisanja i posebnih ugovora sa klijentima 

Nalaz Zakonom o otpadu je propisano da je „Korisnik“ lice koje je sklopilo ugovor 

o uslugama sa pružaocem usluga ili prima određene usluge po zakonu. 

Dužnosti i odgovornosti RKO-a Pastrimi i njenih klijenata su definisane 

posebnim ugovorima potpisanim između njih. 

 

Naši testovi pokazuju da je u četiri (4) slučaja, u iznosu od 34,450 €, 

identifikovano da tarife i uslovi fakturisanja nisu bile u skladu sa posebnim 

ugovorima sa klijentima: 

 Fakturisanje u vrednosti od 18,692€ za opštinu Glogovac na osnovu 

ugovora „Održavanje puteva tokom zime“, nije zasnovano na 

ugovoru. Na ovaj način su prihodi za 2021. precenjeni za ovaj iznos. 

Iako je ovo fakturisanje obavljeno 21.03.2022. 
 

 Dva faktursanja (12,885€ i 2,200€) Opštini Podujevo, ne poštujući 

uslove ugovora, odnosno član 5. ugovora koji zahteva da 

specifikacija obavljenih poslova mora biti potpisana od obe strane. 

Specifikacija nije potpisana od strane RKO-a Pastrimi, i za ovaj 

ugovor ne postoji nadzor nad radovima od nekog menadžera iz 

kompanije, već samo od strane opštine; 
 

 Fakturisanje u vrednosti od 673 € Policiji Kosova ne poštujući tarife 

ugorvora. Konkretnije, jedna pozicija fakture nije deo ugovora, dok 

jedna ugovorna pozicija nema cene prema tarifama RKO-a Pastrimi. 

Ovaj ugovor takođe treba da se ažurira 

 

 Ova situacija je rezultat nepravilnog funkcionisanja internih kontrola u 

sektoru fakturisanja i pružanja posebnih usluga od strane Pastrimi-ja. 

 

Uticaj Nefakturisanje usluge prema tarifama i nepoštovanje uslova posebnih 

ugovora klijenata utiče na precenjenost/potcenjenost prihoda kompanije, 

kao i na mogućnost otvaranja sudskih i izvršnih sporova sa klijentima. 

 

Preporuka B11 Odbor direktora da obezbedi da se tarife i uslovi ugovora posebnih 

klijenata poštuju, i gde je potrebno, da se ugovori ažuriraju u skladu sa 

važećim tarifama. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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Pitanje A5 - Razlike između fakturisanja i izveštaja operativne službe 

Nalaz Član 11.5 ugovora zaključenog između RKO Pastrimi i Opštine Priština, za 

pružanje usluga primarnog upravljanja otpadom i sakupljanja u Opštini 

Priština, Opština će platiti preduzeću za usluge izvršene na osnovu Priloga C 

ovog ugovora. Kao dokaz o fakturisanju klijenata od strane kompanije,  su 

izveštaji operativne službe. 

 

Od dvanaest (12) uzoraka usluga testiranih između RKO Pastrimi i Opštine 

Priština, u tri (3) od njih primetili smo razlike između izveštaja operativne 

službe i fakturisanja: 

 Za mesec oktobar, operativa ima uslugu za 5 kontejnera 7m³, dok je 

fakturisanje izvršeno za 20 kontejnera 1,1m³. Fakturisano je 55 € 

više; 

 Za mesec novembar, operativa ima uslugu za 4 kontejnera 7m³ a 

fakturisanje je izvršeno za 5 kontejnera 1,1m³. Fakturisano je 44 € 

manje; 

 Za mesec decembar, operativa ima uslugu za 3 kontejnera 7m³, dok 

fakturisanje je izvršeno za 5 kontejnera 1,1m³. Fakturisano je 23 € 

manje. 

Cena po ugovoru sa Opštinom za jedinične kontejnere od 1,1m³ je 8 €, dok 

za te 7m³ je 21 €. 

 Ovo se desilo zbog toga što je operativna služba smatrala da se dotične 

ukupne količine kontejnera u ugovoru prekoračuju i izvršila pretvaranje sa 

jedne vrste na drugu prilikom fakturisanja. 

 

Uticaj Netačno fakturisanje usluga, ne oslanjajući se na izveštajima o operativnim 

službama utiče na precenjenost/potcenjenost prihoda kompanije, a samim 

tim i netačno prikazivanje računa prihoda. 

 

Preporuka A5 Odbor direktora treba da ojača unutrašnje kontrole u operativnoj službi i u 

sektoru fakturisanja, tako da se izvršene usluge fakturišu na osnovu ugovora 

sa opštinom Priština. 

 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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2.3.6   Operativni troškovi 

 

Operativni troškovi za 2021. godinu iznosili su 3.098.578 €. Oni se odnose na troškove održavanja, 

troškove goriva i ulja, kancelarijske i administrativne troškove itd. Iz ove kategorije testirali smo 70 

uzoraka za supstancijalne testove u vrednosti od 1,031,177 €, kao i devet (9) uzoraka nabavke za 

testove usklađenosti.  

 

Pitanje A6 - Direktne kupovine bez ugovora 

Nalaz U stavu 4. člana 16. Zakona o javnim nabavkama, navodi se da: Vrednost 

svakog ugovora mora biti predviđena i postupak nabavke se utvrđuje u 

skladu sa predviđenom vrednošću. Takođe, stavom 1. člana 11. Uredbe o 

upravljanju finansijama i rashodima preduzeća, navodi se da: vanredne ili 

dnevne kupovine u vrednosti do 99 € mogu se otkupiti i bez ponuđača, dok 

će se za kupovine veće od 100 € postupiti na osnovu ZJN-a. Javna 

preduzeća u slučaju kupovine roba i usluga imaju obavezu da poštuju sve 

procedure ZJN-a.  

 

Tokom godine kompanija je vršila česte nabavke sitnog materijala i opreme 

u vrednosti manje od 100 € od istog operatera. Kompanija nije sklopila neki 

ugovor za ove nabavke sa operaterom. Ovo je omogućilo da se izbegnu 

zahtevi zakona o nabavkama. Ukupan iznos nabavke od kompanije za ovu 

vrstu kupovine za 2021. godinu bio je 26,849 €. 

Dalje, kompanija je pokrila putne troškove ekskurzije svojih zaposlenih u 

iznosu od 1,000 €, takođe bez ugovora i izbegavajući postupke javnih 

nabavki. 

 Prema kancelariji za nabavku, ovo se desilo zbog stalnih potreba kompanije 

za snabdevanje i samo sa ovim operaterom su uspeli da nađu saradnju oko 

načina plaćanja. 

 

Uticaj Izbegavanje od otvorenih postupaka nabavke povećava rizik da Ugovorni 

Autoritet neće uspeti da dobije vrednost za potrošeni novac kao i utiče na 

ograničavanje konkurencije i transparentnosti. 

 

Preporuka A6 Odbor direktora da obezbedi odgovarajuću procenu i planiranje potreba 

preduzeća, pre nego što se odobri(usvoji) godišnji plan nabavke i da 

obezbedi primenu procedura nabavke u skladu sa zahtevima ZJN-a za 

snabdevanje ove prirode. 

 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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Pitanje B12 - Razdvajanje tendera i neprimenjivanje otvorenog postupka 

Nalaz Javna preduzeća prilikom kupovine roba i usluga imaju obavezu da poštuju 

sve procedure Zakona o javnim nabavkama (ZJN). Član 16.4 ZJN-a kaže da: 

Vrednost svakog ugovora mora biti predviđena i postupak nabavke se 

utvrđuje prema vrednosti. UA neće podeliti zahtev za nabavku za određenu 

količinu proizvoda u cilju smanjenja vrednosti ugovora o nabavci ispod 

granice navedene u članu 19. ovog zakona „Svaki javni ugovor čija je 

procenjena vrednost jednaka ili veća, ili razumno očekuje se da će biti 

jednaka ili veća od hiljadu (1.000 evra), ali manje od deset hiljada (10.000 

evra) se smatraju ugovorima male vrednosti”. 

 

Analizirali smo izveštaj o potpisanim ugovorima i primetili smo da je za istu 

vrstu snabdevanja/usluga sprovedeno nekoliko procedura nabavki koje su 

rezultirale podelom tendera za istu nabavku/uslugu kao:  

 U 13 ugovora za popravku vozila u ukupnoj vrednosti od 74,332 € 

realizovano je 10 ugovora minimalne vrednosti, dva (2) ugovora sa 

kotacijom cene i jedan (1) srednje vrednosti; i 

 Šest (6) ugovora za snabdevanje delova za vozila ukupne vrednosti 

5,326€, realizovano je kroz procedure sa minimalnim vrednostima. 

 Prema kancelariji za nabavku, to se desilo jer zahtevi koji su podneti nakon 

izrade plana nisu mogli da budu obuhvaćeni. Takođe, za aktivnosti u okviru 

plana koje nisu realizovane, službenica potvrđuje da nisu imali zahtev od 

jedinice koja zahteva. 

 

Uticaj Podela tendera i izbegavanje od otvorenih procedura povećavaju rizik da 

Ugovorni Autoritet neće moći da dobije vrednost za potrošeni novac i utiče 

na ograničavanje konkurencije. 

 

Preporuka B12 Odbor direktora da obezbedi odgovarajuću procenu i planiranje potreba 

preduzeća i da obezbedi da su slične stavke grupisane i da se za njih 

primenjuju postupci nabavke prema zahtevima ZJN-a. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
 

Pitanje B13 - Neodgovarajuće planiranje nabavke 

Nalaz Član 8 Zakona o javnim nabavkama (ZJN) 04/L-042, obavezuje svakog 

ugovornog autoriteta da dostavi CAN-u, konačno pisano planiranje kojo 

identifikuje sa razumnim detaljima sve nabavke, usluge i radove koje 

ugovorni autoritet predviđa da ih nabavi tokom fiskalne godine. 

