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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar dhe për 

punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.   

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë 

llogaridhënien në administratën publike për përdorimin 

efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike duke 

ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga 

menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne 

rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë 

një rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të 

palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit si dhe  

me praktikat e mira evropiane.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Ndërmarrjes Publike 

KRU “Drini i Bardhë” sh.a., në konsultim me Ndihmës Auditoren e 

Përgjithshme Arvita Zyferi-Hashani e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Ganimete Dalloshi-Hoxhaj 

(Udhëheqëse e ekipit), Shpresa Zenelaj-Krasniqi dhe Xhemile Berisha-Hoti 

(Anëtare të Ekipit), nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit 

të Auditimit Fitim Haliti. 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: ,Rr. Ahmet Krasniqi nr 210 , Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011 

http://zka-rks.org 
 

http://zka-rks.org/
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti përmbledh çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Kompanisë Regjionale të Ujitjes “Drini 

i Bardhë” sh.a. (më tutje KRU Drini i Bardhë) për vitin 2018, i cili e përfshin Opinionin e Auditorit 

të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i pasqyrave financiare për vitin 2018 

është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

(SNISA). Qasja jonë ka përfshirë testet dhe procedurat, të cilat ishin të nevojshme për të arritur në 

një opinion lidhur me pasqyrat financiare. Qasja e aplikuar e auditimit është paraqitur në Planin e 

Jashtëm të Auditimit, të datës 12/07/2018.  

 

Auditimi është fokusuar në: 

 

Niveli i angazhimit për të kryer auditimin është përcaktuar varësisht nga cilësia e kontrollit të 

brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i KRU Drini i Bardhë. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Mohim i Opinionit  

Për shkak të mungesës së dëshmive të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, ne nuk ishim 

në gjendje të japim opinion për PFV-të e vitit 2018. 

Për më gjerësisht shih Pjesën 2.1 të këtij Raporti. 

Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve, sipas SNISA-ve.  

 

 

 

Pasqyrat Financiare 
Vjetore 

Menaxhimi financiar 
dhe kontrolli

Zbatimi i 
rekomandimeve
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore  

 

 

 

 

 

  

Mungesa e evidencave të mjaftueshme 
dhe të pershtatshme të auditimit ishin 

shkak për Mohimin e Opinionit të 
auditimit për PFV-të e vitit 2018.

Kryesuesi i Bordit duhet t'i analizojë 
arsyet për Mohimin e Opinionit në 

vitin 2018 dhe t'i identifikojë veprimet 
që kërkohen për të mundësuar një 

prezantim të drejtë dhe të vërtetë të 
PFV-ve në vitin 2019 (shih çështjet tek 

baza për opinion). 

Procesi i menaxhimit financiar dhe 
kontrollit është përcjellë me dobësi të 

shumta në të gjitha fushat.

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
marrjen e veprimeve konkrete me 
qëllim të eleminimit të dobësive të 

idnetifikuara në fushën e MFK-së (shih 
çështjet B1 deri A13)

Megjithë progresin e treguar për 
zbatimin e rekomandimeve të vitit 

paraprak, nevojitet ende angazhim për 
eleminimin e dobësive në kontrollet e 

brendshme. 

Kryesuesi i Bordit duhet të zbatojë një 
proces rigoroz për të siguruar që 
rekomandimet e vitit paraprak 

adresohen në mënyrë aktive, me 
prioritet fushat të cilat kanë ndikuar në 

mohimin e opinionit (shih çështjen 
A17).

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të 
bëjnë me llogaridhënien, raportimin 

menaxherial dhe menaxhimin e rrezikut
janë të dobëta. 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që 
procesi i raportimit dhe llogaridhënia 
janë përmirësuar si dhe janë hartuar 

plane per menaxhimin e rreziqeve (shih 
çështjet A14 deri B5).
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Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2018 

Kryesuesi i Bordit është pajtuar me të gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do 

t’i adresojë të gjitha rekomandimet e dhëna.  

