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1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të KRM Pastrimi sh.a për vitin e përfunduar 
më 31 Dhjetor 2021, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së 
Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Auditimi 
është kryer  për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare dhe konkluzionin 
për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i kundërt për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të KRM Pastrimi sh.a (KRM Pastrimi ), të cilat 
përmbajnë pasqyrën e pozitës financiare për vitin 2021, pasqyrën e të ardhurave 
gjithëpërfshirëse, pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, 
shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave të rëndësishme 
kontabël, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021.

Sipas opinionit tonë, për shkak të efekteve të çështjes së përshkruar në paragrafin “Baza për 
Opinion të Kundërt”, Pasqyrat Financiare të bashkangjitura nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe 
të vërtetë të pozitës financiare të KRM Pastrimi sh.a deri me 31 dhjetor 2021, të performancës së 
saj financiare, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2021, në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).
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Baza për Opinion të kundërt

A1 Prej dhjetë (10) konfirmimeve të dërguara tek furnitorët, në tetë (8) raste nuk kemi pranuar 
konfirmimet e saldove nga furnitorët në vlerë 339,890€, Prandaj, në mungesë të 
konfirmimeve, ne nuk ishim në gjendje të marrim siguri të arsyeshme nëse vlera bartëse e 
llogarive të pagueshmeve tregtare të kompanisë e prezantuar në pasqyra financiare ishte e 
saktë.

A2 Prej nëntëmbëdhjetë (19) konfirmimeve të dërguara tek debitorët për llogaritë e 
arkëtueshme, për tetëmbëdhjetë (18) raste nuk kemi pranuar konfirmimet e saldove në vlerë 
716,109€. Prandaj, në mungesë të tyre, ne nuk ishim në gjendje të marrim siguri të 
arsyeshme nëse vlera bartëse të llogarive të arkëtueshme të kompanisë e prezantuar në 
pasqyra financiare ishte e saktë.

B1 Çështjet e ngritura me ndikim material brenda këtij kapitulli, për zërat kontabël si rezerva e 
rivlerësimit, pasuritë, të arkëtueshmet, dhe shpenzimet e zhvlerësimit ndikojnë në prezantim 
jo të saktë të pasqyrës së rrjedhës së parasë.

B2 Rezerva e rivlerësimit e prezantuar në pasqyra financiare ishte nënvlerësuar për 19,602€. 
Shuma e prezantuar e rezervës së rivlerësimit në pasqyra financiare në fund të vitit është 
445,642€, ndërsa testimet tona tregojnë se kjo shumë duhet të ishte prezantuar në shumë 
470,145€. 

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

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

Konkluzion për pajtueshmërinë

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

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

A3 127 kontrata me të përzgjedhurit e konkurseve të rekrutimit të vitit 2021, janë të lidhura në 
kundërshtim me konkursin publik si dhe në papajtueshmëri me kornizën ligjore.

A4 Bazuar në katër (4) konkurset publike për rekrutim në KRM Pastrimi për vitin 2021, 
kompania nuk ka zbatuar në tërësi Udhëzimin Administrativ 07/2007 që rregullon dhe 
përcakton procedurat e konkursit në sektorin publik. Po ashtu në një (1) rast nuk ishte 
respektuar kriteri i konkursit gjatë procesit të vlerësimit.

B3 Regjistri i klientëve të ndërmarrjes, përmban 1,227 klientë të cilët janë evidentuar me 
emërtimin “XX”, “XN”, dhe “?”, e që janë debitorë të ndërmarrjes në shumën prej 156,424€. 
Përveç kësaj, në këtë regjistër figurojnë edhe 12 klientë të tjerë si debitorë, në shumë 
1,906€, për të cilët nuk ka asnjë emërtim.

B4 Ndërmjet KRM Pastrimit dhe Komunës së Prishtinës, numri i konsumatorëve të shërbyer 
nga Kompania ishte më i lartë nga ajo që ishte përcaktuar në kontratë. Për gjatë tërë vitit 
2021 Kompania ka shërbyer 867,564 konsumatorë, kurse Komunës së Prishtinës i ka 
faturuar për 744,000 konsumatorë, dhe ka një diferencë prej 123,564 konsumatorë, ose në 
vlerë financiare 469,543€.

B5 Gjatë auditimit të të hyrave, kemi vërejtur që në 16 raste kompania kishte faturuar biznese 
dhe institucione publike jo në pajtim rregulloret komunale për menaxhim të mbeturinave, 
ndërsa në 11 raste kishte mungesë të dëshmive të operativës, si dhe në 7 raste kishte 
nevojë që kontratat e klientëve të azhurnohet. 

B6 Gjatë periudhës 2021, kompania kishte punësuar gjithsej 128 punonjës të ri, krahasuar me 
numrin 30, të planifikuar me planin e biznesit, duke tejkaluar shpenzimet e planifikuara të 
pagave për 340,236€.

B7 Kompania kishte angazhuar 52 punonjës me kontrata me afat të caktuar për punë dhe 
detyra specifike, ndërkaq këta punonjës mbulonin pozitat e rregullta të punës dhe për të 
njëjtit nuk ishin zhvilluar procedura të rekrutimit.

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

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

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

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

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

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

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të marrim siguri të arsyeshme se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk 
përmbajnë  keqdeklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe  të nxjerrim 
një raport të auditimit që përfshinë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është niveli i lartë sigurie, 
por nuk garanton se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keqdeklarim 
material që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe 
konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, me arsye pritet qe të ndikojnë në 
vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të këtyre Pasqyrave Financiare.

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 
autoriteteve përkatëse të KRM ''Pastrimi'', sh.a, Prishtinë me kriteret e përcaktuara te auditimit që 
burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të 
burimeve financiare. Si pjesë e auditimit, në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-t, ne 
ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne 
gjithashtu:

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keqdeklarimit material të Pasqyrave Financiare, 
qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit; hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 
konform  atyre rreziqeve, si dhe sigurojmë dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe 
të duhura për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i moszbulimit të një keqdeklarimi 
material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për keqdeklarimin që rezulton nga 
gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulimin, falsifikimin, lëshime të qëllimshme, 
keqpërfaqësime apo anashkalimin e kontrollit të brendshëm.

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse 
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me 
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen 
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të 
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të 
kontrollit të brendshëm.

• Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme në rrethanat, por jo me qëllim të shprehjes 
së opinionit për efikasitet të kontrollit të brendshëm të KRM Pastrimi sh.a.

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet përkatëse të bëra nga menaxhmenti.
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• Nxjerrim një përfundim nëse baza e vijimësisë së kontabilitetit është e përshtatshme për 
përdorim nga menaxhmenti, bazuar në provat e siguruara të auditimit, nëse ekziston 
pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të 
rëndësishme në aftësinë e KRM Pastrimi sh.a, për të vazhduar sipas parimit të vijimësisë. 
Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të tërheqim 
vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat Financiare 
ose, nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. 
Përfundimet tona bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të 
auditimit. Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së 
vazhduari sipas parimit të vijimësisë.

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

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

Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të 
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si 
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të 
informacioneve që klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e 
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin 
3.

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja A1 - Mungesa e konfirmimeve nga palët e treta për llogaritë e pagueshme 
Gjetja Sipas Kornizës Konceptuale për raportim financiar, paragrafi 4.26, një 

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

Për të testuar saktësinë e llogarive të pagueshme tregtare, përveç 
procedurave tjera, ne kemi dërguar dhjetë (10) konfirmime tek palët e treta 
apo furnitorët me vlerë të përbashkët prej 1,084,017€. 

Deri në përfundim të auditimit, ne kemi pranuar vetëm dy (2) konfirmime 
nga furnitorët për vlerën 744,127€, ndërsa për tetë (8) furnitorë me vlerë 
totale të saldove 339,890€, nuk kemi pranuar konfirmimet e kërkuara. Në 
mungesë të këtyre konfirmimeve, ne nuk ishim në gjendje të marrim siguri 
të arsyeshme nëse vlera bartëse e llogarive të pagueshmeve tregtare e 
prezantuar në pasqyra financiare ishte e saktë.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mos aplikimit të harmonizimeve në baza 
periodike dhe komunikimit jo të mjaftueshëm të kompanisë me furnitorët e 
saj.

Ndikimi Mos harmonizimi periodik i të dhënave të kompanisë dhe furnitorëve ndikon 
në prezantim jo të drejtë të gjendjes së llogarive në pasqyra financiare.

Rekomandimi A1 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për harmonizimin vjetor të gjendjes së llogarive mes kompanisë 
dhe furnitorëve, duke mos i përjashtuar edhe dërgesat fizike të 
konfirmimeve nga zyrtarët e saj dhe vizitave te furnitorët për ta konfirmuar 
gjendjen përfundimtare të detyrimeve.

2  Gjetjet dhe rekomandimet

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

Ky raport ka rezultuar me 23 rekomandime, prej tyre 7 janë rekomandime të reja, 15 të përsëritura 
dhe 1 rekomandim pjesërisht i përsëritur.
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Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A2 - Mungesa e konfirmimeve nga palët e treta për llogaritë e arkëtueshme
Gjetja Sipas SNK 1 një njësi ekonomike duhet të japë informacion shpjegues, ose 

në pasqyrën e pozicionit financiar ose në shënimet shpjeguese, për nën 
klasifikime të mëtejshme të zërave të paraqitur, të klasifikuar në një mënyrë 
të përshtatshme për operacionet e njësisë ekonomike. Të dhënat e 
kontabilitetit duhet të jenë burim i besueshëm për hartimin e pasqyrave 
financiare. 