 

Prema godišnjem planu nabavki za 2021. godinu planirano je da se izvrši 48 

postupaka nabavki, ukupne procenjene vrednosti od 5,966,480 €. Naša 

analiza ovog plana pokazuje da je obavljeno 57 postupaka nabavki u 

vrednosti od 2,236,400 € ili 37% od planirane vrednosti. Od toga su tri (3) 
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renoviranja objekata u jedinicama kompanije koštale 65,500 €, dok je 

ugovoreno 598.006 €. Takođe, za metalne i plastične kontejnere predviđeni 

su troškovi od 299,100 €, dok je ugovoreno svega 9,522 €, što je mnogo 

manje od onoga koliko je koštalo njihovo ugovaranje uključeno u planu 

nabavke. Kompanija je tokom godine pet (5) puta obavestila CAN za 

aktivnosti nabavke koje nisu bile u planu nabavke.   

 Prema kancelariji za nabavke, razlog za neizvođenje aktivnosti u okviru 

plana bio je nedostatak zahteva od jedinica koje traže. Dok, uprkos 

naporima prema jedinici koja traži da se uskladi sa planom, u trenutku kada 

dođe odluka i obavezivanje sredstava, tada počinje postupak nabavke. 
 

Uticaj Potpisivanje ugovora koji nisu predviđeni planom nabavki i nerazrada onih 

planiranih, signal je neadekvatnih kontrola u preduzeću u procesu nabavke i 

ova pojava može uticati na loše upravljanje budžetom. 
 

Preporuka B13 Odbor direktora da ojača interne kontrole nad procesom nabavke tako što 

će obezbediti da jedinice koje zahtevaju blagovremeno podnose zahteve, 

kako bi se omogućilo kancelariji za nabavke da planira i pokrene aktivnosti i 

procedure nabavke na vreme. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
 

Pitanje B14 - Nabavka polovnih(korišćenih) roba 

Nalaz Zakon o javnim nabavkama br. 04/L-042 kao i podzakonski akti nemaju 

nikakvu posebnu odredbu koja definiše nabavku polovnih roba. U 

pojašnjenjima RKJN-a u čestim pitanjima na sajtu ove institucije navodi se 

da, i pored činjenice da zakon o nabavkama ne zabranjuje nabavku 

polovnih roba, tako nešto se ne preporučuje, jer su tehničke specifikacije 

postavljene od strane UA-a ne garantuju nužno da dve ili više robe koje 

imaju iste tehničke specifikacije takođe imaju i iste kapacitete u pogledu 

performansi i funkcionalnosti. Štaviše, nabavka korišćene robe ostaje u 

nadležnosti UA-a. Dok, član 6 ZJN-a kaže da su svi ugovorni autoriteti dužni 

da obezbede da se javna sredstva i javni izvori koriste na ekonomičniji 

način, istovremeno uzimajući u obzir svrhu i predmet nabavke. 

 

Kompanija je snabdevena polovnim kamionima i polovnim mašinama, kroz 

tri (3) procedure nabavke, u ukupnoj vrednosti od 482,460€. U ovim 

postupcima nabavke izrađene su tehničke specifikacije u kojima se traži da 

godina proizvodnje kamiona bude 1999. ili kasnije.  

Štaviše, u septembru je potpisan ugovor za kupovinu polovnih kamiona u 

iznosu od 408,000 €. Ova procedura zbog žalbi od strane operatera koji 

učestvuju, je završena u Telu za razmatranje nabavki (TRN). Uprkos činjenici 

da nije primljen nikakav odgovor od TRN-a, izvršni direktor kompanije je 

potpisao ugovor, dok menadžer nabavke nije potpisao isti jer još uvek nije 

bilo odluke od TRN-a.  

 Prema obrazloženjima koja su dali službenici nabavke, ove procedure za 
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kupovinu polovnih kamiona su sprovedene u nedostatku finansijskih 

sredstava. 

 

Uticaj Nabavka polovne opreme može uticati na kvalitet, učinak i funkcionalnost 

kupljene opreme, kao i dovesti u pitanje kvalitet primljene opreme. Ovo 

takođe može dovesti do toga da kompanija plati nekonkurentne cene i da 

se ne ostvari vrednost za novac. 

 

Preporuka B14 Odbor direktora da obezbedi da, pre pokretanja postupka nabavke, ne 

sprovodi nikakvu aktivnost nabavke na način koji smanjuje ili eliminiše 

konkurenciju između ekonomskih operatera ili koji diskriminiše na štetu ili 

korist jednog ili više ekonomskih operatera. Tehnički kriterijumi treba da 

obezbede da proces procene ponuda bude pravičan i nediskriminatorski. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 

 
 

 

2.3.7   Troškovi zarada(plata) 

 

Troškovi plata su iznosili 5.091.050 €. Na dan 31. decembra 2021. godine kompanija je imala 

ukupno 860 zaposlenih (2020: 737 zaposlenih). U toku godine primljeno je 128 novih radnika. Za 

ove troškove testirali smo 70 uzoraka za supstancijalne testove u vrednosti od 40.102€ kao i 9 

uzoraka za testove procedura usaglašenosti.   

 

Pitanje A7 - Greške u obračunu plata 

Nalaz Na osnovu ugovora o radu između zaposlenih i RKO-a Pastrimi, 

zaposlenom pripadaju dodatnih 0,5% od osnovne plate (zarade) za svaku 

godinu radnog staža, kao i dodatna plata (zarada) za svaki dodatni sat rada, 

dežurski rad, rad noću ili za vreme državnih praznika. 

 

Tokom revizije 70 uzoraka plata, kod njih sedam (7) naišli smo na greške u 

obračunu plata. Tačnije, četiri (4) slučaja u obračunu radnih sati, dva (2) 

slučaja u obračunu dnevnica, a jedan (1) slučaj se odnosi na razliku u 

obračunu zbog neusaglašenosti bruto plate u ugovor i podataka u sistemu 

za 10 meseci 2021. godine. 

 Ovo se desilo zbog nedostatka odgovarajućih kontrola u kadrovskoj službi, 

kao i neadekvatne komunikacije sa arhivskom službom (promene ugovora). 

 

Uticaj To može dovesti do povećanja troškova plata kao i nezadovoljstva 

zaposlenih u slučaju pogrešnog obračuna. 

 

Preporuka A7 Odbor direktora treba da poveća kontrole u kadrovskoj kancelariji, kako bi 

se obračuni plata tačnije vršili prema ugovorima i zakonima na snazi. 

 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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2.3.8   Funkcija unutrašnje revizije 

 

Interna revizija je nezavisna aktivnost za pružanje objektivnog uveravanja i savetodavna aktivnost, 

dizajnirana da doda vrednost i unapredi poslovanje kompanije. 

 

Pitanje B15 - Nedostatak osoblja u JUR-u kao prepreka za osiguranje i poboljšanje kvaliteta 

Nalaz Prema međunarodnim standardima i profesionalnim praksama interne 

revizije 1300, 1310, 1311, Rukovodilac interne revizije treba da razvije i 

održava program pružanja sigurnosti i poboljšanja kvaliteta, koji obuhvata 

sve aspekte delatnosti interne revizije, kroz interne procene koje 

obuhvataju: kontinuirano praćenje napretka aktivnosti interne revizije, kao i 

kroz periodičnog samoocenjivanja ili procene od strane drugih lica u okviru 

organizacije, sa dovoljnim znanjem o praksama interne revizije. 

 

Funkciju interne revizije u Kompaniji obavlja samo jedno službeno lice koje 

obavlja i revizije i vrši njihov pregled, što onemogućava obezbeđivanje 

efikasnog programa uveravanja i poboljšanja kvaliteta revizorskih aktivnosti. 

Uprkos ovoj činjenici, kompanija tokom 2020. godine nije objavila konkurs 

za popunjavanje JUR-a dodatnim osobljem, iako je to predviđeno 

Strateškim planom UR-a koji je odobrila Komisija (Komitet) za reviziju. 

 

 Tokom 2021. godine razvijen je proces za regrutaciju jednog službenika 

interne revizije, ali kompanija nije uspela da izabere nekog kandidata koji 

ispunjava kriterijume postavljene konkursom. Međutim, nakon neuspeha 

ovog procesa, kompanija nije pokrenula novi proces za izbor službenika za 

jedinicu interne revizije.  

 

Uticaj Sprovođenje aktivnosti revizije i njihovo razmatranje od strane istog 

službenika onemogućava obezbeđivanje kvaliteta i pobolšavanje internih 

kontrola kompanije. 

 

Preporuka B15 
Odbor direktora da obezbedi da Jedinica za unutrašnju reviziju 

uspostavi(stvori) efikasan program za overavanje i i pobolšanje kvaliteta 

internih aktivnosti, dodavanjem ljudskih resursa sa dovoljnim poznavanjem 

praksi interne revizije. 

Odgovor Menadžmenta Entiteta (Slažu se). 
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3   Napredak u sprovođenju preporuka 

Izveštaj Revizije za GFI 2020. godine imao 23 glavnih preporuka. RKO "Pastrimi" d.d. je pripremila 

Akcioni plan u kojem se navede kako će implementirati date preporuke. sedam (7) preporuke su 

sprovedene, jedna (1) je bila na procesu i 15 još nisu adresirane. Detaljnije vidi grafikon 1, ispod. 

Za potpuniji opis preporuka i načina na koji su one adresirane, pogledajte Tabelu 1, preporuka. 
  

Grafikon 1. Napredak u sprovođenju preporuka iz prethodne godine 

 
 

  

 
  

 

Tabela 1 Rezime preporuka iz prethodne godine  

 

Br Oblast Revizije Preporuke za 2020. godinu Preduzete akcije Status 

1.  Osnova za 

mišljenje 

Odbor direktora da obezbedi da su 

preduzete neophodne korektivne radnje 

u vezi sa obavezama u 

računovodstvenim podacima, kako bi se 

uradilo tačno prikazivanje u finansijskim 

izveštajima. Pored toga, treba 

uspostaviti mehanizme da se registar 

obaveza preispita na redovnim 

vremenskim osnovama kako bi se 

potvrdila potpunost i tačnost spiska 

obaveza prema dobavljačima. 

