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1 Opinioni i Auditimit
Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Postës së Kosovës 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 kualifikuar për pasqyrat financiare vjetore
Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Postës së Kosovës sh.a. (PK sh.a.), të cilat
përmbajnë pasqyrën e pozitës financiare për vitin 2021, pasqyrën e të ardhurave
gjithëpërfshirëse, pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet,
shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave të rëndësishme
kontabël, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021.
Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të çështjes së përshkruar në paragrafin Baza për Opinion të
Kualifikuar, Pasqyrat Financiare të bashkangjitura për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021,
prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale të pozitës financiare
të Postës së Kosovës sh.a. deri me 31 dhjetor 2021, performancës së saj, 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 Kualifikuar
Çështjet që kanë ndikuar në opinionin e kualifikuar janë si në vijim:
B1

Shpalosjet e menaxhmentit lidhur me hipotezën e vijimësisë, nuk përshkruajnë në mënyrë
të mjaftueshme ngjarjet apo kushtet kryesore, që mund të hedhin dyshime të rëndësishme
mbi aftësinë e ndërmarrjes për të vazhduar në vijimësi, si dhe planet e drejtimit që trajtojnë
këto ngjarje apo kushte që janë identifikuar si rezultat i auditimit si në vijim:
• Prej të hyrave totale të ndërmarrjes, 40% e tyre janë nga klienti kryesor (Telekomi sh.a) ku
vlera e pa inkasuar e tyre në fund të vitit ishte 1,399,969€. Humbja e mundshme e këtij
klienti të ndërmarrjes dhe një tregu të rëndësishëm, për të cilin ekzistojnë pasiguri materiale
mund të hedhin dyshime të konsiderueshme në aftësinë për të realizuar pasuritë e saj dhe
të kryejë detyrimet e saj në rrjedhën normale të biznesit; dhe
• Në vitin 2021, ndërmarrja kishte humbje financiare në vlerë 1,929,490€, si dhe humbje
operacionale të konsiderueshme në vazhdimësi që nga viti 2012, ku vlera e humbjeve të
akumuluara kishte arritur në 22,534,762€, që mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi
aftësinë e ndërmarrjes për të vazhduar në vijimësi.

A1

Vlera e investimeve në vijim e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar nuk prezanton
gjendjen e saktë, pasi që ndërmarrja projektin “Ndërtimi i pikave shitëse (Butik Posta)” në
vlerë 334,374€ nuk e kishte funksionalizuar që nga viti 2012, përkundër që realizimi i
punimeve kishte përfunduar dhe pagesa ishte kryer.

B2

Ndërmarrja nuk kishte bërë harmonizimin e gjendjeve kontabël me të dhënat e kreditorëve.
Në mungesë të konfirmimit nga ana e tyre, për nëntë (9) furnitorë nuk kemi arritur të
verifikojmë gjendjen kontabël të detyrimeve në vlerë prej 911,252€, ndërsa në tri (3) raste
shuma e borxhit e konfirmuar nëpërmjet konfirmimeve të jashtme ishte më e ulët për
16,566€ se shuma e borxhit sipas evidencave kontabël. Më tutje, vlera obligimeve tatimore
lidhur me obligimet ndaj TVSH-së në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) ishte
94,841€, ndërsa në sistemin e kontabilitetit të kompanisë ishte 85,267€, me një diferencë
prej 9,574€.

A2

Ndërmarrja nuk kishte bërë harmonizimin e gjendjeve kontabël me të dhënat e debitorëve.
Për të konfirmuar saktësinë e tyre, ne kemi dërguar 28 letër konfirmime të debitorët më të
mëdhenj për vlerën 2,432,187€. Prej tyre, kemi pranuar vetëm 10 sish për vlerën prej
2,191,300€, ndërsa për 18 klientët tjerë nuk kemi pranuar fare konfirmime, vlera e të cilave
ishte 240,886€.