Për të testuar saktësinë e llogarive të arkëtueshme tregtare, përveç 
procedurave tjera, ne kemi dërguar nëntëmbëdhjetë (19) konfirmime tek 
palët e treta/klientët në vlerë të përbashkët prej 994,020€, ndërsa prej tyre 
ne kemi pranuar vetëm një (1) konfirmim me vlerë prej 277,911€. Ne nuk 
kemi pranuar konfirmimet nga tetëmbëdhjetë (18) klientë në vlerë prej 
716,109€, prandaj në mungesë të këtyre konfirmimeve të jashtme, ne nuk 
ishim në gjendje të marrim siguri të arsyeshme për vlerën bartëse të 
llogarive të arkëtueshmeve tregtare të KRM Pastrimi në pasqyra financiare.

Kjo kishte ndodhur për shkak se KRM Pastrimi nuk kishte bërë 
harmonizimet me kohë të kartelave në mes të klientëve dhe kompanisë, 
dhe të cilat në përgjithësi janë borxhe të vjetra.

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

Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për harmonizimin vjetor të gjendjes së llogarive mes KRM 
Pastrimi dhe debitorëve, duke mos i përjashtuar edhe dërgesat fizike të 
konfirmimeve nga zyrtarët e kompanisë dhe vizitave te debitorët për ta 
konfirmuar gjendjen përfundimtare të kërkesave.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B1 - Mos prezantim i saktë i pasqyrës së rrjedhës së parasë
Gjetja Sipas SNK 1 – ‘Paraqitja e pasqyrave financiare’, një njësi ekonomike duhet 

të përgatisë pasqyrat financiare të saj, me përjashtim të informacionit mbi 
rrjedhën e parasë, mbi bazën e kontabilitetit rritës. Qëllimi i pasqyrës së 
rrjedhës së parasë, sipas SNK 7, është për të plotësuar nevojat e 
përdoruesve të informacionit kontabël në lidhje me rezultatin monetar, me 
fluksin e lëvizjes së mjeteve monetare gjatë një periudhe kontabël. 
Informacioni shtesë mund të jetë i rëndësishëm për përdoruesit për të 
kuptuar pozicionin financiar dhe likuiditetin e një njësie ekonomike, shumën 
e flukseve monetare që dalin nga veprimtaritë operative, investuese dhe 
financuese.
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Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, mirëpo bazuar në 
çështjet e ngritura brenda këtij kapitulli për zërat kontabël si: rezerva e 
rivlerësimit, pasuritë, llogaritë e arkëtueshme, dhe shpenzimet e 
zhvlerësimit, konkluzioni i auditimit është se rrjedha e parasë nuk prezanton 
informacion të saktë, pasiqë këta zëra kanë ndikim në rezultatin financiar 
në pasqyrën e të ardhurave, kanë efekt gjithashtu edhe në pasqyrim të 
pasaktë të fitimit të periudhës të bartur në pasqyrën e ndryshimeve në 
ekuitet.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mos aplikimit të drejt të kërkesave të 
standardit.

Ndikimi Keqdeklarimet materiale të zërave financiar kanë ndikim direkt në mos 
prezantim të saktë të pasqyrës së rrjedhës së parasë.

Rekomandimi B1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek rrjedha e 
parasë për të siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të kësaj pasqyre.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Prezantim jo i saktë i Rezervës së Rivlerësimit
Gjetja Sipas SNK 16 – ‘Aktivet afatgjata materiale’, nëse vlera kontabël (neto) e një 

aktivi rritet si rezultat i një rivlerësimi, rritja kreditohet drejtpërdrejt tek 
kapitalet e veta me titullin mbivlerë (tepricë) rivlerësimi. Megjithatë, rritja 
njihet në fitim ose humbje për aq sa kjo mbulon uljen e rivlerësimit të të 
njëjtit aktiv të njohur më parë në fitim ose humbje.

Rezerva e rivlerësimit e prezantuar në pasqyra financiare ishte 
nënvlerësuar për 19,602€. Shuma e prezantuar e rezervës së rivlerësimit 
në pasqyra financiare në fund të vitit është 445,642€, ndërsa testimet tona 
tregojnë se kjo shumë duhet të ishte prezantuar në shumë 470,145€. Kjo 
për arsye se në vitin paraprak vlera e rivlerësimit ishte nënvlerësuar për 
24,503€, ku në vend të 618,412€ kompania kishte prezantuar vlerën prej 
593,909€. Kompania, këtë vlerë e kishte zvogëluar për 20% në total, 
ndërsa në asete ka ndërtesa që normën e zhvlerësimit e kanë 5% si dhe 
pajisje me normë 10%. Po ashtu, Kompania me rastin e rivlerësimit të 
aseteve nuk e kishte bërë zhvlerësimin e tyre me vlerën e rivlerësuar, 
mirëpo vlerën shtesë të rivlerësuar ia ka shtuar kostos fillestare të asetit 
dhe mbi këtë vlerë kishte kalkuluar zhvlerësimin.

Sipas menaxherit të financave kjo kishte ndodhur për shkak të problemeve 
me programin e aseteve në lidhje me futjen e vlerës së rivlerësuar në 
program.

Ndikimi Prezantimi jo i saktë i informacionit kontabël në pasqyra financiare ndikon 
në mbivlerësimin e pjesës së ekuitetit, rrjedhimisht në paraqitjen jo të saktë 
dhe jo të drejtë të pasqyrave financiare.
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Rekomandimi B2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë një rishikim të detajuar të regjistrit të pasurive, 
dhe se janë marrë veprime korrigjuese lidhur me rritjen/rënien e vlerës së 
aseteve pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që shuma rezervës së 
rivlerësimit të prezantohet saktë në pasqyrat financiare.

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

Çështja A3 - Kontratat e lidhura me punonjësit në kundërshtim me ligjin dhe konkursin publik 
Gjetja Konkurset publike të shpallura nga KRM Pastrimi në vitin 2021, janë të 

shpallura për kohë të caktuar duke ju referuar nenit 5 pika 1.6 të Udhëzimit 
Administrativ Nr.07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në 
Sektorin Publik.  Kurse neni 10 i Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 specifikon 
format e kontratës që mund të lidhen dhe përcakton se kontratat për 
periudhë të caktuar nuk mund të lidhet për një periudhë më të gjatë se 
dhjetë (10) vite. 

Kompania gjatë vitit 2021, përmes katër (4) konkurseve kishte rekrutuar 
127 të punësuar. Edhe pse të gjitha konkurset ishin shpallur për rekrutimin 
e punonjësve të rinj për kohë të caktuar, gjatë vitit me vendim të 
menaxhmentit të gjithë personave të punësuar u ishin dhënë kontratat për 
kohë të pacaktuar. Me këtë veprim, menaxhmenti nuk kishte respektuar as 
kushtet e konkursit të cilin e kishte shpallur vet, e as Ligjin e punës sipas së 
cilit kontratat për kohë të caktuar mund të jepen për kohëzgjatje deri në 10 
vjet.

Sipas zyrtarëve ligjor të kompanisë, kjo ka ndodhur për shkake se Kryeshefi 
Ekzekutiv ka marr vendim që të gjitha kontratat, si ato të periudhës së vitit 
2021, po ashtu edhe kontratat e mëhershme që kanë qenë me kohë të 
caktuar të vazhdohen në tërësi për kohë të pacaktuar.

Ndikimi Lidhja e kontratave në këtë formë, shpie në mos respektimin e kushteve të 
konkursit publik si dhe është në papajtueshmëri me kornizën ligjore.

Rekomandimi A3 Bordi i drejtorëve të sigurojë që lidhja e kontratave për punësimin e stafit të 
ri, të bëhet në përputhje me kriteret e shpallura në konkursin publik dhe dhe 
në pajtim me Ligjin e Punës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A4 - Mangësi në procesin e rekrutimit për staf të rregullt
Gjetja Sipas Udhëzimit Administrativ për Rregullimin e Procedurave të Konkursit 

në Sektorin Publik, Nr. 07/2017, neni 5 rregullon përmbajtjen e konkursit, 
neni 9.2 citon se pas skadimit të afatit të konkursit, komisioni i përzgjedhjes 
përpilon listën e aplikuesve në konkurs të cilët i plotësojnë kushtet dhe 
kriteret e konkursit. Neni 10.8 citon se komisioni i përzgjedhjes pas 
shqyrtimit të vërejtjeve dhe korrigjimit të rezultateve të testit me shkrim, 
përpilon listën definitive me renditje të pikëve të fituara, si dhe neni 11 
përshkruan procesin e formularëve për pikët e intervistës të pjesëmarrësve.
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Gjatë auditimit të katër (4) konkurseve të rekrutimeve për shtatë (7) 
punonjës të rinj të pranuar në Kompani, kemi vërejtur këto parregullsi: 

• Përmbajtja e konkurseve është e mangët, në konkurse mungon pjesa 
e përmbledhjes së shkurtër të përshkrimit të punës, kohëzgjatja e 
emërimit, puna provuese, etj;

• Gjatë zhvillimit te procedurave të rekrutimit nuk përpilohet lista 
definitive e aplikuesve në konkurs të cilët i plotësojnë kushtet dhe 
kriteret e konkursit;

• Gjatë zhvillimit të procedurave të rekrutimit nuk përpilohet lista 
definitive e aplikuesve në testin me shkrim me renditjen e pikëve të 
fituara;

• Nuk përdoren formularët dhe forma e intervistës për pjesëmarrësit 
sipas rregullores.