Utvrđeno je da 

kompanija nije 

preduzela 

potrebne 

korektivne radnje 

u pogledu 

ispravnog 

prikaza obaveza 

u finansijskim 

izveštajima. 

Sprovođenje nije 

počelo 

2.  Osnova za 

mišljenje 

Odbor direktora da obezbedi da se 

izvrše ispravke grešaka koje se desile 

tokom obrade imovine nakon njene 

revalorizacije, tako da se finansijski 

izveštaji prikazuju pravilno i istinito. 

I ove godine smo 

identifikovali istu 

pojavu. 

Sprovođenje nije 

počelo 

3.  Osnova za 

mišljenje 

Odbor direktora da obezbedi da se uradi 

detaljan pregled registra imovine, i da li 

su preduzete korektivne radnje u vezi sa 

Opet postoji 

razlika od 19,602 

€. 

Sprovođenje nije 

počelo 
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povećanjem/smanjenjem vrednosti 

imovine nakon njene revalorizacije, kako 

bi se iznos revalorizovanih rezervi 

prikazao tačno u finansijskim izveštajima. 

4.  Osnova za 

mišljenje 

Odbor direktora da obezbedi da je 

izvršena analiza uzroka koji su uticali na 

loše prikazivanje promena na kapitalu i 

da se preduzimaju radnje da se rešavaju 

ovi uzroci na sistematski način kako bi se 

obezbedilo ispravno i istinito 

prikazivanje promena. 

I ove godine je 

izveštaja o 

promenama na 

kapitalu 

propraćen  

materijalnim 

nedostacima. 

Sprovođenje nije 

počelo 

5.  Osnova za 

mišljenje 

Odbor direktora da obezbedi da 

objašnjujuće beleške sadrže osnovne 

principe koji se koriste za izradu 

finansijskih izveštaja i informacije o 

sastavu stavki izveštaja su dati prema 

zahtevima standarda računovodstva, 

obezbeđujući pravilno prikazivanje. 

Napomene sa 

objašnjenjima su 

napravljene uz 

finansijske 

izveštaje za 2021. 

godinu.  

Sprovedena 

6.  Osnova za 

mišljenje 

Odbor direktora da obezbedi da su 

uspostavljeni efikasni procesi koji 

potvrđuju da su urađene ispravke 

identifikovanih grešaka u novčanom 

toku kako bi se obezbedila ispravno i 

istinito prikazivanje novčanog toka. 

Sprovedena je 

tokom 2021. 

godine. 

Sprovedena 

7.  Osnova za 

mišljenje 

Odbor direktora da obezbedi da se 

izvrše ispravke grešaka koje se desile 

tokom obrade imovine nakon njene 

revalorizacije, tako da se finansijski 

izveštaji prikazuju pravilno i istinito. 

Naša testiranja 

pokazuju da još 

uvek nisu 

izvršene ispravke 

u imovine nakon 

revalorizacije.  

Sprovođenje nije 

počelo 

8.  Osnova za 

mišljenje 

Odbor direktora da obezbedi da su 

preduzete sve neophodne radnje da 

identifikaciju klijenata, monetarna 

sredstva koja su evidentirana na računu 

„Nepoznati klijent“ i da se odbiju 

izmirene obaveze prema kompaniji. 

Sprovedena je 

tokom 2021. 

godine. 

Sprovedena 

9.  Osnova za 

mišljenje 

Odbor direktora da obezbedi da 

objašjujuće beleške sadrže osnovne 

principe koji se koriste za izradu 

finansijskih izveštaja i informacije o 

sastavu stavki u izveštajima su date u 

skladu sa zahtevima računovodstvenih 

standarda. 

Nije bilo 

nedostataka u 

napomenama sa 

objašnjenjima. 

Sprovedena 

10.  Osnova za 

zaključak 

Odbor direktora da obezbedi da 

kancelarija za fakturisanje vrši 

pasivizaciju klijenata samo sledeći 

procedure putem komisije za verifikaciju, 

koje se oslanjaju na odluke. 

Dugovi klijenata 

prema kompaniji 

ne postaju nula. 

Delimično 

sprovedena 

11.  Osnova za 

zaključak 

Odbor direktora da razmotri uslove 

ugovora sa opštinom Priština, 

I ove godine smo 

identifikovali istu 

Sprovođenje nije 

počelo 
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osiguravajući da su ovi uslovi povoljni za 

obe strane.  

pojavu. 

12.  Osnova za 

zaključak 

Odbor direktora da obezbedi a prilikom 

zasnivanja radnih odnosa, da sprovede 

procedure zapošljavanja na redovan i 

transparentan način, i da obezbedi da se 

redovna radna mesta pokrivaju 

redovnim ugovorima o radu. 

I ove godine smo 

identifikovali istu 

pojavu. 

Sprovođenje nije 

počelo 

13.  Osnova za 

zaključak 

Odbor direktora da obezbedi da putem 

unutrašnjih regulativnih akata uspostavi 

adekvatne kontrole koje će sprečiti 

naknade za vanredne sednice bez 

odluke akcionara. 

Kompanija je 

izvršila 

obeštećenje BD u 

2021. godini, 

odlukom 

Opštinske 

akcionarske 

komisije 

Sprovedena 

14.  Osnova za 

zaključak 

Odbor direktora da obezbedi 

odgovarajuću procenu i planiranje 

potreba preduzeća, i obezbeđujući da se 

isti artikli grupišu i za njih koristiti 

postupke javnih nabavki u skladu sa 

zahtevima ZJN-a. 

I ove godine 

kompanija je 

sledila praksu 

podele tendera  

Sprovođenje nije 

počelo 

15.  Osnova za 

zaključak 

Odbor direktora da obezbedi da u 

najkraćem mogućem roku, pregleda i 

preduzme potrebne korektivne mere, 

tako da se svi kupci identifikovani sa 

nazivom „XX“, „XN“ i „?“ registruju u ime 

korisnika usluga. Istovremeno da se 

pregledaju računi ostalih poverilaca za 

koje u registru ne postoje nikakve 

identifikacione informacije. 

I ove godine smo 

identifikovali istu 

pojavu. 

Sprovođenje nije 

počelo 

16.  Osnova za 

zaključak 

Odbor direktora da obezbedi izradu 

uredbe o prihodima, koja sadrži jasne 

postupke za upravljanje svakim vrstama 

prihodima. Isto tako, da priprema i 

objavi uredbu/politiku o naknadama 

direktora i službenika, u skladu sa 

organizacionom strukturom. 

Kompanija je 

usvojila novu 

uredbu za 

upravljanje 

finansijama i 

rashodima 2021. 

Sprovedena 

17.  Zalihi Odbor direktora da obezbedi da se 

eliminišu razlozi prikazivanja razlika u 

količini zaliha tako da se oni ne 

ponavljaju ubuduće, i takođe da 

obezbedi tačno i pravilno prikazivanje 

vrednosti zaliha u poslovnim knjigama. 

Nismo primetili 

razlike u stanju 

nafte ove 

godine. 

Sprovedena 

18.  Prihodi Odbor direktora treba da obezbedi da 

se zakonske nedoslednosti isprave što je 

pre moguće, primenom naknada za 

usluge koje je odredila opština kao 

nadležni organ, kao i za svaku 

fakturisanu uslugu dostaviti operativne 

I ove godine smo 

identifikovali istu 

pojavu. 

Sprovođenje nije 

počelo 
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izveštaje koji pružaju dokaze u vezi sa 

pružanjem usluga. 

19.  Prihodi Odbor direktora da obezbedi da se 

ugovori klijenata usklađuju sa tarifama 

koje su utvrđene u opštinskoj uredbi. 

I ove godine smo 

identifikovali istu 

pojavu.  

Sprovođenje nije 

počelo 

20.  Operativni 

troškovi 

Odbor direktora treba osigurati da, pre 

pokretanja postupaka nabavke, ne izvrši 

nijedan aspekt aktivnosti nabavke na 

način koji smanjuje ili eliminiše 

konkurenciju između ekonomskih 

operatera ili koji diskriminiše na štetu ili 

korist jednog ili više ekonomskih 

operatera. Tehnički kriterijumi treba da 

osiguraju da postupak procene ponuda 

bude pravičan i nediskriminatoran. 

Pored toga, mora osigurati da se javni 

fondovi i javni resursi koriste na 

najekonomičniji način omogućavajući 

dobijanje vrednosti za novac. 

Ova preporuka 

nije adresirana ni 

tokom 2021. 

godine. 

Sprovođenje nije 

počelo 

21.  Operativni 

troškovi 

Odbor direktora da pojača unutrašnje 

kontrole za postupak nabavke, 

obezbeđujući da jedinice podnesu 

zahteve blagovremeno, kako bi 

omogućili kancelariji za nabavke 

blagovremeno planiranje i pokretanje 

aktivnosti i postupaka nabavke. 

Ni 2021. godine 

kompanija nije 

na vreme 

uključila 

aktivnosti u plan 

nabavki. 

Sprovođenje nije 

počelo 

22.  Troškovi zarada Odbor direktora da uspostavi adekvatne 

mehanizme koji će onemogućiti 

zapošljavanje zaposlenih iznad 

planiranog broja. Štaviše, vršiće stalno 

praćenje troškova zarade u odnosu na 

planove, i u slučajevima kada se ukaže 

potreba za dodatnim troškovima, to bi 

trebalo podržati blagovremenom 

revizijom poslovnog plana. 

I ove godine smo 

identifikovali istu 

pojavu. 

Sprovođenje nije 

počelo 

23.  Funkcija 

unutrašnje 

revizije 

Odbor direktora putem Komiteta za 

reviziju treba da osigura da Jedinica za 

unutrašnju reviziju kreira efikasan 

program za osiguranje i poboljšanje 

kvaliteta unutrašnjih aktivnosti, 

dodavanjem ljudskih resursa sa 

dovoljnim znanjem iz prakse unutrašnje 

revizije.   

Uprkos činjenici 

da je kompanija 

otvorila jedan 

konkurs, on je 

poništen, a JUR i 

dalje radi sa 

samo jednim 

službenikom. 