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 tek
pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’.
Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e
PFV-ve të Ndërmarrjeve Publike, Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i
auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për
sigurimin e bazës për opinionin.
Çështjet që kanë ndikuar në opinionin e kualifikuar janë si në vijim:
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Konkluzion për pajtueshmërinë
Ne kemi audituar nëse proceset dhe transaksionet përcjellëse janë në pajtueshmëri me kriteret e
përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.
Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjeve të përshkruara në seksionin Baza për
Konkluzion, transaksionet e kryera të Postës së Kosovës sh.a. kanë qenë, në të gjitha aspektet
materiale, në përputhje me kriteret e përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i
zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.
Baza për konkluzion
A3

Ndërmarrja nuk ka finalizuar pasqyrat financiare për vitin 2021, deri me datën 13.04.2022,
kur edhe është bërë aprovimi i tyre nga Bordi Drejtues, edhe përkundër kërkesave ligjore që
të njëjtat të jenë të nënshkruara dhe aprovuara me datën 15 mars 2022.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë
Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek
pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’.
Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e
PFV-ve të Ndërmarrjeve Publike, Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i
auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për
sigurimin e bazës për konkluzion.

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare vjetore
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare
sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Po ashtu, menaxhmenti është
përgjegjës për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme për të
mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa keqdeklarime materiale të shkaktuara, qoftë nga
mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë gjithashtu zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e
Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit nr. 04/L-087 për
Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim
Financiar dhe Auditim
Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Postës së
Kosovës sh.a..
Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë
Menaxhmenti i Postës së Kosovës sh.a. është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve
financiare të Postës së Kosovës sh.a. në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike, si dhe të
gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.²
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Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve
Objektivat tona janë të marrim siguri të arsyeshme se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk
përmbajnë keqdeklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të nxjerrim
një raport të auditimit që përfshinë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është niveli i lartë sigurie,
por nuk garanton se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keqdeklarim
material që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe
konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, me arsye pritet qe të ndikojnë në
vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të këtyre Pasqyrave Financiare.
Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e
autoriteteve përkatëse të Posta e Kosovës, sh.a. me kriteret e përcaktuara te auditimit që burojnë
nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve
financiare. Si pjesë e auditimit, në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-t, ne ushtrojmë
gjykimin profesional dhe mbajmë skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë
gjatë auditimit.
Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të
informacioneve që klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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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 nëntë (9) rekomandime. Prej tyre, gjashtë (6) janë rekomandime të reja,
dy (2) të përsëritura dhe një (1) pjesërisht i zbatuar.

Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin
3.

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit
Çështja A1 - Mos prezantim i saktë i investimeve në vijim
Gjetja

Korniza Konceptuale paragrafi 4.44, specifikon se një aktiv njihet në
pasqyrën e pozicionit financiar kur është e mundur që përfitime ekonomike
të ardhshme do të hyjnë në njësinë ekonomike dhe kosto ose vlera e këtij
aktivi mund të matet me besueshmëri. Po ashtu, Pika 9 e SNK 36
përcakton që një njësi ekonomike duhet të vlerësojë në çdo datë raportimi
nëse ka apo jo ndonjë indikacion që ndonjë aktiv të jetë i zhvlerësuar. Nëse
ekziston një indikacion i tillë, atëherë njësia ekonomike duhet të çmojë
shumën e rikuperueshme të aktivit.
Vlera e prezantuar e Investimeve në Vijim në PFV ishte 388,409€, vlerë kjo
e cila nuk prezanton gjendjen e saktë për këto arsye:
Ndërmarrja në vitin 2012 ka regjistruar në zërin "Investime në vijim" vlerën
315,092€ të projektit “Ndërtimi i pikave shitëse (Butik Posta)” si projekt i
trashëguar nga Posta dhe Telekomi i Kosovës (PTK) me rastin e ndarjes së
këtyre dy ndërmarrjeve. Për realizimin e këtij projekti ku ishte i paraparë
ndërtimi i 18 pikave shitëse, ish PTK kishte nënshkruar kontratë me një
operator ekonomik (OE) me datë 15.03.2010. Më tej, për mos pagesë të
disa punëve shtesë të realizuara për ketë projekt, në vitin 2013 OE kishte
parashtruar padi në gjykatë dhe me aktgjykimin e datës 19.05.2021 të
Gjykatës së Apelit i aprovohet kërkesëpadia tij në bazë të së cilit ndërmarrja
kishte kryer pagesën e mbetur për ketë projekt, duke shtuar vlerën e
investimeve në vijim për 19,282€.
Megjithatë, ndërmarrja nuk i kishte funksionalizuar këto objekte edhe pse
realizimi i punimeve kishte përfunduar, ato ende vazhdojnë të mbahen si
investime në vijim. Për më tepër, sipas raportit të dërguar nga shefi i njësive
mbështetëse mbi gjendjen aktuale të tyre, një pikë shitëse nuk ekziston fare
(vlera 18,576€), ndërsa pjesa tjetër e tyre janë shumë të dëmtuara ose
pothuajse të shkatërruara.
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Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, shkak i mos funksionalizimit të këtyre
pikave shitëse ishin mangësitë në projektin fillestar, pozitat jo të
përshtatshme të vend vendosjes së tyre, të cilat më shumë do të shkaktonin
shpenzime se sa të hyra, si dhe kostot të larta shtesë për riparimet e
dëmtimeve të tyre.
Ndikimi