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të KRU Drini 

i Bardhë  gjatë procesit të auditimit. 
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1 Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit  

Hyrje  

Auditimi përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave tjera 

financiare, me sa vijon: 

 Nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve 

financiare për periudhën e auditimit;  

 Nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe 

rregulloret në fuqi;  

 Nëse funksionet e kontrollit dhe të auditimit të brendshëm janë të përshtatshme dhe 

efikase.  

 Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Puna e ndërmarrë e auditimit është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Ne kemi analizuar veprimtarinë 

e KRU “Drini Bardhë”, nivelin e mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e 

testeve të hollësishme, që janë të nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin 

e AP-së. 

Procedurat tona kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të kontabilitetit, 

teste të ndërlidhura substanciale si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes deri në masën që ne 

i konsiderojmë të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat e auditimit nuk duhet të 

konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e të gjitha dobësive që mund të ekzistojnë, apo e të 

gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që kanë operuar.  

Kapitujt në vijim ofrojnë përmbledhje të detajuar të gjetjeve tona të auditimit dhe rekomandimet në 

çdo fushë të rishikimit.  
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2 Pasqyrat financiare vjetore dhe obligimet e tjera për 

raportimin e jashtëm  

Hyrje  

Auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese dhe cilësinë e saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV, përfshirë deklaratën e 

përgatitur dhe nënshkruar nga Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit ( ZKFTH), Kryeshefi 

Ekzekutiv (KE) dhe të dorëzuar për miratim në Bordin e Drejtorëve (BD).  

Miratimi i PFV-ve përfshin një numër të pohimeve në lidhje me pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese si dhe cilësinë e informacionit në kuadër të PFV-ve. Këto pohime kanë për qëllim t’i 

ofrojnë aksionarit dhe publikut të gjerë sigurinë se të gjitha informatat relevante u janë ofruar për të 

siguruar se mund të ndërmerret një proces auditimi.  

 

2.1 Opinioni i auditimit  

 Mohim i opinionit 

Ne ishim angazhuar për auditimin e pasqyrave financiare vjetore të KRU Drini Bardhë për vitin e 

përfunduar më 31 dhjetor 2018, të cilat përfshijnë pasqyrën e pozitës financiare, pasqyrën e të 

ardhurave, pasqyrën e rrjedhjes së parasë, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet si dhe përmbledhjen 

e procedurave kontabël dhe shënimeve tjera shpjeguese.  

Për shkak të rëndësisë së çështjeve të përshkruara në paragrafin e bazës për mohimin e dhënies së 

opinionit, ne nuk ishim në gjendje të sigurojmë evidencën e nevojshme të auditimit për të pasur një 

bazë për një opinion të auditimit. Prandaj, ne nuk shprehim një opinion mbi pasqyrat financiare. 
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Baza për mohim të opinionit 

 Aktivet përbëhen prej elementeve aktive të pasurisë së njësisë ekonomike, kurse kërkesat 

për to paraqiten si kërkesa të kreditorëve dhe si kërkesa të pronarëve. Ato përbëjnë 

elementet pasive të pasurisë së njësisë ekonomike apo burimet e financimit të elementeve të 

aktivit. Veprimet që ndodhin në njësinë ekonomike shkaktojnë ndryshime në elementet e 

pasurisë të njësisë, pra në aktivet, detyrimet dhe kapitalin e saj. Këto efekte duhet të 

regjistrohen në mënyrë të tillë që të mos e prishin asnjëherë ekuacionin kontabël. 

 

Pasuritë e Kompanisë të prezantuara në pasqyrën e pozitës financiare nuk janë të barabarta 

me detyrimet dhe kapitalin për shumën 82,650€. Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së 

regjistrave të saktë të zërave financiar të cilët rrjedhimisht shkaktojnë mos balancë të 

pasqyrës së pozicionit financiar. 

 

 Sipas SNK 16, rivlerësimet duhet të bëhen në mënyrë të rregullt çdo tre ose pesë vjet, që të 

sigurohet se vlera kontabël (neto) e aktivit nuk ndryshon materialisht nga ajo që do të 

përcaktohej nëse do të përdorej vlera e drejtë në fund të periudhës raportuese. 