Sprovođenje nije 

počelo 

 

 

 

*Ovaj Izveštaj je prevod sa originalne verzije na albanskom jeziku. U slučaju nedoslednosti provladava verzija na 

albanskom jeziku. 
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Vlora Spanca, Generalna revizorka 

 

 

Qerkin Morina, Pomoćnik Generalnog Revizora 

 

 

Shkelqim Xhema, Direktor revizije 

 

 

Fejzullah Fejza, Vođa tima 

 

 

Fisnik Rudaj, Član tima 
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Dodatak I: Pismo potvrde  
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Završne beleške 

 

¹ Usklađenost sa vlastima – usklađenost sa svim relevantnim zakonima, propisima, uredbama, standardima i 

dobrim praksama.  

² Kolektivno se odnosi na usklađenost sa vlastima 
 

 

 











Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Pastrimi’ Sh.A. 

Shënimet e pasqyrave financiare për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2021 
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Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Pastrimi’ Sh.A. 

Shpalosja e Pasqyrave financiare 
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Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Pastrimi’ Sh.A. 

Shënimet e pasqyrave financiare për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2021 

(Vlerat ne Euro) 

 

 

 

 

1 Informacion i përgjithshëm 
 

Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Pastrimi’ Sh.A. (më poshtë "Kompania" ose ‘Shoqëria’) është 

kompani e themeluar sipas Ligjit 03/L-087, Mbi Ndërmarrjet Publike, Ligjit Nr. 02/L-123, Për shoqëritë tregtare, 

dhe vendimit të Minsitrisë së Financave të Kosovës Nr. 218/1 dhe është trashëgimtare e KRM Pastrimi Sh.A. 

Prishtinë me adresë në rrugën Tahir Zajmi pn. Aksionarë të kompanisë janë komunat e regjionit të Prishtinës 

përfshirë Prishtinën, Fushë Kosovën, Obiliqin, Lipjanin, Podujevën dhe Drenasin. 

Kompania eshte regjistruar ne Agjensionin e Regjistrimit te Bizneseve ne Kosove me numër NRB 70465142 dhe 

numrër unike 811276957.  Aktivitetet kryesore të kompanisë janë shërbimet e grumbullimit, largimi dhe trajtimi të 

hedhurinave, veprimtaritë e ngjashme sanitare, mbledhja e mbeturinave, pasqtrimi dhe larja e rrugëve, etj. 

 

 

2 Bazat e përgatitjes dhe pajtueshmërisë 

 

(a) Deklarata e përputhshmerisë së pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare bashkangjitur janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Raportimit Financiar (SNRF). 

 

(b) Baza e matjes 

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në koston historike, 

 

(c) Monedha funksionale dhe raportuese 

Pasqyrat financiare paraqiten në Euro, e cila është monedha funksionale për Shoqerinë. 

 

(d) Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimeve 

Pergatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që drejtimi të kryejë gjykime, çmuarje dhe 

supozime të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave dhe shumave të raportuara të aktiveve dhe detyrimeve, të 

ardhurave dhe shpenzimeve. 

Çmuarjet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e çmuarjeve kontabël njihen në 

periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet dhe në periudhat e ardhme që ndikohen. 

3 Adoptimi i standardeve të reja dhe të rishikuara ndëkombëtare të raportimit financiar 

Zbatimi i Standardeve Ndërkombatëre të Raportimit Financiar (SNRF) të reja dhe të ndryshuara 

Ndryshimet në SNRF që janë të obligueshme dhe efektive për vitin aktual 

Në vitin aktual, Kompania ka zbatuar një numër të ndryshimeve në SNRF të publikuara nga Bordi i Standardeve 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK) që janë të obligueshme për periudhat kontabël që fillojnë me ose pas 1 

janar 2020. 

 

Ndryshimet në SNK 7 Iniciativa e Shpalosjeve 

Kompania ka zbatuar ndryshimet për herë të parë në vitin aktual. Ndryshimet kërkojnë që entiteti të ofrojë 

shpalosje për të mundësuar përdoruesit e pasqyrave financiare të vlerësojnë ndryshimet në detyrimet nga aktivitetet 

financiare, përfshirë ndryshimet me para dhe jo para. 

 
Ndryshimet në SNK 12 Njohja e Pasurive të Tatimit të Shtyrë për Humbjet e Parealizuara 

Kompania ka zbatuar këto ndryshime për herë të parë në vitin aktual. Ndryshimet qartësojnë se si entiteti duhet të 

vlerësoj nëse do të ketë fitime të mjaftueshme të tatueshme në të ardhmen kundrejt të cilave mund të përdor 

diferencat e përkohshme të zbritshme. 

Zbatimi i këtyre ndryshimeve nuk ka pasur ndikim në pasqyrat financiare të Kompanisë pasi që kompania tashmë 

ka vlerësuar mjaftueshmërinë e fitimeve të ardhshme të tatueshme në atë mënyrë që të jetë në konsistencë me këto 

ndryshime. 
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Ndyshimet në SNK 1 Iniciativa e shpalosjeve 

Kompania ka zbatuar këto ndryshime për herë të parë në vitin aktual. Ndryshimet qartësojnë se entiteti nuk ka 

nevojë të ofrojë shpalosje specifike të kërkuar nga SNRF nëse informata rezultuese nga shpalosja nuk është 

materiale dhe ofron udhëzime për bazën e agregimit dhe disagregimit të informatave për qëllime të shpalosjes. 

Mirëpo, ndryshimet ritheksojnë se entiteti duhet të konsideroj ofrimin e shpalosjeve shtesë kur pajtueshmëria me 

kërkesën specifike në SNRF është e pamjaftueshme për të mundësuar përdoruesit e pasqyrave financiare të 

kuptojnë ndikimin e transaksioneve, ngjarjeve dhe kushteve specifike mbi pozitën financiare dhe performancën 

financiare të entitetit. 

Sa i përket strukturës së pasqyrave financiare, ndryshimet ofrojnë shembuj të rradhitjes ose grupimit sistematik të 

shënimeve. 

Zbatimi i këtyre ndryshimeve nuk ka rezultuar më ndonjë ndikim në performancën financiare ose pozitën 

financiare të Kompanisë. 

 

Ndryshimet në SNK 16 dhe SNK 38 Qartësimi i metodave të pranueshme të zhvlerësimit dhe amortizimit 

Kompania ka zbatuar këto ndryshime për herë të parë në vitin aktual. Ndryshimet në SNK 16 ndalojnë entitetet të 

përdorin zhvlerësimin e bazuar në të hyra si metodë të zhvlerësimit për zërat e pronës, impianteve dhe pajisjeve. 

Ndryshimet në SNK 38 paraqesin supozime të kundërshtueshme se të hyrat nuk janë bazë e duhur për amortizimin 

e një pasurie të patrupëzuar. Ky supozim mund të kundërshtohet në dy rrethanat e kufizuara në vijim. 

a) Kur pasuria e patrupëzuara është shprehur si masë e të hyrave; ose 

b) Kur mund të demonstrohet se të hyrat dhe konsumimi i përfitimit ekonomik i pasurisë së patrupëzuar 

janë në një korelacion të lartë. 

Pasi që Kompania tashmë përdor metodën drejtëvizore të zhvlerësimit dhe amortizimit për pasuritë joqarkullese 

dhe pasuritë e patrupëzuara përkatësisht, zbatimi i këtyre ndryshimeve nuk ka ndikim në pasqyrat financiare të 

Kompanisë, nomal për zhvlersimin e pasurive është 20% për pasurit Automjete, Kontinjera, Mobile dhe Paisje, 

dhe Ndertesat  me 5% . 

Ndryshimet në SNK 16 dhe SNK 41 Bujqësia: Bimët bartëse 

Kompania ka zbatuar këto ndryshime për herë të parë në vitin aktual. Ndryshimet përkufizojnë bimët bartëse dhe 

kërkojnë që pasuritë biologjike që përmbushin përkufizimin e një bime bartëse të trajtohet si pronë, impiant dhe 

pajisje në pajtueshmëri me SNK 16, në vend të SNK 41. Frytet që rriten në bimët bartëse vazhdojnë të trajtohen 

në pajtueshmëri me SNK 41. 

Zbatimi i këtyre ndryshimeve nuk ka ndikim në pasqyrat financiare të Kompanisë pasi që Kompania nuk është 

përfshirë në aktivitete bujqësore. 

 

Përmirësimet vjetore të SNRF – cikli 2014-2016 

Kompania ka zbatuar ndryshimet në SNRF 12 të përfshira në ciklin e përmirësimeve vjetore 2014-2016 për herë 

të parë në vitin aktual. Ndryshimet tjera të përfshira në këtë pako nuk janë ende efektive dhe nuk janë adoptuar më 

herët nga Kompania. 

SNRF 12 thekson se një entitet nuk duhet të ofrojë informata të përmbledhura financiare për interesat në filiale, 

investime në shoqëri ose ndërmarrje të përbashkëta të cilat janë klasifikuar (ose përfshirë në grupin për tu shitur 

që është klasifikuar) si të mbajtura për shitje. Ndryshimet qartësojnë se ky është përjashtimi i vetëm nga kërkesat 

për shpalosje të SNRF 12 për këto interesa. 

Zbatimi i këtyre ndryshimeve nuk ka pasur ndikim në pasqyrat financiare të Kompanisë pasi që asnjë nga interesat 

në këto entitete nuk është klasifikuar ose përfshirë në grupin për shitje i cili është klasifikuar si i mbajtur për shitje. 

 

Ndryshimet në SNRF 5 paraqesin udhëzime specifike në SNRF 5 për entitetet që riklasifikojnë një pasuri (ose grup 

të shlyerjes) nga ajo që mbahet për shitje në pasuri të mbajtur për shpërndarje te pronarët (ose e kundërta). 

Ndryshimet qartësojnë se një ndryshim i tillë duhet të konsiderohet si vazhdimësi e planit origjinal të 

shlyerjes/shitjes prandaj kërkesat e paraqitura në SNRF 5 lidhur me ndryshimin e planit të shitjes nuk zbtohen. 