Menaxhmenti nuk kishte kontrollin e duhur mbi pasuritë. Mos
funksionalizimi i projekteve të përfunduara si dhe mos trajtimi i tyre sipas
kërkesave të SNK 36, ka ndikuar në keqmenaxhim të investimeve dhe
prezantimin jo të sakë të vlerës së pasurive në pasqyra financiare vjetore.

Rekomandimi A1

Bordi i Drejtorëve të formoj një komision dhe të vlerësoj gjendjen
funksionale të këtyre pikave, të analizoj nevojën e organizatës për
ekzistimin e tyre dhe me një raport të veçantë ta informoj menaxhmentin
për gjendjen e tyre të përgjithshme. Më pas, menaxhmenti të merr vendimet
e duhura se si të veprohet me to dhe të bëj regjistrimet e duhura në
regjistrat e pasurive.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A2 - Pamundësia e konfirmimeve për saldot e llogarive të arkëtueshme
Gjetja

Sipas Ligjit Nr. 06/L- 032 Për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim,
neni 12 Inventarizimi i pasurisë dhe detyrimeve, pika 1, përcakton, që
shoqëritë tregtare që i nënshtrohen dispozitave të këtij Ligji, verifikojnë të
paktën një herë në vit, ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive, detyrimeve
dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe dëshmive
të tyre mbështetëse nëpërmjet procesit të inventarizimit.
Vlera e llogarive të arkëtueshme në pasqyrën e pozitës financiare ishte me
vlerë neto 2,392,505€. Për këtë vlerë, ndërmarrja nuk kishte bërë
harmonizimin e gjendjeve kontabël me evidencat e debitorëve. Për të
testuar saktësinë e tyre, ne kemi dërguar 28 konfirmime te klientët për
vlerën 2,432,187€. Prej tyre, kemi pranuar vetëm 10 sish për vlerën prej
2,191,300€, ndërsa për 18 klientët tjerë nuk kemi pranuar fare konfirmime,
vlera e të cilave ishte 240,886€.
Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, kjo kishte ndodhur pasi që në një rast klienti
kishte refuzuar të konfirmojë borxhin ndaj ndërmarrjes, ndërsa në rastet
tjera klientët nuk janë përgjigjur fare kërkesave për konfirmimet e kërkuara.

Ndikimi

Në mungesë të harmonizimeve të rregullta, paraqitja e llogarive të
arkëtueshme në pasqyra financiare mund të mos jetë e saktë dhe mos
marrja e veprimeve ligjore me kohë, mund të ndikojë që borxhet e tilla të
parashkruhen, duke pamundësuar arkëtimin e tyre në të ardhmen.

Rekomandimi A2

Bordi i Drejtorëve duhet të aplikojë procedura të rregullta të harmonizimit të
evidencave kontabël me debitorët ashtu që gjendja e llogarive të
arkëtueshme të jetë e pranueshme nga të dy palët, dhe e njëjta gjendje të
paraqitet edhe në pasqyra financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B1 - Shpalosje të pamjaftueshme të pasigurive materiale lidhur me vijimësinë
Gjetja