Po ashtu në një (1) rast nuk ishte respektuar kriteri i konkursit:
• Për pozitën “Kontrollë interne”, njëri ndër kriteret ishte që kandidati të 

mos jetë i dënuar për ndonjë vepër penale ose nën hetime. Bazuar 
në çertifikatën nga gjykata, kandidati  i përzgjedhur figuron që ka 
lëndë në proces si dhe ka dënim;

Kjo ka ndodhur pasi që kompania ka praktikuar këto politika të procesit së 
vlerësimit në vazhdimësi, kurse për rastin e përzgjedhjes së kanditatit që 
nuk i ka plotësuar kushtet e konkursit, kjo ka ndodhur për shkak të 
kontrolleve së pamjaftueshme të komisioneve të përzgjedhjes.

Ndikimi Mos përfillja e Udhëzimit Administrativ dhe rregulloreve tjera lidhur me 
proceset e rekrutimit ndikon në shfaqjen e dobësive në proceset e 
vlerësimit, e deri në mos përzgjedhjen e kandidatëve të suksesshëm. Mos 
respektimi i kritereve të konkursit publik mund të ndikojë edhe në punësimin 
të stafit jo kompetent për pozitën dhe diskriminimin professional të 
kandidatëve.

Rekomandimi A4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që të merren masa e nevojshme që të 
plotësohen të gjitha udhëzimet për rregullimin dhe përcaktimin e 
procedurave të konkursit publik, si dhe të ushtrojë kontrolle në burimet 
njerëzore dhe tek komisionet e përzgjedhjes në mënyre që të plotësohen 
kushtet dhe kriteret e konkurseve gjatë vlerësimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B3 - Faturimi i klientëve pa emërtim të saktë
Gjetja Rregullorja e brendshme e kompanisë për zbatimin e procedurave dhe 

politikave afariste, neni 20 paragrafi 20.1 dhe 20.2, theksojnë se Kompania 
bën regjistrimin e konsumatorëve në bazë të shënimeve që sigurohen me 
rastin e futjes në shërbim të konsumatorëve të rinj, dhe informatat të cilat 
duhet të futen në bazën e konsumatorëve janë: emri dhe mbiemri, numri 
personal, adresa (rruga), zona, etj. Ligji për Mbeturina përcakton se 
“Konsumator” është personi, i cili ka lidhur kontratë për shërbime me 
ofruesin e shërbimeve ose merr shërbime të caktuara sipas ligjit.

13

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



Regjistri i klientëve të ndërmarrjes, përmban 1,227 klientë të cilët 
janë evidentuar me emërtimin “XX”, “XN”, dhe “?”, e që janë debitorë 
të ndërmarrjes për shumën prej 156,424€. Përveç kësaj, në këtë 
regjistër figurojnë edhe 12 klientë të tjerë, në shumë 1,906€, për të cilët nuk 
ka asnjë emërtim. Kjo gjendje është nga viti 2000, e që ka vazhduar edhe 
në vitin 2021.

Sipas konfirmimit të menaxherit të shërbimit me klientë, dhe bazuar në 
raportin e punës së komisionit të emëruar nga Kryeshefi Ekzekutiv për 
investigimin e klientëve, theksohet se kjo dukuri daton nga viti 2000 e tutje 
me qëllim të ruajtjes së numrit rendor të klientëve dhe se këta klientë që 
kanë mbetur në regjistër janë të panjohur. Megjithatë, evidentimi i klientëve 
vetëm përmes shifrës “XX”, “XN” apo “?”, pa evidentimin e adresës së 
klientit dhe informatave tjera bazike identifikuese si emri dhe mbiemri, 
paraqet dobësi të theksuara në menaxhimin e llogarive të arkëtueshme të 
kompanisë.

Ndikimi Evidentimi i konsumatorëve në regjistrin e ndërmarrjes pa përshkrim të 
informatave bazike, rrezikon arkëtimin e mjeteve monetare për shkak të 
pamundësisë së aplikimit të masave ligjore ndaj këtyre debitorëve. 
Gjithashtu llogaritë pa emërtim ngrisin dyshime rreth saktësisë dhe të 
drejtave të Kompanisë për arkëtim, me ndikim në mos prezantim të saktë të 
llogarive.

Rekomandimi B3 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që brenda një afati të arsyeshëm kohor, 
të shqyrtojë dhe të marrë masat e nevojshme korrigjuese, në mënyrë që të 
gjithë klientët e evidentuar me emërtimin “XX”, “XN” dhe “?”, të regjistrohen 
në emër të shfrytëzuesve të shërbimit. Njëkohësisht të rishikohen llogaritë e 
debitorëve tjerë për të cilët nuk ka asnjë informacion identifikues në 
regjistër.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B4 - Numri i konsumatorëve të shërbyer më i lart se sa i përcaktuar në kontratë
Gjetja Neni 10.11 i kontratës (për periudhën janar - dhjetor 2021) lidhur ndërmjet 

KRM Pastrimit dhe Komunës së Prishtinës, për ofrimin e shërbimeve 
primare të menaxhimit dhe grumbullimit të mbeturinave në Komunën e 
Prishtinës, përcakton se ndërmarrja do të sigurohet që faturat e pranuara 
nga Komuna, përmes stafit të saj t’i dërgojë tek konsumatorët e shërbimit. 
Ndërsa, sipas nenit 11.5, Komuna do ta paguaj ndërmarrjen për shërbimin, 
në bazë të numrit të konsumatorëve për 62,000 konsumatorë me çmimin 
3.80€. 
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Numri i konsumatorëve të shërbyer nga Kompania ishte më i lartë nga ajo 
që ishte përcaktuar në kontratë me komunën. Kështu, përgjatë tremujorëve 
(TM), për TM1 ishin shërbyer 72,445 konsumatorë, për TM2 ishin shërbyer 
72,688 konsumatorë, për TM3 72,327 konsumatorë dhe gjatë TM4 71,728 
konsumatorë. Ndërsa në anën tjetër, Kompania kishte faturuar Komunën 
vetëm për 62,000 konsumatorë për muaj. Në shifra të gjithëmbarshme 
vjetore 2021, Kompania ka kryer shërbim për 867,564 konsumatorë, kurse 
Komunën e Prishtinës e ka faturuar për 744,000 konsumatorë, dhe ka një 
diferencë prej 123,564 konsumatorë, ose në vlerë financiare 469,543€. 
Vlen të theksohet që kompania kryen shërbime për të gjithë këta klient, 
mirëpo inkason vetëm për klientët sipas marrëveshjes me Komunën e 
Prishtinës.

Mangësitë e identifikuara më lartë, Zyrtari i Financave i arsyeton se 
menaxhmenti i ndërmarrjes është në kontakt të vazhdueshëm me Komunën 
që me rastin e ripërtëritjes së kontratës këto mangësi të korrigjohen, me 
qëllim të harmonizimit të numrit të konsumatorëve të faturuar.

Ndikimi Ofrimi i shërbimeve shtesë për konsumatorët që nuk janë pjesë e kontratës 
me Komunën, ndikon që ndërmarrja të kryej shërbime për numër më të 
lartë të konsumatorëve duke punuar me kosto shtesë të shërbimit.

Rekomandimi B4 Bordi i Drejtorëve të rishqyrtoj kushtet e kontratës me Komunën e 
Prishtinës, duke u siguruar që këto kushte të jenë të pranueshshme për të 
dyja palët. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B5 - Mos aplikimi i rregulloreve komunale në faturim për menaxhimin e mbeturinave 
Gjetja Sipas Ligjit për Mbeturinat, neni 14.3 dhe 15, tarifat për deponimin e 

mbeturinave komunale dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve monetare për 
shërbimet e mbeturinave i caktojnë komunat. Bazuar në këtë ligj, Komuna e 
Prishtinës, Lipjanit, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Podujevës kanë hartuar 
rregulloret për menaxhimin e mbeturinave dhe kanë përcaktuar tarifat e 
shërbimit të mbeturinave në bazë të zbrazjeve të llojit të kontejnerëve.
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Bazuar në auditimin e 70 mostrave të të hyrave, kemi hasur në këto pa 
rregullsi:

• Në gjashtë (6) raste në shumë 2,213€, Kompania për shërbimet e saj 
të cilat i ofron për institucione publike dhe biznese i kishte faturuar 
duke u bazuar në m² apo numër të nxënësve, e jo siç është e 
përcaktuar me rregullore në bazë të llojit dhe zbrazjes së 
kontejnerëve;

• Në dhjetë (10) raste në vlerë 1,383€, faturimi i bizneseve dhe 
institucioneve është bërë në bazë të rregullores së vjetër të ish Zyrës 
rregullatore për ujësjellës dhe mbeturina ku parashihej edhe TVSh 
16%. Ky faturim duhet të bëhet bazuar në çmimet e rregulloreve 
përkatëse komunale për menaxhim të mbeturinave;

• Në njëmbëdhjetë (11) raste, Kompania nuk posedon dëshmitë 
(raporte operative) lidhur me ofrimin e shërbimeve, dhe një gjë e tillë 
pamundëson nxjerrjen e efektit financiar të këtyre pa rregullsive;

• Në gjashtë (6) raste, kontratat e bizneseve dhe institucioneve ku 
bazohen faturimet, kanë nevojë të azhurnohen me çmime të 
rregulloreve komunale përkatëse. Kurse për një (1) rast, për 
institucion publik mungon kontrata e cila është obligative për këtë 
faturim bazuar në rregulloren komunale.