Ndryshimet po ashtu qartësojnë udhëzimet se kur ndërpritet kontabilitetit i mbajtjes për shpërndarje. 

 

Ndryshimet në SNRF 7 ofrojnë udhëzime shtesë për të qartësuar nëse një kontratë e shërbimeve është përfshirje e 

vazhdueshme në një pasuri të transferuar për qëllim të shpalosjeve të kërkuara lidhur me pasuritë e transferuara. 
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Ndryshimet në SNK 19 qartësojnë se norma e përdorur e skontimit të obligimeve pas-punësimit duhet të 

përcaktohet duke iu referuar rendimentit të tregut në fund të periudhës së raportimit në bono korporative të cilësisë 

së lartë. Vlerësimi i thellësisë së tregut për bono të cilësisë së lartë duhet të jetë në nivelin e valutës (dmth në valutën 

e njëjtë në të cilën do të paguhen përfitimet). Për valutat për të cilat nuk ka treg të thellë në bono të tilla korporative 

me cilësi të lartë, duhet të përdoret rendimenti i tregut në fund të periudhës raportuese për bonot qeveritare të 

denominuara në atë valutë. 

 

Zbatimi i këyre ndryshimeve nuk ka pasur efekt në pasqyrat financiare të Kompanisë. 

 

Standardet, ndryshimet dhe interpretimet në standardet ekzistuese të cilat nuk janë ende efektive 

 

Në datën e autorizimit të këtyre pasqyrave financiare, disa standarde të reja dhe ndryshime në standardet ekzistuese 

janë publikuar nga BSNK të cilat nuk janë ende efektive dhe nuk janë adoptuar nga Kompania. Informatat për 

ndryshimet që pritet të jenë relevante për Kompaninë, janë paraqitur më poshtë. 

Menaxhmenti pret se të gjitha publikimet do të adoptohen në politikat kontabël të Kompanisë për periudhën e parë 

që fillon pas datës efektive të publikimeve. Standardet e reja, interpretimet dhe ndryshimet që nuk janë adoptuar 

ose nuk janë listuar më poshtë nuk pritet të kenë efekt material në pasqyrat financiare të Kompanisë. 

 
 

SNRF 9 Instrumentet financiare 

Srtandardi i ri për instrumentet financiare (SNRF 9) paraqet ndryshime domethënëse në udhëzimet e SNK 39 për 

riklasifikimin dhe matjen e pasurive financiare dhe paraqet modelin e ri të ‘humbjes së pritur kreditore’ për 

dëmtimin e pasurive financiare. SNRF 9 po ashtu ofron ushëzime të reja mbi zbatimin e kontabilitetit mbrojtës. 

Menaxhmenti ka filluar të vlerësojë ndikimin e SNRF 9 por nuk është ende në pozitë të ofrojnë informata të 

kuantifikuara. 

SNRF 9 është efektiv për periudhat raportuese vjetore që fillojnë në ose pas 1 janar 2019. 

 
 

SNRF 15 Të hyrat nga kontratat me konsumatorët 

SNRF 15 paraqet kërkesat e reja për njohjen e të hyrave, duke zëvendësuar SNK 18 ‘Të hyrat”, SNK 11 ‘Kontratat 

ndërtimore’ dhe disa interpretime që lidhen me të hyrat. Parimi themelor i SNRF 15 është që entiteti duhet të njoh 

të hyrat ashtu që ilustron transferin e mallrave ose shërbimeve të premtuara te konsumatorët në shumën që reflekton 

konsideratën për të cilën entiteti ka të drejtën si shkëmbim për ato mallra ose shërbime. 

SNRF 15 është efektiv për periudhat raportuese vjetore që fillojnë në ose pas 1 janar 2019. 

 
 

SNRF 16 Lizingu 

SNRF 16 do të zëvendësojë SNK 17 dhe tre Interpretime përkatëse. SNRF 16 paraqet model gjithëpërfshirës për 

identifikimin e arranzhimeve për lizing dhe trajtimin kontabël për qiradhënësit dhe qiramarrësit. SNRF 16 bën 

dallimin në mes të kontratave për shërbime duke u bazuar në faktin nëse një pasuri e identifikuar kontrollohet nga 

konsumatori. Dallimet në mes të lizingut operativ (jasht bilancit) dhe lizingut financiar (në bilanc) janë hequr për 

kontabilitetin e qiramarrësit dhe është zëvendësuar me modelin sipas të cilit e drejta e përdorimit të pasurisë dhe 

detyrimi korrespondues duhet të njihen për të gjitha lizingjet nga qiramarrësi (dmth të gjitha në bilanc) përveç për 

lizingjet afatshkurta dhe lizingjet për pasuritë me vlerë të ulët. 

SNRF është efektiv për periudhat raportuese vjetore që fillojnë në ose pas 1 janar 2020. Menaxhmenti ende pritet 

të vlerësojë në tërësi ndikimin e këtij standardi prandaj nuk është në gjendje të ofroj informata të kuantifikuara. 
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4 Përmbledhje e politikave kontabël 

 
(a) Pasuritë joqarkulluese 

 

(i) Njohja dhe matja 
Zerat e aktiveve afatgjata materiale paraqiten me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet e akumuluara 

nga zhvlerësimi. Kosto perfshinë shpenzime që janë drejtëpërdrejë të ngarkueshme për blerjen e aktivit. Kur pjesë 

të një elementi të aktiveve afatgjata materiale kanë jetegjatesinë e dobishme të ndryshme, ato kontabilizohen si 

elemente të veçanta të aktiveve afatgjata materiale. 

-Është bëre rivlerisimi I pasurive me datë  07.11.2019 nga kompania BAKERETILLY, ku si pasoje e rivlersimit 

kemi nje ulje e vleres financiare te tokes 2,242,000.00 dhe siperfqaes, po ashtu kemi nje rivlersim te aseteve te 

autometeve dhe paisjeve 741,242.57 euro.  
 

(ii) Kostot vijuese 
Kostoja e zëvendesimit të një pjesë të një elementi të aktiveve afatgjata materiale njihet me vlerën mbartur te 

elementit nëse është e mundshme që përfitimet ekonomike të ardhmshme që i atribuohen atij elementi do t'i 

përkasin Shoqërisë, dhe nëse kostoja e tij mund të matet me besueshmëri. Kostot e shërbimeve ditore të aktiveve 

afatgjata materiale njihen në fitim ose humbje ne momentin kur ndodhin. 
 

(iii) Amortizimi 
Amortizimi njihet në fitim ose humbje në mënyre lineare gjatë jetës së dobishme të aktiveve. Metodat e amortizimit, 

jeta e dobishme dhe vlera e mbetur (nëse nuk është e pakonsiderueshme) janë rivlerësuar në datën e raportimit 

me normen 5% per ndertes, 20 % per automjetet dhe te tjera. 

 

(b) Instrumentet financiare 

Shoqëria mban vetëm instrumente financiare jo-derivative, që përfshijne llogari të arkëtueshme, mjete monetare 

dhe ekuivalente me to, kredi dhe hua, dhe llogari të pagueshme. Instrumentet financiare jo- derivative janë matur 

fillimisht me vlerën e drejtë plus kostot e transaksionit që janë të lidhura drejtpërdrejtë me përvetësimin e tyre. 

Njohja në vijim e instrumenteve financiare jo-derivative përshkruhet më poshtë. 

Nje instrument financiar njihet në rast se Shoqëria bëhet palë në kushtet kontraktuale të instrumentit. Aktivet 

financiare nuk njihen nëse të drejtat kontraktuale të Shoqërisë ndaj flukseve monetare qe rrjedhin nga aktivi 

financiar mbarojnë, ose nëse Shoqëria i rransferon aktivin financiar një pale tjetër, pa mbajtur kontrollin ose të 

gjitha risqet dhe përfitimet e aktivit. Blerjet dhe shitjet normale të një aktivi financiar janë regjistruar në datën e 

tregtimit, p.sh, datën në të cilën Shoqëria zotohet të blejë ose të shesë aktivin. Detyrimet financiare nuk njihen nëse 

detyrimet e Shoqerisë të detajuara në kontratë mbarojnë, janë shlyer ose janë anulluar. 

 

(b) Instrumentet financiare (vazhdim) 

 

Mjete monetare dhe ekuivalente e saj 

Mjetet monetare dhe ekuivalente me to perfshijne vlerat ne arke, llogari rrjedhëse në banka, të tjera investime 

afatshkurtra me maturitet origjinal tre muaj ose më pak, të cilat janë objekt i një rreziku jo domethënës të 

ndryshimeve në vlerë, dhe përdoren nga Shoqëria në administrimin e angazhimeve afatshkurtra. Mjetet monetare 

dhe ekuivalntët e saj, mbahen me koston e amortizuar. 

 

Kërkesat për arkëtim 

Kërkesat për arkëtim njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe në vijim me kosto të pakësuara për humbjet për 

zhvlerësime. 

Provizonimi I llogarive te arktushme sipas programit dhe klasifikimit me te vjetra se 360 dite ku debitojne shpenzimet 

e provizionimit dhe kreditojne provizionimi I llogarive te arktushme, po ashtu edhe inkasimi nga provizionimet te cilat 

klasifikohen sipas inkasimit te borxheve mbi faturimin vjetore, krediton te hyrat nga provizonimi debitojne llogari e 

provizionimit te llogarive te arktushme. 

- Fshirja e borxheve per klienti te cilet kane deshmi per mos shfrytezimin e sherbimeve te kompanis, ne baze te 

deshmive behet edhe vendimi, fshirja ne baze te vendimeve te gjykates etj. 

 

Llagari të pagueshme 

Llogaritë e pagueshme paraqiten me vlerën e drejtë dhe në vijim me kosto te amortizuar. 
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Huamarrjet 

 

Huatë nga shoqëria mëme njihen fillimisht me kosto. Huamarrjet e tjera njihen fillimisht me vlerë të drejtë. 

Huamarrjet mbarten në vijim me kosto të amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. 