Sipas SNK 1 – Paraqitja e pasqyrave financiare, shënimet shpjeguese janë
element i pandarë i pasqyrave financiare. Sipas përcaktimeve të bëra në
këtë standard këto shënime të pasqyrave financiare duhet të paraqesin
informacion në lidhje me hipotezën e vijimësisë, kur menaxhmenti është i
ndërgjegjshëm, në bërjen e vlerësimit për pasiguritë materiale të lidhura me
ngjarjet ose kushtet të cilat mund të hedhin dyshime mbi aftësinë e njësisë
ekonomike për të vazhduar sipas hipotezës së vijimësisë. Lidhur me këto
pasiguri duhet të jepen informacione shpjeguese.
Me datë 12.10.2021, Bordi i Drejtorëve kishte miratuar Raportin Strategjik
të Vijimësisë Financiare, në të cilin parashihet që në rast të humbjes së
klientit kryesor, hapësirat e njëjta të objekteve do të lëshohen me qira
institucioneve tjera publike dhe bizneseve private me çmime të tregut. Po
ashtu, sipas këtij dokumenti parashihet zëvendësimi i të hyrave të krijuara
nga shitja e produkteve dhe shërbimeve tjera të klientit kryesor, përmes
kontratave të mundshme me operator tjerë mobil të licencuar.
Edhe pse ndërmarrja kishte hartuar këtë raport, shpalosjet e Menaxhmentit
lidhur me hipotezën e vijimësisë nuk përshkruajnë në mënyrë të
mjaftueshme ngjarjet apo kushtet kryesore që mund të hedhin dyshime të
rëndësishme mbi aftësinë e ndërmarrjes për të vazhduar biznesin edhe në
të ardhmen. Kjo, për arsyen se:
•

•

Prej të hyrave të totale të ndërmarrjes, 40% e tyre janë nga klienti
kryesor (Telekomi sh.a) ku vlera e pa inkasuar e tyre në fund të vitit
ishte 1,399,969€. Humbja e mundshme e këtij klienti dhe e një tregu
të rëndësishëm, për të cilin ekzistojnë pasiguri materiale, mund të
hedhë dyshime të konsiderueshme në aftësinë për të realizuar të
hyrat e mjaftueshme dhe të kryejë detyrimet e saj në rrjedhën
normale të biznesit; dhe
Në vitin 2021, ndërmarrja ka treguar humbje financiare në vlerë
1,929,490€, si dhe humbje operacionale të vazhdueshme që nga viti
2012. Vlera e humbjeve të akumuluara ka arritur në 22,534,762€.

Shpalosjet e pa mjaftueshme lidhur me parimin e vijimësisë janë si shkak i
mos aplikimit të saktë të kërkesave të SNK 1 me rastin e prezantimit të
pasqyrave financiare dhe vlerësimeve të mangëta kontabël të
menaxhmentit.
Ndikimi

Shpalosjet jo adekuate në pasqyrat financiare lidhur me hipotezën e
vijimësisë duke mos përshkruar në mënyrë të mjaftueshme ngjarjet apo
kushtet kryesore që mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e
entitetit për të vazhduar në vijimësi ndikon në prezantim jo të drejtë të
pasqyrave financiare.

Rekomandimi B1

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese të pasqyrave
financiare të përmbajnë informata të detajuara për çështjen e vijimësisë, si
dhe në planin e tyre për të ardhmen, të përfshin huazimin e mjeteve,
ristrukturimin e borxheve, reduktimin e shpenzimeve apo rritjen e kapitalit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B2 - Mospërputhje në mes të gjendjes kontabël të llogarive të pagueshme dhe
konfirmimeve të jashtme
Gjetja
Sipas Ligji Nr.06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim,
neni 12 Inventarizimi i pasurisë dhe detyrimeve, pika 1, përcakton, që
shoqëritë tregtare që i nënshtrohen dispozitave ligjore të këtij ligji,
verifikojnë të paktën një herë në vit, ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive,
detyrimeve dhe kapitalit nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe
dëshmive të tyre mbështetëse nëpërmjet procesit të inventarizimit.
Gjatë vitit 2021, ndërmarrja nuk kishte bërë harmonizimin e gjendjes
kontabël me të dhënat e kreditorëve. Si rezultat i kësaj, në tri (3) raste
shuma e borxhit e konfirmuar nëpërmjet konfirmimeve të jashtme ishte më
e ulët për 16,566€ se shuma e borxhit në regjistrat kontabël. Përveç kësaj,
në mungesë të konfirmimit nga ana e tyre, për nëntë (9) furnitorë nuk kemi
arritur të verifikojmë përputhshmërinë e gjendjes së detyrimeve në vlerë
prej 911,252€.
Po ashtu, tek zëri i obligimeve tatimore lidhur me obligimet ndaj TVSH-së,
vlera në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) ishte 94,841€, ndërsa në
sistemin e kontabilitetit të kompanisë vlera ishte 85,267€, ku shihet një
diferencë prej 9,574€.
Kjo kishte ndodhur si shkak i mos aplikimit të kërkesave të Ligjit për
Kontabilitet, Raportim financiar dhe Auditim, për të verifikuar të paktën një
në vit ekzistencën dhe vlerësimin e detyrimeve, si dhe nga pamundësia e
korrigjimit të deklaratës së TVSH-së për muajin dhjetor 2021 meqenëse
ATK ishte në proces të kontrollit në ndërmarrje.
Ndikimi

Mos harmonizimi periodik i të dhënave të ndërmarrjes dhe furnitorëve të
saj, ndikon në mospërputhjen e saldove të llogarive të pagueshme në
pasqyrat financiare.