Menaxhmenti i Kompanisë nuk ka arritur të dëshmoj se kur ka ndodhur për herë të fundit 

procesi i vlerësimit të aseteve që janë në pronësi ose menaxhim të Kompanisë. Si rrjedhojë, 

vlera e tokës e regjistruar në librat kontabël është 924,200€ ndërsa vlera e ndërtesave 

513,393€. Kompania nuk ka arritur të na ofroj ndonjë dokument zyrtar që dëshmon vlerën e 

këtyre pronave. 

Mungesa e dëshmive përkatëse dhe mos vlerësimi i aseteve për periudha të gjata kohore 

kishte ndodhur për shkak të dështimit të menaxhmentit për t’i adresuar këto çështje. 

 Të dhënat kontabël duhet të jenë burim i saktë i informacionit për hartimin e pasqyrave 

financiare. 

Në regjistrat kontabël asetet ishin të regjistruara vetëm si saldo e vitit 2017 në vlerë 

3,737,885€. Përveç një raporti përmbledhës të formatit excel në të cilin janë të regjistruara 

asetet e kompanisë deri në fund të vitit 2017, kompania nuk kishte shënime analitike nga 

ndonjë modul i veçantë i kontabilitetit për menaxhim të aseteve i cili do të ishte bazë për 

konfirmimin e saktësisë së vlerës së prezantuar. Përveç kësaj, vlera në regjistrin kontabël 

(saldo e vitit 2017) ishte për 48,250€ më e lartë se vlera e tyre e prezantuar në raportin e 

pasurive në excel.  

Ndryshimet e shpeshta të programeve të kontabilitetit dhe mungesa e zyrtarëve për 

menaxhim të aseteve ishin shkaqet kryesore për gabimet e identifikuara.  

 Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare prezantojnë informacionet shtesë në mënyrë 

që të plotësohen nevojat e përdoruesve me informacion mbi përbërjen e elementeve të 

bilancit dhe pasqyrës së të ardhurave. Ato zakonisht përmbajnë informacion edhe për 

politikat kontabël të përdorura nga njësia ekonomike për hartimin e pasqyrave financiare. 
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Kompania në shenimet shpjeguese kishte prezantuar se aplikon metodën lineare 

(drejtëvizore) për zhvlerësimin e aseteve. Ndërsa testimet tona tregojnë se kompania me 

rastin e zhvleresimit të aseteve kishte aplikuar metodeën e zvogëlimit të tepricës dhe kjo ka 

rezultuar me shpenzime me të ulëta të zhvlerësimit në vlerë 198,614€ për dallim nga 

shpenzimet që do të duhej të prezantoheshin nëse do të aplikohej metoda lineare siç është 

prezantuar në shënimet shpjeguese. 

Pakujdesia e stafit gjatë hartimit të pasqyrave financiare ka rezultuar me mangësitë e 

identifikuara.  

 Neni 7 i Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim (nr. 04/L-014), në mes 

tjerash, kërkon që shoqëritë tregtare të verifikojnë të paktën një herë në vit ekzistencën dhe 

vlerësimin e pasurive nëpërmjet procesit të inventarizimit dhe ky inventarizim duhet të 

barazohet me librat kontabël. 

Kompania nuk kishte bërë harmonizimin në mes të regjistrit të aseteve dhe raportit të 

komisionit për inventarizim, të dorëzuar në fund të vitit 2018. Si pasojë e kësaj ne kemi 

vërejtur mospërputhje në mes regjistrit të aseteve (excel) me raportet e inventarizimit si në 

vijim: 

- Në raportin e aseteve (excel ) figurojnë katër asete (kanale të ujitjes) të cilat nuk janë të 

prezentuara në raportet e inventarizimit. Vlera e këtyre aseteve në fund të vitit 2017 ishte 

342,082€; 

- Katër asete (kanale të ujitjes) në vlerë 68,866€ të prezentuara në regjistrin e aseteve, sipas 

komisionit të inventarizimit nuk janë nën menaxhimin e kompanisë. 