Kjo gjendje ishte rrjedhojë e mos funksionimit të duhur të kontrolleve të 
brendshme lidhur me aplikimin joadekuat të tarifave aktuale, sigurimin e 
dëshmive lidhur me shërbimet dhe azhurnimin e kontratave sipas çmimeve 
të rregulloreve përkatëse. 

Ndikimi Mos faturimi i shërbimit sipas tarifave të përcaktuara nga organet 
kompetente dhe mungesa e dëshmive, ndikon në mos zbatimin e 
procedurave ligjore dhe shkakton një kosto shtesë të shërbimit. Kjo 
rrjedhimisht ndikon edhe në vlerën e fitimeve/humbjeve të ndërmarrjes.

Rekomandimi B5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që mos pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen 
sa më shpejtë që është e mundur, duke filluar nga azhurnimi i kontratave te 
vjetra e deri të aplikimi i tarifave aktuale të rregulloreve komunale të 
caktuara nga aksionari si organ kompetent. Kurse për çdo shërbim të 
faturuar të sigurohen dëshmitë lidhur me ofrimin e shërbimit (sasinë, llojin, 
kohën dhe vendin).

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B6 - Tejkalimi i numrit të punonjësve dhe shpenzimeve të pagave të planifikuara sipas 
planit të biznesit
Gjetja Sipas Ligjit për Ndërmarrjet Publike nr. 03/L-087, neni 12, paragrafi 2, 

konform të drejtave dhe detyrimeve të tyre të themeluara me ligje të tjera, 
drejtorët e Ndërmarrjes Publike duhet të veprojnë në përputhje me 
strategjitë afariste dhe financiare të përshkruara në Planin e miratuar të 
Biznesit.
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Në Planin e Biznesit për vitin 2021, ndërmarrja kishte planifikuar që numri 
maksimal i aprovuar i punëtorëve në fund të vitit të jetë 795 të punësuar 
apo 30 të punësuar të ri, me projektim të buxhetit në vlerë prej 4,629,012€. 
Mirëpo, gjatë periudhës 2021, kompania kishte punësuar gjithsej 128 
punonjës të ri duke e quar numrin total të të punësuarve në 860 në nivel të 
përgjithshëm.

Rritja e numrit të të punësuarve mbi nivelin e aprovuar në planin e biznesit 
ka rezultuar me tejkalim të shpenzimeve të pagave për 340,236€ mbi 
shumën e planifikuar ose shprehur në përqindje 7.35% mbi kuotën e 
planifikuar. 

Sipas zyrtarëve të Kompanisë, shkaku për tejkalimin e shpenzimeve për 
paga ishte rritja e numrit të të punësuarve me kontrata për punë dhe detyra 
specifike, e që sipas menaxhmentit të kompanisë angazhimi i këtyre 
punëtorëve ishte për shkak të rritjes së vëllimit të punëve dhe numrit të 
klientëve.

Ndikimi Tejkalimi i numrit të të punësuarve mbi planifikimin e lejuar, mund të 
rezultojë me orientim jo adekuat të buxhetit të kompanisë dhe rrjedhimisht 
Kompania mund të ballafaqohet me mungesë fondesh për mbulimin e 
shpenzimeve tjera.

Rekomandimi B6 Bordi i Drejtorëve duhet ta zbatoj planin e biznesit që vet e ka miratuar. Për 
më tepër, të bëjë monitorimin e vazhdueshëm të shpenzimeve të pagave 
në raport me planifikimet, dhe në rastet se shfaqet nevoja për shpenzime 
shtesë, kjo të mbështetet me rishikim të planit të biznesit me kohë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B7 - Punësimi i punonjësve me kontrata me afat të caktuar për punë dhe detyra specifike, 
pa zhvillim të procedurave të rekrutimit
Gjetja Sipas Ligjit të punës nr.03/L-212, neni 8, punëdhënësi në sektorin publik, 

është i obliguar që të shpallë konkurs publik sa herë që pranon një 
punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie të punës. Po ashtu neni 84 i 
Ligjit të Zyrtarët Publik, citon se marrëveshjet për shërbimet e veçanta 
lidhen sipas legjislacionit përkatës të prokurimit publik bazuar në rregullat 
për prokurim të shërbimeve të veçanta.

Kompania, gjatë vitit 2020, ka angazhuar 52 punonjës me kontrata me afat 
të caktuar për punë dhe detyra specifike, mirëpo këta punonjës mbulonin 
pozitat e rregullta të punës dhe për të njëjtit nuk kishte zhvilluar procedura 
të rekrutimit.

Sipas menaxhmentit të ndërmarrjes, punësimi përmes kontratave për punë 
dhe detyra specifike ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së dukshme të vëllimit të 
punëve dhe nevojës për kryerjen e shërbimeve në mënyrë efektive sipas 
kërkesave të qytetarëve.
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Ndikimi Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike në pozita të rregullta 
të punës pa zhvilluar ndonjë proces konkurrues, eliminon konkurrencën dhe 
rritë rrezikun e angazhimit të personave jo të duhur në pozitat e caktuara.

Rekomandimi B7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me rastin e themelimit të marrëdhënieve të 
punës të respektohen dispozitat ligjore përkatëse përmes zhvillimit të 
procedurave rekrutimit, dhe të siguroj se pozitat e rregullta mbulohen me 
procese të rregullta të rekrutimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.1   Kontrollet e brendshme në raportimin financiar

Në vijim janë çështjet që kanë të bëjnë me prezantimin e të dhënave dhe përgatitjen në Pasqyra 
Financiare.  

Çështja B8 - Mos prezantim i saktë i pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet 

Gjetja Sipas SNK 1 - Paraqitja e pasqyrave financiare, një pako e pasqyrave 
financiare, duhet të përmbajë edhe një pasqyrë të ndryshimeve në ekuitet, 
e cila paraqet një përmbledhje të të gjitha ndryshimeve në ekuitet.

Çështjet e ngritura brenda këtij kapitulli, në lidhje me rezervën e rivlerësimit, 
të hyrat e shtyra, dhe shpenzimet e zhvlerësimit të cilat kanë ndikim në 
rezultatin financiar në pasqyrën e të ardhurave, kanë efekt gjithashtu edhe 
në pasqyrim të pasaktë të fitimit të periudhës të bartur në pasqyrën e 
ndryshimeve në ekuitet.

Kjo kishte ndodhur si rrjedhojë e mos kompetencës së duhur profesionale 
të zyrtarëve përgjegjës për prezantimin e plotë dhe të drejtë të llogarive.

Ndikimi Fitimi i periudhës, si rezultat i pasaktësive nga zërat që kanë ndikim në 
rezultatin financiar, i bartur në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, përveç 
efektit të pasaktë në fitimin neto, ndikon edhe në zërin e fitimit të mbajtur.

Rekomandimi B8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se është bërë një analizë e shkaqeve të cilat 
kanë ndikuar në keq prezantimin e pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet dhe 
të ndërmerren veprime për t’i adresuar këto shkaqe në mënyrë sistematike 
për të siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të pasqyrave.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3  Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë
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2.3.2   Llogaritë e arkëtueshme

Vlera e llogarive të arkëtueshme, e prezantuar në PFV ishte 2,671,707€. Ato kanë të bëjnë me 
arkëtimet ndaj klientëve nga veprimtaria e rregullt e Kompanisë. Ne i kemi testuar 70 mostra për 
teste substanciale në vlerë bruto 1,523,250€.

Çështja C1 - Njohja e pasivizimit të klientëve pa i paguar borxhet e mbetura

Gjetja Rregullorja për menaxhimin e financave dhe shpenzimeve e vitit 2020, neni 
8, specifikon “Pasivizimi i klientëve dhe lokalet e vogla bëhet me kërkesë 
nga vet klienti, me propozimin e inkasantit i cili është në terren, vërtetohet 
nga kontrolla interne dhe miratohet nga komisioni për pasivizime, kurse 
klientët me kontratat e veçanta dhe institucionet bëhen me shkëputjen e 
kontratës mes dy palëve. Ndërsa, sipas vendimit të Bordit të Drejtorëve të 
vitit 2018 për përcaktimin e rregullave dhe kritereve të përgjithshme për 
pasivizim, specifikohet se kërkesës për pasivizim duhet t’i bashkëngjitet 
edhe kartela e klientit ku borxhi ndaj kompanisë duhet të jetë zero.

Nga 18 mostrat e audituara të klientëve të pasivizuar gjatë vitit 2021, 12 
prej tyre në vlerë 1,185€ janë pasivizuar me borxh i cili figuron në kartelat e 
tyre në momentin e pasivizimit.

Kompania, pasivizimin e klientëve me borxhe e arsyeton që shumica prej 
tyre janë borxhe të vjetra, dhe për të mos ngarkuar borxhin me tej për këta 
klientë, kanë pasivizuar faturimin për ta.  

Ndikimi Pasivzimi i klientëve me borxhe të hapura, paraqet rrezik për mundësinë e 
inkasimit të këtyre borxheve në të ardhmen, dhe njëkohësisht paraqet 
dobësi të theksuara në menaxhimin e regjistrit të llogarive të arkëtueshme.