Rekomandimi B2

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për
harmonizimin kontabël të gjendjes së llogarive të pagueshme dhe
furnitorëve të saj në baza periodike, në mënyrë që të konfirmohet vlera
saktë e llogarive e pranuar nga dy palët.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë
Çështja A3 - Vonesat në aprovimin e pasqyrave financiare
Gjetja

Neni 31.3 i Ligjit 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike përcakton: “Brenda 45
ditëve pas përfundimit të çdo viti kalendarik, Zyrtarët e NP-së, në përputhje
me Nenin 14.1, do të përgatisin dhe dorëzojnë Bordit të Drejtorëve të NPsë, një raport vjetor për vitin kalendarik të sapo përfunduar, në të cilin
përshkruhen veprimet e marra, rezultatet financiare të arritura si dhe
efektshmëria e përgjithshme në realizimin e caqeve të vendosura në Planin
e Biznesit. Brenda 30 ditëve pas pranimit të raportit vjetor, Bordi i
Drejtorëve të NP do ta shqyrtojë, ndryshojë dhe siç e sheh të arsyeshme ta
miratojë dhe dorëzojë, secilin raport të këtillë vjetor (i) Njësisë për Politikat
dhe Monitorimin e NP-ve, e cila e publikon atë në faqen e saj zyrtare në
internet dhe (ii), sipas rastit, Qeverisë ose Komisionit (eve) Komunal të
Aksionarëve. Bordi i NP-së po ashtu do ti publikojë raportet vjetore në një
faqe në internet me qasje publike e cila mbahet nga NP”.
Lidhur me këtë, ndërmarrja nuk ka finalizuar pasqyrat financiare për vitin
2021, deri me datën 13.04.2022, kur është bërë aprovimi i tyre nga Bordi
Drejtues, edhe përkundër kërkesave ligjore që të njëjtat të jenë të
nënshkruara dhe aprovuara me datë 15 mars 2022.

Sipas konfirmimeve të zyrtarëve të ndërmarrjes, vonesat në aprovimin e
pasqyrave financiare, ishin si rezultat i nevojës që bordi i ri i emëruar me 26
janar 2022, të ketë kohë për ti analizuar ato.
Ndikimi

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

Rekomandimi A3

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

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

12

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

2.3 Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë
2.3.1 Llogaritë e arkëtueshme
Vlera neto e llogarive të arkëtueshme, e prezantuar në PVF ishte 2,392,505€. Ato kanë të bëjnë
me arkëtimet ndaj klientëve nga afarizmi i rregullt i kompanisë. Testet tona kanë shpalosur si në
vijim:
Çështja A4 - Mos zbritja e pagesave të debitorëve përkatës për obligimet e paguara
Gjetja

Sipas SNK 1 - Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit
financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke
prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e
të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.
Ndërmarrja kishte arkëtuar mjete financiare në shumën prej 7,315€, të cilat
nuk ju kishte zbritur debitorëve përkatës nga gjendja e tyre e obligimeve,
por këto mjete ishin regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Sistemi i
pagesave”.
Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, kjo ka ndodhur si pasojë e vështirësive në
identifikimin e debitorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria
bankare. Sipas tyre, në llogarinë e sistemit të pagesave bëhet pagesa në
baza ditore sipas zyrave postare pa e ditur se për cilin person/subjekt juridik
është fjala. Për këtë arsye në fund të vitit 2021, vlera 7,315€ ka mbetur si
vlerë e pa identifikuar.

Ndikimi

Mos zbritja e pagesave të debitorëve të cilët kanë kryer obligimet e tyre
ndaj ndërmarrjes, ndikon në prezantimin jo të saktë të vlerës së llogarive
dhe rrit mundësinë e kontesteve gjyqësore në të ardhmen.