- Ndërsa, 34 asete (kanale dhe penda) të cilat janë të prezentuara në raportin e inventarizimit 

nuk figurojnë ne regjistrin e aseteve, për të cilat ne nuk ishim në gjendje të përfitojmë 

evidenca lidhur me plotësinë dhe saktësinë e aseteve dhe si rrjedhojë e kësaj dhe 

zhvlerësimin e tyre.  

Sipas menaxhmentit të ndërmarrjes kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së definimit të 

pronësisë së pasurive dhe për këtë shkak nuk janë harmonizuar shënimet. 
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 Sipas SNK 16 pika 50, shuma e amortizueshme e një aktivi do të shpërndahet mbi baza 

sistematike gjatë jetës së tij të dobishme. Ndërsa sipas pikës 55 të këtij standardi, amortizimi 

fillon kur aktivi është i disponueshëm për përdorim, d.m.th. kur ai është në vendin dhe 

kushtet e nevojshme për të, që të ketë mundësi të funksionojë në mënyrën e synuar nga 

drejtimi. 

Kompania nuk kishte zbatuar kërkesat e standardeve për zhvlerësim të aseteve që nga 

momenti kur aseti është në përdorim. Kjo sepse, tri asete në vlerë 383,322€ të cilat sipas 

raporteve të pranimeve teknike ishin funksionalizuar në fund të vitit 2017 respektivisht në 

fund të vitit 20181 i kishte njohur si investime në vijim. Regjistrimet e tilla kanë rezultuar me 

nënvlerësim të shpenzimeve të zhvlerësimit për 5,940€ dhe mbivlerësim të asetve. 

 

Shkak për këtë ishte neglizhenca apo pakujdesia e stafit me rastin e regjistrimit të tyre. 

 

 Llogaritë e arkëtueshme të prezantuara në pasqyra financiare për vitin 2018 ishin 53,661€, 

ndërsa për vitin 2017 Kompania kishte njohur 48,960€ si shpenzime për borxhe të këqija. 

Menaxhmenti i Kompanisë nuk ishte në gjendje të na ofrojë evidenca lidhur me llogaritë të 

cilat i ka njohur si borxhe të këqija, dhe për shkak të këtij efekti ne nuk jemi në gjendje të 

vërtetojmë saktësinë e llogarive të arkëtueshme në fund të vitit. 

 

 Llogaria TVSH e zbritshme (arkëtueshme) është llogari e pasurive. Ajo me tepricën debitore 

do të tregojë shumat për t’u arkëtuar nga shteti për TVSH-në. Në pasqyrën e pozicionit 

financiar ajo do të pasqyrohej në seksionin e të arkëtueshmeve. 

Kompania gjatë vitit 2018 kishte prezantuar TVSH-në e pagueshme në shumën totale 

16,485€, ndërsa TVSH-në e zbritshme 32,658€, që rezulton me një saldo debitore 16,173€. 

Mirëpo, analizat tona të bëra bazuar në deklaratat tatimore për këtë llogari tatimore dhe 

gjendjen e përgjithshme të deklarimeve dhe transaksioneve tjera të tatim paguesit, rezulton 

se kompania ka saldo debitore për TVSH-në për vitin 2018 në vlerë prej 24,835€. 

Diferenca e TVSH-së prej 8,662€, ndërmjet shumës së prezantuar në pasqyrën e pozicionit 

financiar dhe të konfirmimit nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), është shumë për 

të cilën janë nënvlerësuar pasuritë afatshkurtra. Kjo ka ndodhur për shkak të mos 

harmonizimit të shënimeve në kontabilitet me deklaratat e TVSH-së dhe pagesat. 

                                                      
11 •Kanali i Behovcit (106,868€), pranimi teknik me datë 17.12.2017;  
• Kanali i Drencoit (143,154€), pranimi teknik me datë 23.11.2018 dhe  
•Vija e Gështenjës (133,299€), pranimi teknik me datë 12.12.2018 
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 Llogaria detyrimi për pagat e pagueshme është detyrim i kompanisë për të paguar 

punonjësit e saj. 