Rekomandimi C1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që zyra e faturimit bën pasivizimin e klientëve 
vetëm duke ndjekur procedurat përmes komisionit verifikues duke u 
plotësuar kushti primar që borxhet e klientëve ndaj kompanisë para procesit 
të pasivizimit të bëhen zero.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3   Pasuritë afatgjata

Vlera e pasurive afatgjata e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar ishte 5,196,659€. Ato 
kanë të bëjnë me objektet, automjete dhe makineri, pajisjet e TI, inventari si dhe investimet në 
vijim apo rritje të pasurisë. Në fushën e pasurive ne kemi ekzaminuar 54 mostra për teste 
substanciale të detajeve në vlerë 646,076€ si dhe gjashtë (6) mostra për teste të pajtueshmërisë. 
Përveç kësaj, sa i përket zhvlerësimit, për qëllime analitike, ne kemi kryer procedurat analitike 
substanciale.

Çështja B9 - Prezantim jo i saktë i vlerës neto të pasurive dhe shpenzimeve të zhvlerësimit

Gjetja Sipas SNK 16 – Aktivet afatgjata materiale, pas njohjes si një aktiv, një zë i 
aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje) vlera e 
drejtë e të cilëve matet me besueshmëri do të mbartet me shumën e 
rivlerësuar, që është vlera e drejtë e zërave në datën e rivlerësimit minus 
ndonjë amortizim të mëpasshëm të akumuluar dhe ndonjë humbje të 
akumuluar nga zhvlerësimi.

Kompania, pas rivlerësimit të pasurive nuk i kishte trajtuar ato sipas 
kërkesave të standardeve. Vlera neto e tyre në PVF ishte prezantuar në 
shumën 5,196,659€, ndërsa sipas auditimit, kjo vlerë rezulton të jetë 
5,411,075€. Si rrjedhojë e kësaj, vlera në pasqyra dhe vlera e audituar nuk 
përputhet për 214,417€, për arsye se me rastin e rivlerësimit të pasurive, 
Kompania nuk e kishte bërë zhvlerësimin e tyre me vlerën e rivlerësuar, por 
vlerën shtesë të rivlerësuar ia ka shtuar kostos fillestare të pasurisë dhe 
mbi këtë vlerë kishte kalkuluar zhvlerësimin. Përveç kësaj, salldot e hapjes 
së disa artikujve në klasën e pasurive ishin bartur më gabime.  Këto gabime 
kanë kanë ndikuar edhe në mbivlerësimin e zhvlerësimit të akumuluar për 
113,052€, si dhe mbivlerësimin e shpenzimeve të zhvlerësimit për 
129,507€.

Sipas menaxherit të financave kjo kishte ndodhur për shkak se Kompania 
ka problem me programin e pasurive në lidhje me vendosjen e vlerës së 
rivlerësuar në program.

Ndikimi Nënvlerësimi i vlerës së pasurive, ndikon në prezantim jo të saktë të 
pasurisë në pasqyrat financiare si dhe në mbivlerësimin e shpenzimeve të 
zhvlerësimit, me efekt edhe në rezultatin financiar.

Rekomandimi B9 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen korrigjimet e gabimeve të cilat 
kanë ndodhur me rastin e trajtimit të pasurive pas rivlerësimit të tyre, për të 
qenë në përputhje me kërkesat e standardeve.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.4   Detyrimet afatshkurta

Vlera neto e zërit financiar të detyrimeve afatshkurtëra e prezantuar në pasqyrën e pozitës 
financiare ishte 1,583,811€. Brenda këtij zëri janë prezantuar llogaritë e pagueshme tregtare dhe 
të tjera me vlerë prej 1,225,772€ dhe detyrimet e tjera afatshkurtëra me vlerë prej 358,039€. Ne 
kemi testuar 11 mostra për testim substancial në vlerë të përbashkët 1,039,376€.

Çështja B10 - Prezantim jo i saktë i obligimeve në pasqyrat financiare vjetore

Gjetja Sipas Kornizës Konceptuale (paragrafi 4.46) një detyrim njihet në pasqyrën 
e pozicionit financiar kur ka gjasa që burime ekonomike do të dalin nga 
njësia ekonomike për të shlyer një detyrim aktual dhe shuma me të cilën do 
të shlyhet detyrimi mund të matet me besueshmëri.

Llogaritë e pagueshme tregtare të prezantuara në pasqyrën e pozicionit 
financiar, nuk prezantojnë saktë gjendjen e tyre. Në kuadër të tyre, 
ekzistojnë detyrime ndaj 16 furnitorëve në shumën 104,254€, shumë të 
cilën Kompania nuk ka arritur ta mbështesë me dëshmi burimore–fatura apo 
kontrata që e mbështesin detyrimin e Kompanisë ndaj furnitorëve. Përveç 
kësaj, këto detyrime ishin më të vjetra se një vit. Disa nga to datojnë që nga 
viti 1999 e këtej, për të cilat Kompania nuk ka trajtuar ekzistencën dhe 
vlerësimin e detyrimeve nëpërmjet procesit të inventarizimit ku do të duhej 
të barazohej rezultati i këtij procesi me librat kontabël, sipas nenit 12 të 
Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim.  

Bazuar në konfirmimet zyrtare, mungesa e dëshmive është pasojë e 
borxheve shumë të vjetra (1999-2012). Ndërsa për mos përputhjet e 
detyrimeve me konfirmimet e furnitorëve zyrtarët janë shprehur se kanë 
nevojë të bëjnë analizat e nevojshme lidhur me vlerën e këtij mos barazimi.

Ndikimi Mungesa e dokumenteve burimore për të pagueshmet, ndikon në 
besueshmërinë e informacionit financiar dhe prezantim jo të saktë të 
obligimeve në pasqyrat financiare.

Rekomandimi B10 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme 
korrigjuese në gabimet lidhur me detyrimet në të dhënat kontabël, në 
mënyrë që të bëhet një prezantim i saktë i llogarive. Përveç kësaj, regjistri i 
obligimeve të rishikohet në baza të rregullta kohore në mënyrë që të 
vërtetohet plotësia dhe saktësia e detyrimeve.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.5   Të hyrat

Të hyrat e realizuara për vitin 2021 ishin 8,016,277€. Prej tyre, të hyra nga veprimtaria kryesore 
ishin 7,879,554€ (të hyrat nga amvisëria, bizneset, institucionet, kontratat dhe inkasimet e 
borxheve të vjetra), ndërsa të hyrat nga taksat përmbarimore, grantet dhe të tjera ishin 136,723€. 
Ne kemi testuar për dy kategoritë e të hyrave 82 mostra për teste substanciale dhe të 
pajtueshmërisë në vlerë 3,579,491€.

Çështja B11 - Mos harmonizime mes faturimit dhe kontratave e veçanta të klientëve 

Gjetja Ligji për Mbeturina përcakton se “Konsumator” është personi, i cili ka lidhur 
kontratë për shërbime me ofruesin e shërbimeve ose merr shërbime të 
caktuara sipas ligjit. Detyrat dhe përgjegjegjësitë e KRM Pastrimit dhe 
klientëve të saj, janë të përcaktuara në kontratat e veçanta të nënshkruar 
në mes tyre.

Testet tona tregojnë se në katër (4) raste, në shumë 34,450€, është 
identifikuar se tarifat dhe kushtet e faturimit nuk ishin në pajtueshmëri me 
kontratat e veçanta të klientëve:

• Faturimi në vlerë prej 18,692€ për Komunën e Drenasit në bazë të 
kontratës “Mirëmbajtja e rrugëve gjatë dimrit”, nuk është i bazuar në 
kontratë. Në këtë mënyre janë mbi vlerësuar të hyrat e vitit 2021 për 
këtë shumë. Megjithëse ky faturim është stornuar me datë 
21.03.2022;

• Dy faturime (12,885€ dhe 2,200€) ndaj Komunës së Podujevës duke 
mos u respektuar kushtet e kontratës, përkatësisht neni 5 i kontratës 
që kërkon që specifikacioni i punëve të kryera duhet të nënshkruhet 
nga të dyja palët. Specifikacioni nuk është i nënshkruar nga KRM 
Pastrimi, si dhe për këtë kontratë nuk ka mbikëqyrje të punëve nga 
ndonjë menaxher prej kompanisë, por vetëm nga Komuna;

• Faturimi në vlerë prej 673€ ndaj Policisë së Kosovës duke mos 
respektuar tarifat e kontratës. Me konkretisht, një pozicion i faturës 
nuk është pjesë e kontratës, kurse një pozicion i kontratës nuk ka 
çmime sipas tarifave të KRM Pastrimi. Kjo kontratë ka nevojë edhe të 
azhurnohet. 

Kjo gjendje ishte rrjedhojë e mos funksionimit të duhur të kontrolleve të 
brendshme në sektorin e faturimit dhe në ofrimin e shërbimeve të veçanta 
nga Pastrimi.

Ndikimi Mos faturimi i shërbimit sipas tarifave dhe mos respektimi i kushteve të 
kontratave të veçanta të klientëve, ndikon në mbi/nën vlerësimin e të 
hyrave të kompanisë, e po ashtu edhe në mundësinë e hapjes së 
kontesteve gjyqësore dhe përmbarimore me klientët.