 

Te tjera 

Instrumentet financiare të tjera jo-derivative maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit 

efektiv, dhe duke zbritur humbjet nga zhvlerësimi. 
 

4 Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim) 

 

(c) Kapitali themeltar 

Shoqëria ka të regjistruar 25,000 Euro si kapital themeltar. 

 
 

(d) Njohja e të ardhurave 

Te ardhurat perfshijnë vlerën e drejtë të shumës së marrë ose që është per t'u marrë nga shitja e shërbimeve apo 

mallrave gjatë aktivitetit të zakonshëm të Shoqërisë. Të ardhurat paraqiten neto nga tatimi mbi vlerën e shtuar, 

kthimet dhe uljet. Te ardhurat njihen kur risqet dhe përfitimet kryesore lidhur me pronësinë e mallrave janë 

transferuar tek blerësi, shuma e të ardhurave mund të matet në menyrë të besueshme, kostot qe kanë ndodhur ose 

qe do të ndodhin lidhur me transaksionin mund të maten në mënyrë të besueshme, dhe Shoqëria nuk është më e 

përfshirë në manaxhimin e mallrave të shitura. 

 

(e) Përfitimet e punonjësve 

Kontributet pensionale 

Çdo punëdhënës është i detyruar që të kontribojë në emër të punonjësve të vet në fondin e kontributeve pensionale 

në vlerën prej 5% të pagës bruto. Gjithashtu, punonjësit detyrohen që të kontribojnë në vlerën prej 5% te pages 

bruto. 

 

(f) Shpenzimet 

Shpenzimet operative 

Shpenzimet operative njihen kur ato ndodhin. 

 

(g) Te ardhura dhe shpenzime financiare 

Te ardhurat financiare perfshijne te ardhurat nga interesi prej llogarive ne banka dhe fitimet neto nga kursi i 

kembimit qe njihen ne fitim ose humbje. Shpenzimet financiare perfshijne shpenzimet e interesit, komisionet 

bankare dhe humbjet neto nga kursi i kembimit qe njihen ne fitim ose humbje. 

 

(h) Tatim fitimi 

Tatimi mbi fitimin ose humbjen e vitit perfshin tatimin e periudhes aktuale dhe tatimin e shtyre. Tatimi mbi fitimin 

njihet ne fitim ose humbje perveç pjeses qe lidhet me zera te njohur ne pasqyren e te ardhurave permbledhese. 

Tatimi akrual eshte tatimi qe pritet te paguhet mbi fitimin e tatueshem te vitit, duke perdorur normen tatimore ne 

fuqi ose qe hyn ne fuqi menjehere ne daten e raportimit. 

Tatimi i shtyre eshte llogaritur duke perdorur metoden e detyrimit ne bilanc, nga diferencat e perkohshme ndermjet 

vleres kontabel neto te aktiveve dhe detyrimeve per qellime te raportimit financiar dhe bazes tatimore. Shuma e 

tatimit te shtyre eshte llogaritur bazuar ne metoden e realizimit ose kompensimit te vlerave kontabel te aktiveve 

dhe detyrimeve, duke perdorur shkalle tatimore qe jane ne fuqi ose qe hyjne ne fuqi menjehere ne daten e 

raportimit. Nje aktiv tatimor i shtyre njihet per aq sa eshte e mundur qe fitimi i tatueshem i ardhshem do te jete i 

disponueshem kundrejt te cilit aktivi te mund te perdoret. Aktivi tatimor i shtyre zvogelohet per aq sa nuk eshte e 

mundur te realizohet perfitim fiskal. 

 

(i) Grantet qeveritare 

Grantet e Qeverisë njihen në fitim ose humbje në baza sistematike përgjatë periudhës në të cilën Organizata i njeh 

si shpenzime kostot përkatëse për të cilat grantet janë destinuar për kompenzim. Në mënyrë specifike grantet e 
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Qeverisë, për të cilat kushti primar është që Organizata duhet të i përfitoj, konstruktoj apo të i njeh pasuritë jo- 

qarkulluese si të hyra të shtyra në pasqyrën e pozitës financiare dhe të transferohen në fitim apo humbje në baza 

sistematike dhe racionale përgjatë jetës së përdorimit të pasurisë përkatëse. 

Grantet janë njohur vetëm kur ka siguri të arsyeshme se: 

• Organizata do të përmbushë të gjitha kushtet e bashkangjitura atyre; dhe 

• Grantet do të pranohen. 

Grantet operative janë njohur si e hyrë përgjatë periudhës së nevojshme për ti lidhur ato me kostot, për të cilat janë 

menduar të kompensohen, në bazë sistematike. Grantet e shënjuara për përvetësimin e pasurive janë shtyrë dhe 

njohur si e hyrë përgjatë kohës së përdorimit të pasurisë përkatëse. 

 

 
5 Menaxhimi i riskut financiar 

Shoqeria është ekspozuar ndaj rreziqeve te meposhtme nga përdorimi i instrumenteve financiare: 

• risku i kredisë 

• risku i likuiditetit 

• risku i tregut 

Ky shënim paraqet informacion rreth ekspozimit te Shoqerise ndaj secilit prej rreziqeve te mësiperm, objektivat, 

politikat dhe proceset e Shoqërise për matjen dhe menaxhimin e riskut, dhe menaxhimin e kapitalit. Shënime të 

mëtejshme sasiore janë të përfshira në këto pasqyra financiare. Administratori i Shoqërise mbart përgjegjësinë e 

përgjithshme për vendosjen dhe mbikeqyrjen e politikave të Shoqërisë për menaxhimin e riskut. 

Politikat e menaxhimit të riskut të Shoqërise janë vendosur për të identifikuar dhe analizuar rreziqet që përball 

Shoqëria, për të vendosur limitet dhe kontrollet e përshtatshme, dhe për të monitoruar rreziqet dhe zbatimin e 

limiteve. Politikat dhe sistemet e menaxhimit të riskut rishikohen rregullisht për të reflektuar ndryshimet në kushtet 

e tregut dhe në aktivitetet e Shoqerisë. Shoqëria, përmes trajnimeve dhe standardeve dhe procedurave te 

menaxhimit, synon te zhvillojë nje ambient kontrolli konstruktiv dhe te disiplinuar ne te cilin gjithe punonjesit i 

kuptojne rolet dhe detyrimet e tyre. 

Instrumentet financiare kryesore te Shoqerise konsistojne ne vlerat ne arke dhe ne banka, huamarrjet, llogarite e 

arkëtueshme dhe të pagueshme dhe detyrime të tjera afatshkurtra. 

 

(i) Risku i kredisë 
 

Risku i mos-pagesës ekziston kur pala tjeter nuk mund të permbushë detyrimet për pagesën e llogarive të 

arkëtueshmeve. 

Maksimumi i riskut të kredisë për instrumentet financiare jo-derivative është teorikisht i barabartë me vlerën e 

drejtë të të gjitha llogarive të arkëtueshme minus detyrimet kundrejt të njejtit debitor kur kompensimi është i lejuar. 

Risku i kredisë i cili është identifikuar merret parasysh nëpërmjet zhvlerësimeve, Shoqëria e vlerëson cilësine e 

llogarive të arkëtueshmeve që nuk janë me vonesë dhe as të zhvlerësuara si shumë të kënaqshme. 

 
 

(ii) Risku i likuiditetit 
Shoqeria duhet të permbushë nevojat për mjete monetare, kryesisht për kostot e shfrytëzimit që rrjedhin nga 

aktivitetet e saj. Ekziston rreziku që mjetet monetare mund të mos jenë të disponueshme për të shlyer detyrimet 

në kohën e duhur me një kosto të arsyeshme. Shoqëria monitoron likuiditetin në baza periodike në menyrë që të 

menaxhojë detyrimet e saj kur atë kërkohen. 

 

(iii) Risku i tregut 
Risku i normave te interesit 

Shoqëria nuk disponon instrumente financiare me interes me 31 Dhjetor 2021. 
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6 Paraja dhe ekuivalentët e parasë 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 paraqiten si me poshtë: 

 
 Me 31 dhjetor 

2021  
Me 31 dhjetor 2020        

Paraja në bankë 38,570.65 1,081,018.98 

  Paraja në dorë  639,60 1,500.45 

  Gjithsej  39,212.75 1,082,519.43 

 

Te gjitha parat mbahen në Institucionet financiare, ne llogarit rrjedhese, te pa afatizuara. 

 
7 Llogaritë e arkëtueshme 

Llogaritë e arkëtueshme me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
  Me 31 dhjetor 

2021  
                                     Me 01.01.2020 

Llogari të arkëtueshme nga amvisëria 12,692,981.29 12,687,623.80 

Llogari të arkëtueshme komerciale 4,479,170.89 4,384,315.64 

Llogari të arkëtueshme nga institucionet 1,339,225.18 1,390,055.83 

Llogari të arkëtueshme me kontrata 1,759,914.91 1,710,156.53 

  Llogari të arkëtueshme nga punëtorët 
 

              
 

              
 

Gjithsej 20,271,298.27 20,172,151.80 

  Provizioni i LLA  
Parapagimet e LLA 
  

(17,662,760.93) 
63,170.05 

(17,597,581.03) 
59,466.01 

  Llogaria e arkëtueshme neto
  

2,671,707.40                                      2,634,036.78 

Total LLA 2,671,707.40                                      2,634,036.78 

 

 
Metoda e Provezionimi eshte bere ne baze te vjetersis te klasifikuar sipas programit me te vjetra se 360 dite 

sipas kategorive dhe Rregullores se Brendshme te miratuar nga Bordi I Drejtoreve, dhe ne baze të vendimit 

nga Bordi I Drejtoreve për: 

Amviseri 318,162.68 euro 

Lokalet 147,631.18 

Kontrata 121,168.71 

Institucionet 11,365.17 euro  

Totali  598,327.74 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Parapagimet 
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Parapagimet me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 janë: 

 

 
  31 12 2021  31 12 2020       

Avanse për punëtorët  11,639.49  9745               

Huazime për persona juridik     

Parapagimi i sigurimit të automjeteve 
  Parapagimet e  LLP 

Parapagim tjera 

 

 21,989.18 

 6,457.21 
 19,310.46                                               

2009.43                

   
Gjithsej  

  
40,085.88 

  
31,064.89                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8a Pasurit tjera 
Pasurit tjera me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 janë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 

  

        Me 31 dhjetor 2021     Me 31 dhjetor 2020     

 

       

 Tatimi I Pagushme  68,185.85  49,860.11    

 Tvsh e Pagushme   53,875.3   7,624.42      

 Sigurimi I Tenderave  1,062.14   2,062.14     

 Tjera            

 Totali                  123,123.23   59,546.67                           

   

Pasuri tjera janë Tatimi I Pagushme vlera 68,185.85 , Tvsh e Paguar 53,875.3 dhe Parapagimi I sigurimit te tenderave 

1,062.14. 