Detyrimet ndaj punëtorëve për periudhën 2008-2016 të prezantuara në pasqyrën e pozitës 

financiare të vitit 2018 ishin 77,538€. Kompania ka ofruar dëshmi për obligime ndaj 

punëtoreve për periudhën 2013-2015 në vlerë prej 84,332€. Ndërsa, gjatë vitit 2017 dhe 2018 

kishte paguar obligime në vlerë 17,885€ respektivisht 20,705€, mirëpo këto pagesa nuk ishin 

reflektuar në zvogëlim të obligimeve në listën e detyrimeve. Më tej, kompania nuk posedon 

dëshmi për obligime ndaj punëtoreve për periudhën 2008- 2012. Marrë parasysh nga ajo që 

u tha me lartë, pavarësisht zbatimit të procedurave të auditimit ne nuk kemi qenë në gjendje 

të vërtetojmë gjendjen e këtyre obligimeve në fund të vitit pasi që kompania nuk posedon të 

dhëna lidhur me këto obligime. 

Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së kontratave të punëtorëve si dhe dëshmive tjera 

relevante, ndërsa mos reflektimi i pagesave në listën e detyrimeve ishte si pasojë e 

neglizhencës së stafit. 

 

 Sipas SNK 20, granti i dhënë për asete (investime) do të njihet nga njësia ekonomike si e 

ardhur e shtyrë (si detyrim). Njësia ekonomike do t’a njohë gradualisht në të ardhurat e saj 

gjatë jetës së dobishme të asetit të marrë me anë të grantit. 

Kompania në pasqyrën e pozitës financiare kishte prezantuar të hyrat të shtyra në vlerë prej 

2,608,151€. Mirëpo, ne nuk ishim në gjendje të vërtetojmë saktësinë e kësaj shume. Kjo sepse 

në shënimet kontabël ekziston vetëm saldo e kësaj llogarie, ndërsa bazuar në regjistrin e 

aseteve vlera e granteve në fund të vitit 2018 ishte 2,388,989€. Duke marrë parasysh se 

regjistri i aseteve nuk është i plotë, nuk mund të marrim siguri se edhe vlera e aseteve të 

përftuara nga grandet është e saktë dhe njëkohësisht të hyrat e shtyra janë të sakta. Si 

rrjedhojë, nuk mund të vërtetohen edhe të hyrat nga grandet në pasqyrën e të ardhurave. 

 Sipas SNK 1 një pako e pasqyrave financiare duhet për përmbajë edhe një pasqyrë të 

ndryshimeve në ekuitet e cila paraqet një përmbledhje të gjitha ndryshimeve në ekuitet.  

 

Kapitali i prezantuar në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet ishte 1,147,934€. Ndërmarrja ka 

arritur të siguroj dëshmi vetëm për kapitalin themeltar në vlerë 25,000€, ndërsa nuk posedon 

shënime kontabël apo dëshmi tjera lidhur me përbërjen e pjesës tjetër të kësaj shume. Ne 

nuk ishim në gjendje të kryejmë procedurat e rregullta të auditimit për këtë shumë. Përveç 

kësaj, vlera e fitimit të vitit e prezantuar në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet krahasuar 

me fitimin e vitit në pasqyrën e të ardhurave ishte nënvlerësuar për 79,950€. 

Sipas konfirmimeve zyrtare nga Kryeshefi Ekzekutiv, shuma e kapitalit është trashëguar 

ndër vite për të cilën nuk kemi mundur të sigurojmë dëshmi. Ndërsa, prezantimi jo i saktë i 

fitimit të vitit ishte për shkak të pakujdesisë gjatë hartimit të PFV-ve. 