Rekomandimi B11 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që tarifat dhe kushtet e kontratave të 
klientëve të veçantë të respektohen, dhe aty ku është e nevojshme, 
kontratat të azhurnohen sipas tarifave të aplikueshme.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja A5 - Dallime mes faturimit dhe raporteve të shërbimit të operativës 

Gjetja Neni 11.5 i kontratës lidhur ndërmjet KRM Pastrimit dhe Komunës së 
Prishtinës, për ofrimin e shërbimeve primare të menaxhimit dhe 
grumbullimit të mbeturinave në Komunën e Prishtinës, Komuna do ta 
paguaj ndërmarrjen për shërbimet e kryera bazuar në shtojcën C të kësaj 
kontrate. Si dëshmi për faturimet e kompanisë ndaj klientëve, janë raportet 
e shërbimit të operativës.

Nga dymbëdhjetë (12) mostrat e testuara të shërbimeve në mes KRM 
Pastrimit dhe Komunës së Prishtinës, në tri (3) prej tyre kemi vërejtur 
dallime mes raporteve të shërbimeve të operativës dhe faturimit:

• Për muajin Tetor, operativa ka shërbim për 5 kontejnerë 7m³, kurse 
faturimi është bërë për 20 kontejnerë 1.1m³. Është faturuar 55€ më 
shumë;

• Për muajin Nëntor, operativa ka shërbim për 4 kontejnerë 7m³ kurse 
faturimi është bërë për 5 kontejnerë 1.1m³. Është faturuar 44€ më 
pak;

• Për muajin Dhjetor, operativa ka shërbim për 3 kontejnerë 7m³, kurse 
faturimi është bërë për 5 kontejnerë 1.1m³. Është faturuar 23€ më 
pak.

Çmimi sipas kontratës me Komunën për kontejnerë njësi 1.1m³ është 8€ 
kurse për ata 7m³ është 21€. 

Kjo ka ndodhur për shkak se shërbimi i operativës ka pasur mendimin që 
po tejkalohen sasitë totale respektive të kontejnerëve në kontratë, dhe ka 
bërë konvertimin nga një lloj në tjetrin gjatë faturimit.

Ndikimi Mos faturimi i saktë i shërbimeve, duke mos u bazuar në raportet e 
shërbimeve të operativës ndikon në mbi/nën vlerësimin e të hyrave të 
kompanisë, dhe rrjedhimisht mos pasqyrim të drejtë të llogarisë së të 
hyrave.

Rekomandimi A5 Bordi i Drejtorëve duhet të forcojë kontrollet e brendshme në shërbimin e 
operativës dhe tek sektori i faturimit, në mënyrë shërbimet e kryera të 
faturohen në bazë të kontratës me Komunën e Prishtinës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.6   Shpenzimet operative

Shpenzimet operative për vitin 2021 ishin 3,098,578€. Ato kanë të bëjnë me shpenzimet e 
mirëmbajtjes, shpenzimet e derivateve dhe vajrave, shpenzimet e zyrës dhe administrative, etj. 
Nga kjo kategori, ne kemi testuar 70 mostra për teste substanciale në shumën 1,031,177€, si dhe 
nëntë (9) mostra të prokurimit për teste të pajtueshmërisë.

Çështja A6 - Blerje direkte pa kontrata

Gjetja Paragrafi 4 i nenit 16 të Ligjit për Prokurim Publik, thekson se: Vlera e 
secilës kontratë duhet parashikuar dhe procedura e prokurimit përcaktohet 
konform vlerës së parashikimit. Poashtu edhe paragrafi 1 i nenit 11 të 
Rregullores mbi menaxhimin e financave dhe shpenzimeve të kompanisë, 
thekson se: Blerjet e jashtëzakonshme apo ditore me vlerë deri 99€ mund 
të blihen edhe pa ofertues, përderisa për blerjet që tejkalojnë shumën prej 
100€ do të veprohet në bazë të LPP-së.  Ndërmarrjet publike me rastin e 
blerjeve të mallrave dhe shërbimeve kanë detyrim që të respektojnë të 
gjitha procedurat e LPP-së. 

Gjatë vitit kompania kishte bërë furnizime të shpeshta për material dhe 
pajisje të vogla me vlera nën 100€ nga operatori i njejtë. Kompania nuk 
kishte lidhur ndonjë kontratë për këto furnizime me operatorin. Kjo ka bërë 
të mundur shmangien nga kërkesat e ligjit të prokurimit. Shuma totale e 
furnizimeve nga kompania për këtë natyrë të blerjeve për vitin 2021 ishte 
26,849€.

Më tej, kompania kishte mbuluar shpenzimet e udhëtimit për ekskursion të 
punëtorëve të saj me vlerë 1,000€, poashtu pa ndonjë kontratë dhe duke 
shmangur procedurat e prokurimit publik.

Sipas zyrës së prokurimit, kjo ka ndodhur për shkak të nevojave të 
vazhdueshme të kompanisë për furnzime dhe vetëm me këtë operatorë 
kanë arritur të gjejnë bashkëpunim për mënyrën e pagesës.

Ndikimi Shmangia nga procedurat e hapura te prokurimit shtonë rrezikun që 
Autoriteti Kontraktues nuk do të arrijë të marrë vlerën për paranë e 
shpenzuar si dhe ndikon në kufizim të konkurrencës dhe transparencës.

Rekomandimi A6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë një vlerësim dhe planifikim të duhur të 
nevojave të ndërmarrjes, para se plani i prokurimit vjetor të jetë aprovuar 
dhe të sigurojë aplikimin e procedurave të prokurimit sipas kërkesave të 
LPP-së për furnizimet e kësaj natyre.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B12 - Ndarje e tenderëve dhe mos aplikimi i procedurës së hapur

Gjetja Ndërmarrjet Publike me rastin e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve kanë 
për obligim që të respektojnë të gjitha procedurat e Ligjit të Prokurimit 
Publik (LPP). Neni 16.4 i LPP thekson se: Vlera e secilës kontratë duhet 
parashikuar dhe procedura e prokurimit përcaktohet konform vlerës. AK nuk 
do të ndajë kërkesën për prokurim për një sasi të caktuar të produkteve me 
qëllim të zvogëlimit të vlerës së kontratës për furnizim nën kufirin e caktuar 
në nenin 19 të këtij ligji “Çdo kontratë publike vlera e parashikuar e së cilës 
është e barabartë me ose më e madhe se, ose me arsye pritet të jetë e 
barabartë me ose më e madhe se një mijë (1.000€), por më e vogël se 
dhjetë mijë (10.000€) konsiderohen kontrata me vlerë të vogël”.

Ne kemi analizuar raportin e kontratave të nënshkruara dhe kemi vërejtur 
se për llojin e njëjtë të furnizimeve/shërbimeve ishin realizuar disa 
procedura të prokurimit duke rezultuar në ndarjen e tenderëve për të njëjtin 
furnizim/shërbim si: 

• Në 13 kontrata për riparime të automjeteve me vlerë totale 74,332€, 
ishin realizuar 10 kontrata me vlerë minimale, dy (2) kontrata me 
kuotim të çmimit, dhe një (1) me vlerë të mesme; dhe

• Gjashtë (6) kontrata për furnizim me pjesë për automjete me vlerë 
totale 5,326€, ishin realizuar përmes procedurave me vlera minimale.

Sipas zyrës së prokurimit, kjo ka ndodhur për shkak se nuk kanë mundur të 
përfshihen kërkesat që janë paraqitur pas hartimit të planit. Po ashtu, për 
aktivitetet brenda planit të cilat nuk janë realizuar, zyrtarja konfirmon se nuk 
kanë pasur kërkesa nga njësia kërkuese.

Ndikimi Ndarja e tenderëve dhe shmangia nga procedurat e hapura e shtojnë 
rrezikun që Autoriteti Kontraktues nuk do të arrijë të marrë vlerën për 
paranë e shpenzuar si dhe ndikon në kufizim të konkurrencës.

Rekomandimi B12 Bordi i Drejtorëve të sigurojë një vlerësim dhe planifikim të duhur të 
nevojave të ndërmarrjes dhe duke u siguruar që artikujt e ngjashëm 
grupohen dhe për to përdoren procedurat e prokurimit sipas kërkesave të 
LPP-së.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B13 - Planifikim jo i duhur i prokurimit

Gjetja Neni 8 i Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) 04/L-042, e obligon çdo autoritet 
kontraktues të dorëzojë në AQP, një planifikim përfundimtar me shkrim që 
identifikohen me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe 
punët, që autoriteti kontraktues parasheh t’i prokurojë gjatë një viti fiskal.
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Sipas planit vjetor të prokurimit për vitin 2021, ishte planifikuar të kryhen 48 
procedura të prokurimit, me vlerë totale të parashikuar 5,966,480€. Analiza 
jonë e këtij plani tregon që ishin realizuar 57 procedura të prokurimit në 
vlerë 2,236,400€ apo 37% e vlerës së planifikuar. Prej tyre tri (3) renovime 
të objekteve në njësitë e kompanisë ishin kostuar 65,500€, ndërsa ishin 
kontraktuar 598,006€. Poashtu, për kontinjerë metalik dhe plastik ishin 
parashikuar kosto 299,100€ ndërsa ishin kontraktuar vetëm 9,522€, shumë 
më pak sesa ka kushtuar kontraktimi i tyre i përfshirë në planin e prokurimit. 
Kompania gjatë vitit pesë (5) herë kishte njoftuar AQP-në për aktivitete të 
prokurimit të cilat nuk ishin në planin e prokurimit.  