Rekomandimi A4

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë marrë veprimet e duhura për të
identifikuar personat/subjektet juridike, mjetet monetare të të cilëve janë
grumbulluar në llogarinë “Sistemi i pagesave” dhe se pagesat e kryera u
janë zbritur nga gjendja totale e obligimeve.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.2 Pasuritë afatgjata
Vlera neto e pasurive afatgjata e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar ishte 68,002,023€.
Ato kanë të bëjnë kryesisht me tokën, ndërtesat, pajisjet dhe makineritë, inventari, pajisjet dhe
softueri kompjuterik. Për qëllime ekzaminimi, ne kemi testuar 70 mostra për teste substanciale të
detajeve në vlerë 47,071,565€.Përveç kësaj, kemi kryer procedurat analitike substanciale për
popullacionin në tërësi sa i përket zhvlerësimit.
Çështja A5 - Klasifikimi jo i duhur i zërave në regjistrat kontabël
Gjetja

Paragrafi 4.37 i Kornizës Konceptuale specifikon se njohja e elementeve të
pasqyrave financiare është procesi i inkorporimit të një zëri në pasqyrën e
bilancit ose në pasqyrën e të ardhurave, i cili përmbush përkufizimin e një
elementi që plotëson dhe kriterin për njohjen e tyre. Zërat që plotësojnë
kriterin e njohjes duhet të njihen në pasqyrën e pozitës financiare ose në
pasqyrën e të ardhurave.
Testimet tona tregojnë se blerjet apo daljet nga depoja e pasurisë në vlerë
nën 1,000€ gjatë vitit 2021 janë trajtuar me standarde të dyfishta. Kjo për
faktin se, 130 karrige lëvizëse në vlerë 6,751€ i kishte njohur si shpenzime
operative, ndërsa blerjet e natyrës së ngjashme në vlerë 14,488€ ishin
njohur si pasuri.
Kjo kishe ndodhur për shkak të pakujdesisë për trajtimin e çështjeve në
përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe udhëzimeve të
brendshme si dhe kërkesave të nenit 19 pika 5 e udhëzimit të brendshëm
për kontabilitet dhe financa që specifikon se blerja e një pasurie për çmimin
prej 1,000€ ose më pak do të lejohet si shpenzim rrjedhës.

Ndikimi

Mos trajtimi i njëjtë i pasurisë nën 1,000€ ndikon në nënvlerësimin e
pasurive dhe mbivlerësim të shpenzimeve operative.

Rekomandimi A5

Bordi i Drejtorëve duhet të azhurnoj rregulloren e brendshme në përputhje
me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit në mënyrë që të behet
prezantimi i duhur i pasurisë dhe shpenzimeve në PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja C1 - Pronësia e pa definuar e pasurive fikse
Gjetja

Korniza Konceptuale në paragrafin 4.12 përcakton që shumë aktive, për
shembull, llogaritë e arkëtueshme, pasuritë e paluajtshme, shoqërohen me
të drejta ligjore, ku përfshihen dhe të drejtat e pronësisë. Në përcaktimin e
ekzistencës së një aktivi, e drejta e pronësisë nuk është thelbësore; kështu
që, për shembull, një pasuri e paluajtshme me qira është aktiv në qoftë se
njësia ekonomike kontrollon përfitimet të cilat priten të vijnë nga kjo pasuri.
Megjithëse kapaciteti i një njësie ekonomike për të kontrolluar përfitimet
zakonisht është rezultat i të drejtave ligjore, pavarësisht se një zë mund të
plotësojë përkufizimin e një aktivi edhe kur nuk ka kontroll ligjor.
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Në regjistrat kontabël të pasurive, janë prezantuar gjithsej 174 pasuri të
paluajtshme. Mirëpo, sipas dëshmive të ndërmarrjes, pronat me status ligjor
të konfirmuar mbi të cilat ndërmarrja ushtron të drejtat pronësore janë
gjithsej 22. Për pjesën tjetër të pasurive/pronave statusi ligjor mbi pronësinë
është ende i pa definuar. Për adresimin e kësaj çështje përveç procedimit
të kërkesave në gjykatat përkatëse, ndërmarrja me datë 01.04.2022 kishte
dorëzuar në Qeverinë e Kosovës kërkesën për marrjen e vendimit qeveritar
lidhur me bartjen e pronësisë së objekteve në emër të ndërmarrjes.[1]
Sipas drejtorisë ligjore të ndërmarrjes, për kundër veprimeve të ndërmarra,
kontestet pronësore në gjykata janë komplekse të cilat përveç që marrin
kohë, në këto procese kundërshtohen paditë e ndërmarrjes për vërtetim
pronësie pasi që nuk posedojnë prova të mjaftueshme që do të mund të
vërtetohet e drejta pronësore. Kësisoj, zgjidhja e vetme sipas tyre është
vendimi qeveritar për bartje të pronësisë se këtyre pronave në emër të
ndërmarrjes.
Ndikimi