 

 Të dhënat kontabël duhet të jenë burim i saktë i informacionit për hartimin e pasqyrave 

financiare. 
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Fitimet e mbajtura në pasqyrën e pozitës financiare dhe pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet 

ishin prezantuar në vlerë 280,262€. Megjithatë, kompania nuk posedon të dhëna analitike në 

kontabilitet lidhur me fitimet/humbjet e mbajtura dhe nuk ishte në gjendje të ofronte 

evidenca të mjaftueshme dhe të përshtatshme për këtë zë. 

 

Ndryshimet e shpeshta të programeve të kontabilitetit dhe mungesa e kujdesit gjatë bartjes 

së shënimeve ishin shkaqet kryesore për mungesën e të dhënave analitike. 

 

 Sipas SNK 1 një paketë e plotë e pasqyrave financiare ndër të tjera duhet të përmbajë 

informacion krahasues të periudhave paraardhëse. 

 

Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë për vitin 2018, mirëpo kjo pasqyrë 

nuk përmban informacion krahasues për periudhën paraardhëse. Veprimet e tilla kanë 

ndodhur për shkak të pakujdesisë gjatë hartimit të pasqyrave financiare në përputhje me 

standardet e kontabilitetit. 

 

 Sipas SNK 1 një njësi ekonomike duhet të përgatisë pasqyrat financiare, (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.  

Kompania tek seksioni aktivitetet operative të pasqyrës së rrjedhës së parasë kishte 

prezantuar shumën 196,270€, mjete këto të cilat janë pranuar në formë të granteve nga 

MZHE të cilat gjatë vitit ishin shpenzuar për financimin e investimeve kapitale. Mirëpo, këto 

mjete do të duhej kategorizuar si hyrje e parasë tek aktivitetet financuese dhe si dalje e parasë 

tek aktivitetet investuese. Gjithashtu, përllogaritja përfundimtare e hyrjeve dhe daljeve në 

pasqyrën e flukseve monetare dhe gjendja e parave në fund e prezantuar në pasqyrën e 

pozitës financiare nuk është e saktë për 1,241€.  

Arsyeja e mos prezantimit të saktë të pasqyrës së fluksit monetar ka ndodhur si rezultat i 

mos kujdesit të duhur të treguar gjatë prezantimit të PFV.  

 Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare prezantojnë informacionet shtesë në mënyrë 

që të plotësohen nevojat e përdoruesve me informacion mbi përbërjen e elementeve të 

bilancit dhe pasqyrës së të ardhurave. Ato zakonisht përmbajnë informacion edhe për 

politikat kontabël të përdorura nga njësia ekonomike për hartimin e pasqyrave financiare. 

 Si pasojë e mungesës së evidencave të mjaftueshme dhe të përshtatshme për zërat financiar 

ne nuk ishim ne gjendje të konfirmojmë saktësinë dhe plotësinë e shënimeve shpjeguese. 
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Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV  

Menaxhmenti i KRU Drinit Bardhë është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të 

pasqyrave financiare në bazë të parimit akrual sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit 

(SNK), Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe për kontrollet e brendshme 

të tilla të cilat menaxhmenti i përcakton si të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave 

financiare pa keq deklarime materiale të shkaktuara qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshin 

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) dhe 

Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim.  

Kryesuesi i Bordit është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të 

NP. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Objektivat tona janë që të marrim siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare vjetore në tërësi nuk 

përmbajnë keq-deklarime materiale, qoftë nga mashtrimi ose gabimi, dhe të japim një opinion të 

auditimit. Megjithatë, për shkak të çështjes që është përshkruar në paragrafin e bazës për mohimin 

e opinionit, ne nuk ishim në gjendje të sigurojmë evidencën e nevojshme të auditimit që të na jepte 

një bazë për opinionin e auditimit. 