Sipas zyrës së prokurimit, arsyeja e mos realizimit të aktiviteteve brenda 
planit ishte mungesa e kërkesave nga njësitë kërkuese. Ndërsa, përkundër 
përpjekjeve kundrejt njësisë kërkuese për respektim të planit, në momentin 
që vjen vendimi dhe zotimi i mjeteve, atëherë fillohet procedura e 
prokurimit.

Ndikimi Nënshkrimi i kontratave që nuk janë paraparë në planin e prokurimit dhe 
mos zhvillimi i atyre të planifikuara, është sinjal i kontrolleve jo adekuate në 
ndërmarrje në procesin e prokurimit dhe kjo dukuri mund të ndikojë në keq 
menaxhim të buxhetit.

Rekomandimi B13 Bordi i Drejtorëve të forcojë kontrollet e brendshme për procesin e 
prokurimit duke siguruar që njësitë kërkuese parashtrojnë kërkesat me 
kohë, për t’i lejuar zyrës së prokurimit planifikimin dhe inicimin me kohë të 
aktiviteteve dhe procedurave të prokurimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B14 - Prokurimi i mallrave të përdorura

Gjetja Ligji i Prokurimit Publik nr 04/L-042 si dhe legjislacioni dytësor nuk ka 
ndonjë dispozitë të veçantë që përcakton prokurimin e mallrave të 
përdorura. Në sqarimet e KRPP-së tek pyetjet e shpeshta në web faqe të 
këtij institucioni thuhet se, pavarësisht që ligji i prokurimit nuk e ndalon 
prokurimin e mallrave të përdorura, një gjë e tillë nuk rekomandohet, sepse 
specifikimet teknike të vendosura nga AK nuk garantojnë 
domosdoshmërisht se dy apo më shumë mallra që kanë të njëjtat specifika 
teknike kanë edhe kapacitetet e njëjta në kushtet e performancës dhe 
funksionalitetit. Për me tepër, prokurimi i mallrave të përdorura mbetet nën 
përgjegjësinë e AK. Ndërsa, neni 6 i LPP thotë se të gjitha autoritetet 
kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe 
burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke 
marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.
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Kompania ishte furnizuar me kamionë dhe makineri të përdorur, përmes tri 
(3) procedurave të prokurimit, në vlerë totale 482,460€. Në këto procedura 
të prokurimit, ishin hartuar specifikimet teknike, duke bërë kërkesë që viti i 
prodhimit të kamionëve të jetë i vitit 1999 ose më i ri. 

Për më tepër, në muajin shtator ishte nënshkruar kontrata për blerje të 
kamionëve të përdorur në vlerën 408,000€. Kjo procedurë për shkak të 
ankesave nga operatorët pjesmarrës kishte përfunduar në Organin 
Shqyrtyes të Prokurimit (OSHP). Edhe përkundër që ende nuk ishte marrë 
përgjegje nga OSHP, kryeshefi i kompanisë e kishte nënshkruar kontratën, 
ndërsa menaxheri i prokurimit nuk e kishte nënshkruar të njejtën për arsye 
se ende nuk kishte ndonjë vendim nga OSHP-ja. 

Sipas arsyetimeve të dhëna nga zyrtarët e prokurimit, këto procedura të 
blerjeve të kamionëve të përdorur, ishin realizuar në mungesë të mjeteve 
financiare.

Ndikimi Prokurimi i pajisjeve të përdoruara mund të ndikojë në cilësinë, 
performancën dhe funksionalitetin e pajisjeve të blera, si dhe vë në 
pikëpyetje cilësinë e pajisjeve të pranuara. Kjo, gjithashtu, mund të ndikojë 
që ndërmarrja të paguajë çmime jo konkurruese dhe të mos arrihet vlera 
për paranë.

Rekomandimi B14 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që para inicimit të procedurave të prokurimit, 
të mos ekzekutojë asnjë aktivitet të prokurimit në një mënyrë që redukton 
apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që 
diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve 
ekonomik. Kriteret teknike duhet të sigurojnë që procesi i vlerësimit të 
ofertave të jetë i barabartë dhe jo-diskriminues.

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

Shpenzimet e pagave ishin 5,091,050€. Më 31 dhjetor 2021, kompania ka pasur gjithsej 860 të 
punësuar (në vitin 2020: 737 të punësuar). Gjatë vitit ishin punësuar 128 punonjës të rinj. Për këto 
shpenzime, ne kemi testuar 70 mostra për teste substanciale në vlerë 40,102€ si dhe 9 mostra 
për teste të procedurave të pajtueshmërisë.

Çështja A7 - Gabime në përllogaritjen e pagave

Gjetja Bazuar në kontratat e punës mes të punësuarve dhe KRM Pastrimi, 
punëtorit i takojnë 0.5% shtesë në pagën bazë për çdo vit të përvojës së 
punës, si dhe pagë shtesë për çdo orë pune shtesë, punë kujdestarie, punë 
gjatë natës ose gjatë festave zyrtare.

Gjatë auditimit të 70 mostrave të pagave, në shtatë (7) prej tyre kemi hasur 
në gabime të përllogaritjeve të pagave. Më konkretisht katër (4) raste tek 
llogaritja e orëve të punës, dy (2) raste në llogaritjen e mëditjeve, dhe një 
(1) rast ka të bëj me dallim në llogaritje për shkak të mos përputhjes së 
pagës bruto në kontratë dhe të dhënave në sistem për 10 muajt e vitit 2021.

Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së kontrollove të duhura në 
shërbimin e personelit, dhe mos komunikimit të duhur më shërbimin e 
arkivës (ndryshimet e kontratave).

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

Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve duhet rrisë kontrollet në zyrën e personelit, në mënyrë që 
përllogaritjet e pagave të bëhen më saktësi sipas kontratave dhe ligjeve në 
fuqi.

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

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

Çështja B15 - Mungesa e stafit në NJAB si pengesë e sigurimit dhe përmirësimit të cilësisë

Gjetja Sipas Standardeve Ndërkombëtare dhe Praktikave Profesionale të 
Auditimit të Brendshëm 1300, 1310, 1311, Drejtuesi i Auditimit të 
brendshëm duhet të zhvillojë dhe të mirëmbajë programin e siguri-dhënies 
dhe përmirësimit të cilësisë, i cili mbulon të gjitha aspektet e veprimtarisë 
së auditimit të brendshëm, përmes vlerësimeve të brendshme të cilat 
përfshijnë: monitorime të vazhdueshme të ecurisë së aktiviteteve të 
auditimit të brendshëm, si dhe përmes vetëvlerësimeve periodike ose 
vlerësimeve nga personat të tjerë brenda organizatës, me njohuri të 
mjaftueshme në praktikat e auditimit të brendshëm.

Funksioni i Auditimit të Brendshëm në Kompani, kryhet vetëm nga një 
zyrtar i cili kryen edhe auditimet, edhe bën rishikimin e tyre, që 
pamundëson sigurimin e një programi efikas të siguri-dhënies dhe 
përmirësimit të cilësisë së aktiviteteve audituese. Përkundër këtij fakti, 
kompania gjatë vitit 2020 nuk kishte shpallur konkurs për plotësim të NJAB 
me staf shtesë, edhe pse kjo ishte paraparë me Planin Strategjik të AB-së 
të aprovuar nga Komiteti i Auditimit.  

Gjatë vitit 2021 ishte zhvilluar një proces për rekrutimin e një zyrtari të 
auditimit të brendshëm, mirëpo kompania nuk kishte arritur të përzgjedhë 
ndonjë kandidat i cili plotëson kriteret e vendosura sipas konkursit. 
Megjithatë pas dështimit të këtij procesi kompania nuk kishte inicuar proces 
të ri për përzgjedhjen e një zyrtari për njësinë e auditimit të brendshëm. 

Ndikimi Kryerja e aktiviteteve audituese dhe rishikimi i tyre nga i njëjti zyrtar 
pamundëson sigurimin e cilësisë dhe përmirësimin e kontrolleve të 
brendshme të kompanisë.

Rekomandimi B15 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që Njësia e Auditimit të Brendshëm, të krijojë 
një program efikas të siguri dhënies dhe përmirësimit të cilësisë së 
aktiviteteve të brendshme, përmes shtimit të burimeve njerëzore me njohuri 
të mjaftueshme në praktikat e auditimit të brendshëm.  

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

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

1. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që janë bërë korrigjimet e 
gabimeve të identifikuara tek rrjedha e 
parasë për të siguruar një pamje të drejtë 
dhe të vërtetë të saj.

Edhe ne këtë vite 
kemi evidentuar 
dukurinë e njejtë.

Nuk ka filluar zbatimi

2. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që po bëhet 
një rishikim i detajuar i regjistrit të 
pasurive, dhe se janë marrë veprime 
korrigjuese lidhur me rritjen/rënien e 
vlerës së aseteve pas rivlerësimit të tyre, 
në mënyrë që shuma rezervës së 
rivlerësimit të prezantohet saktë në 
pasqyrat financiare.

Përsëri ka një 
diferencë prej 
19,602€.

Nuk ka filluar zbatimi

3. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është 
bërë një analizë e shkaqeve të cilat kanë 
ndikuar në  keq prezantimin e pasqyrës 
së ndryshimeve në ekuitet dhe të 
ndërmerren veprime për t’i adresuar këto 
shkaqe në mënyrë sistematike për të 
siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë 
të saj.