-Tatimi në fitimi 68,185.85 bene pjes paprapagimi I kesteve per vitin 2021 ne vleren 18,325.71 euro, I cila është 

prezantuar si pasure nga vlera e pergjithshme e vitimeve nga vitet paraprake me 31.12.2021 kontoja e tatami ne fitimi 

është 68,185.85. 

 

 

 

9 Stoqet 

Stoqet dhe shpenzimet nga depoja Jane me medoten FIFO me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
  

Malli ne depo 

  Me 31 dhjetor 2021  

             236,803.17 

Me 31 dhjetor 2020       

       239,342.78          
 

    

Stoqe të derivateve              18,389.86        12,243.19  

    

Tjera

  
                  0           0                                

    

Gjithsej          255,192.87     251,585.97                             
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10 Pronat, impiantet dhe pajisjet 

Pronat, impiantet dhe pajisjet me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 

 
 
 

Kosto 

 

Toka 

 

Ndërtesat 

Pajisjet, auto. 

dhe makineritë 

 

Gjithsej 

Me 01 janar 2020  
 

2,503,000.00 

 

 

926,461.66 

 

 

2,699,661.71 

 

 

6,129,123.37 

Shtesat  293,682.73 500,140.55 793,823.28 

(Shitjet)  -   

Me 31 dhjetor 2020 2,503,000.00 1,220,144.39 3,199,802.27 6,922,946.6 

Zhvlerësimi akumuluar 

Me 01 janar 2020 

 
- 

 
577,193.99 

 
942,961.86 

 
1,520,155.85 

Shpenzimi për vitin - 47,212.88 563,005.13 610,218 

(Shitjet) - - - - 

 
 

- - - - 

Me 31 dhjetor 2020 0 624,406.87 1,505,966.99 2,130,373.86 

VNL ME 31 DHJETOR 2020 2,503,000.00 595,737.52 1,693,835.28 4,792,572.80 

 

Kosto 

Me 01 janar 2021 

 

 

2,503,000.00 

 

 

1,220,144.39 

 

 

3,199,802.27 

 

 

6,922,946.6 

Shtesat  506,785.17 410,799.43          917,584.60 

 (Shitjet)  - - 
- 

- 
 

Me 31 dhjetor 2021 2,503,000.00 1,726,929.56 3,610,601.70 7,840,531.2 

Zhvlerësimi akumuluar 

Me 01 janar 2021 

 
- 

 
624,406.87 

 
1,505,966.99 

 
2,130,373.86 

Shpenzimi për vitin - 56,214.16 546,771.58 602,985.74 

Blerjet - - - - 

(Shitjet) - - - - 

Me 31 dhjetor 2021 - 680,621.03 2,052,738.57 2,733,359.6 

  VNL ME 31 DHJETOR 2021  2,503,000.00 1,046,308.53 1,557,863.13 5,107,171.66 

 
 

 

Me date 08.11.2019 është bërë rivlersimi I aseteve nga Kompania  e licencuare  për rivlersimin e  Aseteve, 

nga kjo ky rivlersimi është  zvogluar vlera e tokës në vlerë 2,242.000.00 e cila ka ndikuar  drejpersdrejti në 

Ekuitet duke I zvogluar fitimet e mbajtura 2,242,000.00 dhe  Pasurit afat gjate për 2,242,000.00, po ashtu janë 

rivlersuar  pasurit afategjate (automjetet dhe makinerit) ne vleren 741,242.57 euro duke debitur Pasurit  

Pasqyren e Pozicionit Financiare dhe Kredituar Rezervat e Rivlersimit ne Ekuitet 741,242.57 ku gjatë viti 

2021 janë ulur me zvoglimin e pasurive nga amortizimi për  148,266.71. 
.



Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Pastrimi’ Sh.A. 

Shënimet e pasqyrave financiare për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2021 

(Vlerat ne Euro) 

 

 

 

 

10a). Pasuritë e paprekshme – Softueri 

Pasuritë e paprekshme me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 

 
 

 

Kosto 

Softuer Gjithsej 

 
 

Me 01 janar 2020 

 
 

39,008 

 
 

39,008 
Shtesa/(heqje) 67194.92 67194.92 

Me 31 dhjetor 2020 106,202.92 106,202.92 

 

Amortizimi 

Amortizimi I akumuluar/dëmtim 

 
 

1111.46 

 
 

1111.46 

Shpenzimi për vitin 7801.60 7801.60 

Shtesa/(heqje) - - 

Me 31 dhjetor 2020 8,913.06 8,913.06 

VNL ME 31 DHJETOR 2020 97,289.86 97,289.86 

Kosto 

Me 01 janar 2021 

 
 

106,202.92 

 
 

106202.92 

Shtesa/(heqje) - - 

Me 31 dhjetor 2021 106,202.92 106,202.92 

 

Amortizimi 

Amortizimi I akumuluar/dëmtim 

 
 

8,913.06 

 
 

8,913.06 

Shpenzimi për vitin 7801.60 7801.60 

Shtesa/(heqje) - - 

Me 31 dhjetor 2021 16,714.66 16,714.66 

VNL ME 31 DHJETOR 2021 89,488.26 89,488.26 

 
 

Sipas SNK 38 një pasuri e paprekshme është një pasuri jo-monetare pa substancë fizike. Pasuritë e paprekshme 

përbëhen nga shpenzimet në softuerin kompjuterik. Softueri-i kompjuterik është paraqitur ndaras për shkak se 

standardi përkufizon se pasuria duhet të jetë e ‘identifikueshme’ do të thotë të jetë e ndashme nga pasuritë jo- 

qarkulluese tjera (mund të shitet pa e shitur tërë biznesin). 
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11 Të pagueshmet tregtare dhe të tjera 

Të pagueshmet tregtare dhe të tjera me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
 Me 31 dhjetor 

2021  

Me 31 dhjetor 2020         

KLMC-Deponia/Prishtinë/Podujevë 646,168.49 649,088.67                        

Furnitorët local 
Te pagushmet tjera afatshkurtra/Zrrum 

569,392.90 

10,211 

304,720.83                           

10,211                                         

  Parapagimet e furnitoreve    -   

   

   

  Gjithsej   1,225,772.39 962,011.07                

 

Parapagimet per furnitor eshte prezantuar te bilanci I gjendjes si pasuri shenimi numer 8. 

 
12 Të pagueshmet për tatime 

Të pagueshmet për tatime me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
   

Tatimi i pagueshëm në të adhura personale 

Me 31 dhjetor 2021   

24,660.41 

Me 31 dhjetor 2020  

21,344.52 

Kontributet pensionale të pagueshme 45,692.88 39,869.42 

TVSH e pagueshme 0 0 

Tatimi mbi qiranë 99.01 99.01 

  Gjithsej   70,452.30  61,312.95 

   

   

   

    12.a Detyrime tjera    Me 31.12.2021    Me 31.12.2020  

Detyrime Tjera              8,182      8,182   
       Sindikata 
 

0       1,945.23  

Provizionime dhe taksa tjera 1,540.23         2474.54  
  Pagat e pagueshme  0 0  

 

 Totali     9,722.23 12,601.77   

 
13 Tatimi në fitim i pagueshëm nga vitet e kaluara 

Tatimi në fitim i pagueshëm nga vitet e kaluara me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
Me 31 dhjetor 2021 Me 31 dhjetor 2020 

  Tatimi i pagueshëm në fitim                         0                                            30,239.39  

  Gjithsej                          0                                         30,239.39 

 

14 Të hyrat të shtyra nga grantet 

Të hyrat të shtyra nga grantet me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 

Të hyrat nga Grandet 2021  jane Komuna e Lipjanit 25,155.00 bashk financim per invetsime kapitale ku per  dite te 

vitit jane njohure te hyra 5031 euro nga data e perdorimit te grandit . 

Komuna e Fush Kosoves bashkfinancime per ndertimin e  objektit te ri ne vleren 119,333.59 te cilat nga fillimi I 

perdorimit te nderteses dhe pranimit nga tetori 2021 vlera e njohure e te hyrave 1,491.67 . 
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Njohja e te hyreva nga Grandet e tjera me saldo fillestare  ne investime kapitale behet me perdorimi I Asetetit duke 

njohure te hyre ne baze te amortizimit psh.20% amortizohet po ashtu edhe njifet si e hyre 20% e vleres,  ndersa te 

ndertesa 5%. 

  

 
 

 Me 31 dhjetor 2021  Me 31 12 2020   

Me 01 Janar  154.988.26  135,047.22 
  Grantet e fituara gjatë vitit
  

 94,030.59   847,458.00  

 Gjithsej

  

 249,018   982.505.22  

  Të hyrat e njohura   
 

 (34,324)  
  (827,516.96)  

  Gjithsej
  

  
214,694.58  

 
 

 
154,988.26  

 
 

 

 
 

15 Të hyrat operative 

Të hyrat operative për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
 

  Për vitin që përfundon me:    31 Dhjetor 2021    31 Dhjetor 2020  

Të hyrat nga amvisëritë 4,656,111.28 4,448,418.02 

Të hyrat nga komercialet 769,601.23 715,931.31 

Të hyrat nga institucionet 206,335.87 215,977.63 

Të hyrat nga kontratat 1,713,136.83 1,498,887.13 

  Inkasimi B. të vjetra                       534,369.32 304,781.40 

  Gjithsej  7,879,554.52  7,183,995.45  

 

Te hyrat për sherbimin e faturimit janë të bazuar në baze te rregulloreve te cilat jane te mirtuara nga Komunat 

aksionere ne Kompnia, Komuna e prishtines faturimin per klient e amviseris e bone në baze te kontrates 3.80 

euro me tvsh, ndersa per komunat tjera ne baze te rregulloreve 4.70 euro per ekonomi familjare dhe kompania 

e bone vete inkasimin.  