1.1 Pajtueshmëria me kërkesat për PFV-të dhe kërkesat tjera për 

raportim 

NP kërkohet të veproj në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe kërkesat tjera për 

raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

 Kërkesat e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me 

plotësime dhe ndryshime); 

 Kërkesat e Ligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare; 

 Kërkesat e Ligjit nr. 04/L-087 për Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime); 

 Kërkesat e Ligjit nr.06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiare dhe Auditim; 

 Kërkesat e Ligjit nr. 04/L- 42 për Prokurimin Publik (me ndryshime dhe plotësime); 

 Kërkesat e Udhëzimit nr. 2/2013/MF për Strukturën dhe Përmbajtjen e Raporteve 

Financiare Vjetore; dhe 

 Nga NP-të, po ashtu kërkohet të përmbush edhe kërkesat si në vijim: 

o Statutin e NP-së; 

o Planin e Biznesit; 

o Raportet tremujore; 
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o Raportin vjetor; 

o Raportin nga matja e kënaqshmërisë së Konsumatorëve; dhe 

o Draft planin dhe planin përfundimtar të prokurimit me kohë. 

 

Marrë parasysh çka u tha më lart, miratimi i bërë nga KE dhe ZKFTH, me rastin e dorëzimit të PFV-

ve në Bordin e Drejtorëve, mund të konsiderohet i pasaktë për shkak se gjatë auditimit janë 

identifikuar gabime materiale 

Lidhur me kërkesat tjera për raportim të jashtëm, nuk kemi identifikuar mos pajtueshmëri. 

 

2.3 Rekomandimet lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore 

Rekomandimi A1 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marrë veprimet e menjëhershme për të 

siguruar evidenca të mjaftueshme dhe të përshtatshme për zërat për të cilat 

ndërmarrja nuk posedon dëshmi dhe të sigurojë që janë korrigjuar gabimet e 

identifikuara në pasqyrën e pozitës financiare në mënyrë që të hartohet një 

pasqyrë e saktë sipas kërkesave të standardeve. 

Rekomandimi A2  Kryesuesi i Bordit të sigurojë që të bëhet një rishikim gjithëpërfshirës i regjistrit 

të pasurive, dhe se janë marrë veprime konkrete përmirësuese në përputhje me 

standardet e kontabilitetit për: vlerësimin e pasurive; harmonizimin e aseteve në 

mes regjistrit të aseteve dhe shënimeve kontabël; shpalosjen e drejt të politikave 

lidhur me zhvlerësimin e aseteve ; sigurimin e dëshmive për vlerën e tokës dhe 

ndërtesave, harmonizimin në mes të regjistrit të aseteve dhe raportit të 

komisionit për inventarizim. 

Rekomandimi A3  Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marrë veprimet për të siguruar evidencat 

lidhur me njohjen e borxheve të këqija dhe të siguroj se u janë zbritur llogarive 

të arkëtueshme. 

Rekomandimi A4 Kryesuesi i Bordit të sigurojë se janë marrë veprimet korrigjuese që të dhënat 

kontabël të jenë në harmoni me gjendjen e llogarive tatimore në Administratën 

Tatimore. 

Rekomandimi A5 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marrë veprimet për të siguruar evidencat 

lidhur me obligimet e pagave ndaj punëtorëve dhe se pagesat e realizuara 

reflektojnë zvogëlimin e shumës së detyrimeve. 
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Rekomandimi A6 Kryesuesi i Bordit të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës i regjistrit të pasurive, 

burimeve të financimit si dhe dokumenteve tjera duke siguruar një listë të saktë 

të të hyrave të shtyra dhe rrjedhimisht të hyrave nga grandet. 

Rekomandimi A7 Kryesuesi i Bordit të sigurojë evidencat lidhur me kapitalin dhe fitimet e 

mbajtura për të pasur një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre. 

Rekomandimi A8 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që pasqyrat financiare të përmbajnë informacione 

krahasuese të periudhave paraardhëse dhe se miratimi i tyre të bëhet vetëm kur 

pasqyrat të jenë hartuar sipas kërkesave të standardeve. 

Rekomandimi A9 Kryesuesi i Bordit të sigurojë se janë vendosur procese efektive për të 

konfirmuar që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek rrjedha e 

parasë për ta siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre. 