Edhe këtë vit 
pasqyra e 
ndryshimeve në 
ekuitet ishte 
përcjellë me 
mangësi 
materiale.

Nuk ka filluar zbatimi

3   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2020 të KRM Pastrimi sh.a. ka rezultuar në 23 rekomandime 
kryesore. KRM Pastrimi sh.a. kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i 
zbatoj rekomandimet e dhëna.

Deri në fund të auditimit për vitin 2021, shtatë (7) rekomandime janë zbatuar, një (1) ishte në 
proces dhe 15 nuk janë adresuar ende. Për më hollësisht, shih më poshtë Grafikun 1. Për një 
përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni Tabelën 1 të 
rekomandimeve të vitit paraprak.
Grafiku 1. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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4. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që shënimet 
shpjeguese të përmbajnë parimet bazë 
që përdoren për hartimin e pasqyrave 
financiare dhe informacionet mbi 
përbërjen e zërave të pasqyrave janë 
dhënë sipas kërkesave të standardeve të 
kontabilitetit, duke siguruar një prezantim 
të drejtë.

Janë bërë 
shënimet 
shpjeguese ne 
pasqyrat 
financiare të vitit 
2021. 

I zbatuar

5. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që janë bërë korrigjimet e 
gabimeve të identifikuara tek salldo 
fillestare e  rrjedhës së  parasë për të 
siguruar një pamje të drejtë dhe të 
vërtetë.

Është zbatuar 
gjatë vitit 2021.

I zbatuar

6. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen 
korrigjimet e gabimeve të cilat kanë 
ndodhur me rastin e trajtimit të aseteve 
pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që 
pasqyrat financiare të prezantojnë pamje 
të drejte dhe të vërtetë.

Testimet tona 
dëshmojnë se 
nuk ishte bërë 
ende korrigjimi i 
gabimeve tek 
asetet pas 
rivlerësimit. 

Nuk ka filluar zbatimi

7. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë 
ndërmarrë veprimet e nevojshme për 
identifikim të klientëve, mjetet monetare 
të të cilëve janë regjistruar në llogarinë 
“Klient i panjohur” dhe të zbriten obligimet 
e paguara ndaj Kompanisë.

Është zbatuar 
gjatë vitit 2021.

I zbatuar

8. Baza për 
opinion

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

Nuk kishte 
mangësi në 
shënimet 
shpjeguese.

I zbatuar

9. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë 
marrë veprimet e nevojshme korrigjuese 
në gabimet lidhur me detyrimet në të 
dhënat kontabël, në mënyrë që të bëhet 
një prezantim i saktë në pasqyrat 
financiare. Përveç kësaj, të krijohen 
mekanizma që regjistri i obligimeve të 
rishikohet në baza të rregullta kohore në 
mënyrë që të vërtetohet plotësia dhe 
saktësia e listës së detyrimeve ndaj 
furnitorëve.

Është verifikuar 
se kompania nuk 
ka ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme 
korrigjuese në 
lidhje me 
prezantimin e 
saktë të të 
pagueshmeve në 
pasqyrat 
financiare.

Nuk ka filluar zbatimi

10. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që 
brenda një afati të përcaktuar kohor sa 
më të shkurtër të shqyrtojë dhe të marrë 
masat e nevojshme përmirësuese, në 
mënyrë që të gjithë klientët  e evidentuar 
me emërtimin “XX”, “XN” dhe “?”, të 
regjistrohen në emër të shfrytëzuesve të 
shërbimit. Njëkohësisht të rishikohen 
llogaritë e kreditorëve tjerë për të cilët nuk 
ka asnjë informacion identifikues në 
regjistër.

Edhe ne këtë vite 
kemi evidentuar 
dukurinë e njejtë.

Nuk ka filluar zbatimi
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11. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të rishqyrtoj kushtet e 
kontratës me Komunën e Prishtinës duke 
u siguruar që këto kushte të jenë të 
favorshme për të dyja palët. 

Edhe ne këtë vite 
kemi evidentuar 
dukurinë e njejtë.

Nuk ka filluar zbatimi

12. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me 
rastin e themelimit të marrëdhënieve të 
punës të zhvilloj procese të rekrutimit në 
mënyrë të rregullt dhe transparente dhe 
të siguroj se pozitat e rregullta mbulohen 
me kontrata të rregullta të punës.

Edhe ne këtë vite 
kemi evidentuar 
dukurinë e njejtë.

Nuk ka filluar zbatimi

13. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
akteve të brendshme rregullative të krijojë 
kontrolle adekuate të cilat do të 
parandalonin kompensimet për mbledhjet 
e jashtëzakonshme pa vendim të 
aksionarit.

Kompania ka 
bere 
kompensimin e 
BD në vitin 2021, 
përmes vendimit 
të Komisionit 
Komunal të 
Aksionarëve

I zbatuar

14. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë një vlerësim 
dhe planifikim të duhur të nevojave të 
ndërmarrjes dhe duke u siguruar që 
artikujt e ngjashëm grupohen dhe për to 
përdoren procedurat e prokurimit sipas 
kërkesave të LPP-së.

Edhe këtë vit 
kompanis kishte 
ndjekur praktika 
të ndarjes së 
tenderve 

Nuk ka filluar zbatimi

15. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që zyra e 
faturimit bën pasivizimin e klientëve 
vetëm duke ndjekur procedurat përmes 
komisionit verifikues, të cilat mbështeten 
me vendime.

Borxhet e 
kleintëve ndaj 
kompanisë, nuk 
bëhen zero.

Pjesërisht i zbatuar

16. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, hartimin e 
rregullores për të hyrat, e cila përmban 
procedura të qarta për menaxhimin e 
secilit lloj të të hyrave. Po ashtu, të 
përgatis dhe të bëjë publike një 
rregullore/politikë për kompensimin e 
drejtorëve dhe zyrtarëve, në përputhje me 
strukturën organizative.

Kompania ka 
miratuar 
rregullorën e re 
për menaxhimin 
e financave dhe 
shpenzimeve 
2021.

I zbatuar

17. Stoqet Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që do të 
eliminoj shkaqet e paraqitjes së 
diferencave në sasinë e stoqeve në 
mënyrë që ato mos të përsëriten në të 
ardhmen, si dhe të sigurojë paraqitjen e 
saktë dhe të drejtë të vlerës së stoqeve 
në librat kontabël.

Nuk kemi vërejtur 
diferenca në 
gjendjen e naftës 
këtë vit.

I zbatuar

18. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që mos 
pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen sa 
më shpejtë që është e mundur, duke 
aplikuar tarifa shërbimi të caktuara nga 
komuna si organ kompetent, si dhe për 
çdo shërbim të faturuar  të sigurohen 
raportet operative që dëshmojnë ofrimin e 
shërbimit.

Edhe ne këtë vite 
kemi evidentuar 
dukurinë e njejtë.

Nuk ka filluar zbatimi

19. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që kontratat 
e klientëve të harmonizohen me tarifat e 
përcaktuara në Rregulloren Komunale.

Edhe ne këtë vite 
kemi evidentuar 
dukurinë e njejtë.

Nuk ka filluar zbatimi
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20. Shpenzimet 
operative

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

Ky rekomandim 
nuk ishte 
adresuar as gjatë 
vitit 2021.

Nuk ka filluar zbatimi

21. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të forcojë kontrollet e 
brendshme për procesin e prokurimit 
duke siguruar që njësitë kërkuese 
parashtrojnë kërkesat me kohë, për t’i 
lejuar zyrës së prokurimit planifikimin dhe 
inicimin me kohë të aktiviteteve dhe 
procedurave të prokurimit.

Edhe vitin 2021 
kompania nuk 
kishte përfshirë 
me kohë 
aktivitetet në 
planin e 
prokurimit.

Nuk ka filluar zbatimi

22. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të krijoj mekanizma 
adekuat të cilët do të pamundësojnë 
punësimin e punëtorëve mbi numrin e 
planifikuar. Për më tepër, të bëjë 
monitorimin e vazhdueshëm të 
shpenzimeve të pagave në raport me 
planifikimet, dhe në rastet kur shfaqet 
nevoja për shpenzime shtesë, kjo të 
mbështetet me rishikim të planit të 
biznesit me kohë.

Edhe ne këtë vite 
kemi evidentuar 
dukurinë e njejtë.

Nuk ka filluar zbatimi

23. Funksioni i 
auditimit të 
brendshëm

Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të 
Auditimit të sigurojë, që Njësia e Auditimit 
të Brendshëm, të krijojë një program 
efikas të siguri dhënies dhe përmirësimit 
të cilësisë së aktiviteteve të brendshme, 
përmes shtimit të burimeve njerëzore me 
njohuri të mjaftueshme në praktikat e 
auditimit të brendshëm.  

Përkundër faktit 
që kompania 
kishte hapur një 
konkurs, ai ishte 
anuluar, dhe 
ende NJAB 
operon me vetëm 
një zyrtar.

Nuk ka filluar zbatimi
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

Qerkin Morina, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Shkelqim Xhema, Drejtor i Auditimit

Fejzullah Fejza, Udhëheqës i ekipit

Fisnik Rudaj, Anëtar i ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi
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Shënimet fundore

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 
mira relevante. 

² Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet
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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. 



Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Pastrimi’ Sh.A. 

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

(Vlerat ne Euro) 

 

 

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. 
.
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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 . 



Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Pastrimi’ Sh.A. 

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

(Vlerat ne Euro) 

 

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. 