Mungesa e pronësisë me status ligjor të konfirmuar për shumicën e
pronave në ndërmarrje, krijon paqartësi pronësore dhe e rrit rrezikun që
ndërmarrjes t`i pamundësohet ushtrimi i të drejtave pronësore mbi pronat
që potencialisht janë të saj.

Rekomandimi C1

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se do vazhdoj të ndërmarrë të gjitha veprimet
e duhura/ligjore në mënyrë që të qartësohet statusi i pronave të cilat
shfrytëzohen nga Posta e Kosovës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3 Shpenzimet e pagave
Për vitin 2021, shpenzimet e pagave ishin 8,492,266€, ndërsa numri i të punësuarve më 31
dhjetor 2021 ishte 938 (në vitin 2020: 967 të punësuar). Për këto shpenzime, ne kemi testuar 70
mostra për teste substanciale në vlerë 87,213€ si dhe 5 mostra për teste të pajtueshmërisë.
Çështja A6 - Ekzekutimi i pagave nuk ishte bërë sipas kontratave të punës
Gjetja

Ligji i punës Nr 03/L-212, neni 55 Paga, kompensimi i pagës dhe të
ardhurat e tjera pika1. përcakton që: I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila
përcaktohet me Kontratën e Punës, në pajtim me këtë ligj, Kontratën
Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.
Me datë 29.01.2021 Bordi kishte marrë vendim për uljen e vlerës së
koeficientit vetëm për gradat prej tetë (8) deri 17. Pavarësisht që ekzekutimi
i pagave ishte aplikuar sipas vendimit, ndërmarrja nuk i kishte përpiluar
kontratat e reja të punës për punonjësit që janë afektuar nga ulja e pagave
deri në korrik 2021. Kjo për faktin se nga mostrat e testuara, në 13
raste kemi vërejtur që pagat nuk janë ekzekutuar sipas vlerës së paraqitur
në kontratë të punës për gjashtë (6) e parë të vitit 2021.
Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, kjo kishte ndodhur për shkak se ndërmarrja
ishte në proces të ri sistemimit të përgjithshëm të strukturës organizative
dhe se harmonizimi i kontratave ishte paraparë që të bëhet pas finalizimit të
kësaj strukture.

Ndikimi

Mos ekzekutimi i pagave sipas kontratave mund të ndikojë në ngritjen e
padive eventuale ndaj ndërmarrjes për mos pagesë sipas kontratave e cila
mund të shkaktoj humbje financiare.

Rekomandimi A6

Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj se ekzekutimi i pagave bëhet vetëm
sipas kontratave të punës dhe çdo ndryshim i vlerës së tyre të reflektojë në
kontrata të reja.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve
Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2020 kishte rezultuar në tetë (8) rekomandime kryesore. NP
Posta e Kosovës sh.a., kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj
rekomandimet e dhëna. Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2021, katër (4) rekomandime janë
zbatuar; një (1) ishte i zbatuar pjesërisht; dy (2) nuk ishin adresuar ende dhe një (1) nuk është i
aplikueshme më (shih Grafikun 1). Ndërsa, në Tabelën 1 është paraqitur një përshkrim më i plotë
i rekomandimeve dhe mënyra se si janë trajtuar ato.
Grafiku 1. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak

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

Fusha e
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

Veprimet e
ndërmarra

1.

Baza për
opinion

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

Shpalosjet e
Nuk ka filluar zbatimi
menaxhmentit
lidhur me
hipotezën e
vijimësisë, nuk
përshkruajnë në
mënyrë të
mjaftueshme
ngjarjet apo
kushtet kryesore,
që mund të
hedhin dyshime
të rëndësishme
mbi aftësinë e
ndërmarrjes për
të vazhduar në
vijimësi.

2.

Baza për
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë
ndërmarrë veprimet e nevojshme dhe të
dhënat kontabël para përgatitjes se
Pasqyrave financiare janë harmonizuar
me kreditorët.