Faturimi te bizneset e vogla eshte sipas kategorive duke u bazuar ne rregulloren e Komunave, Ndersa te 

Bizneset me kontrata, faturimi behet ne baze te kontrateve, po ashtu edhe te Institucionet. 
 

16 Të hyrat tjera dhe të hyrat nga grantet 

Të hyrat tjera dhe të hyrat nga grantet për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
  Për vitin që përfundon me:    31 Dhjetor 2021   31 Dhjetor 2020  

Të hyrat nga  Taksa Permbarimore                                   49,686.03                           35,823.06              

Të hyrat tjera                                                                      52,712.25                                    177,840.26                                             

  Të hyrat nga grantet           34,324.27                                     827,516.96 

  Gjithsej       136,722.55                                   1,041,180.28 

     Te hyrat nga shitja e Pasurive                                          

  Total të hyrat  8,016,277.07                                             8,225,175.17 

 

Te hyrat nga inkasimi I taksave nga proceset permbarimore, te hyrat tjera jane te hyra te paguara nga pagesa e demeve 

nga kompanit e sigurimeve, nga pages me marveshje nga komunat per pagesen e puntoreve etj.   

Të hyrat nga Grandet 2021  jane Komuna e Lipjanit 25,155.00 bashk financim per invetsime kapitale ku per  dite te 

vitit jane njohure te hyra 5031 euro nga data e perdorimit te grandit . 

Komuna e Fush Kosoves bashkfinancime per ndertimin e  objektit te ri ne vleren 119,333.59 te cilat nga fillimi I 

perdorimit te nderteses dhe pranimit nga tetori 2021 vlera e njohure e te hyrave 1,491.67 . 
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Njohja e te hyreva nga Grandet ne investime kapitale behet me perdorimi I Asetetit duke njohure te hyre ne baze te 

amortizimit psh.20% amortizohet po ashtu edhe njifet si e hyre 20% e vleres nga Programi 7,801.60 euro  si dhe nga 

kamionta 20,000.00 euro . 

 
17 Shpenzimet direkte të shërbimeve të ofruara 

Shpenzimet direkte të shërbimeve të ofruara për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
  Për vitin që përfundon me:    31 Dhjetor 2021    31 Dhjetor 2020  

Shpenzimet e deponisë 847,698.08 790,301.36 

Shpenzimet e derivateve 715,710.08 596759.02 

Shpenzimet e marrëveshjes(nënkontraktorëve) 187,105.75 169281.21 

  Shpenzimet e kripës industriale    

  Gjithsej  1,750,513.90  1,556,341.59 

Shpenzimet direct Jane shpenzime Te periudhes Te cilat njihen ne momentin kur ndodhin, keto shpenzime 

Jane per deponimin e mbeturinave, largimi e mbeturinave te deponive ilegale dhe shpenzimet e derivateve. 
 

18 Shpenzimet e mirëmbajtjes 

Shpenzimet e mirëmbajtjes për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
 

  Për vitin që përfundon me:    31 Dhjetor 2021    31 Dhjetor 2020  

Shpenzimet e riparimeve 139,398.09 48,934.42 

Shpenzimet e materialit hargjues 282,361.27 147,339.06 

Shpenzimet e inventarit të imët   

Shpenzimet e autogomave 41,213.25 38,716.61 

Mbrojtja 41,714.22 32,040.91 

  Mirëmbajtja direkte e atuomjeteve Pjes rezerv                         13,697.77                        25,390.81 

  Gjithsej  518,384.60 292,421.81  
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19 Shpenzimet administrative 

Shpenzimet administrative për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 

 
  Për vitin që përfundon me:    31 Dhjetor 2021    31 Dhjetor 2020  

Shpenzimet e reklamës 150 218 

Shpenzimet e internetit 5624.20 10,313.47 

Provizionet bankare 1,825.22 1,275.12 

Shpenzimet e sigurimeve të automjeteve 38,257.62 37,527.82 

Shpenzimet e PTK-së 8,526.91 8,319.79 

Shpenzimet e materialit zyrtar 14,152.00 11,817.00 

Shpenzimet tjera administrative 32,339.69 51,813.33 

Shpenzimet e interest  10,892.00 

  Kontrolli teknik i automjeteve                        5,495.77                       3,182.20 

   

  Gjithsej  106,371.41   135,358.13  

 

19.1 Provizonimet  

Provezionimi eshte bere ne baze te vjetersis te 

klasifikuar sipas programit me te vjetra se 360 

dite duke u bazuar edhe në rregulloren per 

provizionime dhe vendimin e bordit te 

Drejtoreve. 

Amviseri 318,162.68 euro 

Lokalet 147,631.18 

Kontrata 121,168.71 

Institucionet 11,365.17 euro  

Totali 598,327.74 euro  

- Shpenzimet e fshirje nga LLa sipas 

vendimeve 36,165.26 euro, ku kemi te bejme 

me vendimet nga gjykata per fshirjen e 

borxheve apo per mos kryrjen e sherbimeve.  

.  

Totali  634,493.00 euro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Shpenzimet e personelit 

Shpenzimet e personelit për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
  Për vitin që përfundon me:    31 Dhjetor 2021    31 Dhjetor 2020  

Pagat 4,733,206.47 4,245,039.08 

Kontributet e detyrueshme 
Sigurimi shendetesore                                                                      

236,041.08 
121,802.61 

212,073.91 

   

  Gjithsej  5,091,050.16  4,457,112.99 

 
Numri toali I te punsuarave është 860 ne nivel te pergjithëshem, te punsuar gjate vitit 2021 jane 128, pushime pa pages 17 te 

suspenduar 2 te vdekur 6, ndryshim  te pozita 82, pushim lehonia 8, leshimin e vendit te punes 6, pensionuar 12. 
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21 Shpenzimet operative 

Shpenzimet operative për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 përbëhen nga: 

 
  Për vitin që përfundon me:    31 Dhjetor 2021    31 Dhjetor 2020  

Shpenzimet e ujit 3,065.18 3194.71 

Shpenzimet gjyqësore 71,487.05 177,582.32 

Shpenzimet e taksave   21,339.40 20,474.30 

Shpenzimet e shtesave per puntore 0 25,003.00 

Shpenzimet për mëditje dhe reprezentacion 65,235.32 33,394.98 

   

Shpenzimet për mirëmbajtje nderteses 1,605.93 834.75 

Shpenzimer e energjisë 25,937.07 29,777.22 

  Shpnezimet tjera  72,117.36 56,092.47 

  Gjithsej  260,787.34  346,353.75 
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22 Instrumentat financiare 

Risku i kredisë 

Vlera neto e aktiveve financiare përfaqëson maksimumin e ekspozimit ndaj kredisë. Maksimumi i ekspozimit te 

kredisë ndaj riskut të kredisë në datën e raportimit është: 

 31 dhjetor 2021  31 Dhjetor 2020 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë 39,212.75  1,082,519.43 

Llogari të arkëtueshme 2,671,707.39  2,219,150.05 

Gjithsej 2,710,920.14  3,301,669.48 

 

Risku i likuiditetit (vazhdim)   

   

 31 Dhjetor 2020   

 
 

Llogari të arkëtueshme 

Deri ne 6 6 deri 12 1 deri 5 

muaj  muaj  vjet 
2,219,150.05 

Mbi 5 

vjet 

Totali 

 
        2,219,150.05 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë   1,082,519.43                                                             1,085,519.43  
 3,301,669.48                           3,301,669.48 

Llogari të pagueshme 962,011.07                              962,011.07 

Te tjera të pagueshme   73,914.72                                                                            73,914.72 
 1,035,925.79                         1,035,925.79 

Risku i likuiditetit me 
31 Dhjetor 2020 

 

2,265,743.69 
 

                          2,265,743.69 

Risku i likuiditetit 
 

31 Dhjetor 2021 
 

Deri ne 6 

muaj 

6 deri 12 

muaj 

1 deri 5 

vjet 

Mbi 5 

vjet 

Totali 

Llogari të arkëtueshme  2,671,707.39                                                                       2,671,707.39 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë   39,212.75                                                                                 39,212.75 
 2,710,920.14 2,710,920.14 

Llogari të pagueshme 1,225,772.39 1,225,772.39 

Te tjera të pagueshme   80,174.53                                                                             80,174.53 
 1,305,946.92 1,305,946.92 

Risku i likuiditetit me 

31 Dhjetor 2021 
 

1,404,974 
 

1,404,974 

 
23 Detyrimet kontigjente : 

-Konteste gjyqesore gjate viteve deri  2021 janë gjithsejt 32 per te cilat KRM Pastrimi eshte pal e paditur, 

konteste keto qe vazhdojne te jenë procedure pran gjykatave, dhe deri me tani ne 2021 jane përmbylle 17 kanë 

mbeture edhe 15, ku nuk mund te percaktohen implikimet financiare te cilta mund te ndodhin ne favore apo 

disfavore per kompanin. 

Kompania ka derguare klient ne process permbarimore ne numer 2110 gjate vitit 2021, ku pritet ikasimi I tyre 

gjate viteve ne vijim ne total lande te cilat jane dergruar ne procese permbarimore jane rreth 40 mije klient.   
 

24 Ngjarjet pasuese 

 

Nuk ka ngjarje pas datës së pasqyrës së pozicionit financiar që kërkon korrigjime ose shpalosje në pasqyrat 

financiare. 

25.  Vijimësia 

-Menaxhmenti parasheh se aktivetete e kompanis do te jenë aktive te pakten edhe 12 muj, me stabilitet 

financiare dhe likuiditet. 