Edhe në këtë vit Nuk ka filluar zbatimi
kemi identifikuar
raste të
ngjashme.
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3.

Baza për
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet
e identifikuara në pasqyrat financiare tjera
të cilat reflektojnë në pasqyrën e rrjedhës
së parasë, të korrigjohen para përgatitjes
së pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që
shifrat krahasuese në mes të viteve të
jenë të sakta dhe të plota.

Ndërmarrja
kishte bërë
korrigjimet e
duhura.

I zbatuar

4.

Baza për
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë
bërë korrigjimet e gabimeve të
identifikuara tek pasqyra e ndryshimeve
në ekuitet, për të siguruar një pamje të
drejtë dhe të vërtetë të saj.

Ndërmarrja
kishte bërë
korrigjimet e
duhura.

I zbatuar

5.

Baza për
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, zbatim të
plotë të standardeve të kontabilitetit dhe
raportimit financiar në përgatitjen e
pasqyrave financiare, duke përcaktuar një
datë uniforme të prerjes dhe dhënies së
informacioneve shpjeguese për
transaksionet që nuk kanë mundur të
regjistrohen në vitin përkatës.

Edhe pse
Nuk është i
ndërmarrja kishte aplikueshëm më
përcaktuar një
datë uniforme të
prerjes dhe
dhënies së
informacioneve
shpjeguese për
transaksionet që
nuk kanë mundur
të regjistrohen në
vitin përkatës, kjo
nuk kishte
eliminuar mos
harmonizimet e
bilanceve me
Postat
ndërkombëtare
brenda periudhës
raportuese.Kjo
për shkak se
sipas
udhëzimeve të
Unionit Universal
Postar, Postat
ndërkombëtare
për përpilimin e
raporteve
tremujore kanë
afat kohor kater
muaj dhe atyre
vjetore dhjetë
muaj të vitit
pasardhës.

6.

Baza për
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë
marrë veprime korrigjuese në lidhje me
ndryshimet e nevojshme në regjistrin e
pasurisë sipas gjendjes faktike dhe ligjore
të konstatuar. Për më tepër, të sigurojë
zbatimin e rregullt të harmonizimeve në
mes të raporteve të komisionit për
inventarizim, përditësimeve të kontesteve
nga zyra ligjore me regjistrin e pasurisë
në kontabilitet. Informatat e detajuara
lidhur me pronat e uzurpuara të
shpalosen në pasqyrën e shënimeve
shpjeguese.

Ndërmarrja ka
marrë veprime
korrigjuese në
lidhje me
ndryshimet e
nevojshme në
regjistrin e
pasurisë sipas
gjendjes faktike
dhe ligjore të
konstatuar.
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7.

Pasuritë
afatgjata

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë
ndërmarrë të gjitha veprimet e
duhura/ligjore në mënyrë që të qartësohet
statusi i pronave dhe të zgjidhen
kontestet ligjore lidhur me këto pasuri.

Për kundër
Pjesërisht i zbatuar
veprimeve të
ndërmarra, për
shkak të
vonesave në
finalizimin e
kontesteve
komplekse
pronësore në
gjykata kjo
çështje ende nuk
është finalizuar.
Megjithatë, në
prill 2022
ndërmarrja ka
parashtruar
kërkesë në
Qeverinë e
Kosovës për
zgjidhjen e kësaj
çështje.

8.

Të hyrat

Bordi i Drejtorëve duhet të autorizojë
hartimin e rregulloreve në fushën e të
hyrave duke përcaktuar procedura dhe
përgjegjësi të qarta për menaxhimin e
secilit lloj të të hyrave.

Me datë
I zbatuar
15.09.2021 Bordi
i Drejtoreve
kishte miratuar
Rregulloren për
Menaxhimin e të
Hyrave në të
cilën janë të
përcaktuara
procedura dhe
përgjegjësi të
qarta për
menaxhimin e
secilit lloj të të
hyrave.
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

Qerkin Morina, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Shkelqim Xhema, Drejtor i Auditimit

Shpresa Zenelaj, Udhëheqëse e ekipit

Krenare Pirana, Anëtare e ekipit

Valbona Pllana, Anëtare e 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
³ Të gjitha informatat lidhur me statusin pronësor të pronave, ndërmarrja i ka shpalosur në PFV e vitit 2021.
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