Rekomandimi A10 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që në shënimet shpjeguese janë dhënë 

informacionet mbi përbërjen e zërave të pasqyrave sipas kërkesave të 

standardeve të kontabilitetit. 
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3 Menaxhimi financiar dhe kontrolli  

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK), pasqyron aktivitetet e detajuara 

të auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në Ndërmarrjen Publike. Në mënyrë të 

veçantë, kemi trajtuar menaxhimin e të hyrave, shpenzimeve, pasurive, detyrimeve dhe llogarive të 

arkëtueshme. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin 

Kontrollet mbi menaxhimin e përgjithshëm janë të dobëta që kanë rezultuar në të gjitha fushat me 

dobësi të shumta.  

Menaxhimi i të hyrave ka nevojë për përmirësim, pasi që kontrollet ishin të dobëta dhe kanë 

pamundësuar njohje të saktë të zërave në pasqyrat financiare, kontraktim të shërbimeve me klientët 

me çmim më të ulët se tarifat e përcaktuara në vendimet e BD si dhe mos hartim të rregullores për 

menaxhimin e të hyrave. 

Në fushën e burimeve njerëzore mos respektimi i kritereve të konkursit dhe mos përfillja e hapave 

të procesit të rekrutimit janë mangësitë e identifikuara.  

Po ashtu, kontrollet ekzistuese në menaxhimin e pasurive jo qarkulluese, llogarive të arkëtueshme, 

detyrimeve dhe kapitalin nuk janë adekuate. Ato kanë pamundësuar regjistrimin dhe raportimin e 

saktë dhe të plotë të këtyre llogarive si në regjistrat kontabël ashtu edhe në PFV. Këto dhe dobësitë 

e tjera të prezantuara në këtë raport duhet të merren në konsideratë nga BD dhe duhet veprime 

konkrete për të përmirësuar menaxhimin financiar dhe kontrollin e Kompanisë. 
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3.1 Plani i biznesit (të hyrat dhe shpenzimet)  

Ne i kemi shqyrtuar burimet e të hyrave dhe shpenzimeve të planifikuara me planin vjetor të 

biznesit sipas kategorive përkatëse. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Tabela e të hyrave dhe shpenzimeve sipas planit vjetor për vitin 2018     (në €)  

Përshkrimi 
Planifikimi 

fillestar 
Plani 

përfundimtar 
 Realizimi 

2018 
Realizimi 

2017 

Të hyrat nga veprimtaria  62,500 32,510 10,187 146,810 

Të hyrat tjera 94,172 119,259 160,6232 109,266 

Të hyrat nga grantet   196,270  

Gjithsej të hyrat 156,672 151,769 367,080 256,076 

Shpenzimet për paga 129,330 123,275 123,634 111,612 

Shpenzimet e riparimeve dhe 
mirëmbajtjes. 

6,000 4,500 3,239 5,502 

Shpenzimet administrative 500 2,800 2,092 1,159 

Shpenzimet tjera3 20,300 15,900 15,713 80,808 

Gjithsej Shpenzimet 156,130 146,475 144,679 199,082 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në planifikimin e të hyrave dhe shpenzimeve janë dhënë si në vijim: 

 Planifikimi i të hyrave për vitin 2018 ishte dukshëm më i ulët se realizimi për vitin 2017, 

respektivisht të hyrat nga veprimtaria në krahasim me planin është përmbushur vetëm 31%, 

derisa tejkalimi në raport me buxhetin e planifikuar tek zëri i të hyrave tjera është rezultat i 

subvencionimit nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik në vlerë 40,000 euro. Kjo ka ndodhur 

duke marrë parasysh që veprimtari kryesore ndërmarrja ka ujitjen e tokave bujqësore dhe 

reshjet e shiut gjatë muajve të verës kanë ndikuar në uljen e kërkesave për ujë, rrjedhimisht 

në mos realizim të të hyrave të planifikuara. 

                                                      
2 Të hyrat tjera përfshijnë: Të hyrat nga shërbimet tjera në vlerë 82,487€, të hyrat nga kryerja e shërbimeve për komunat 

në vlerë 38,135€ dhe të hyrat nga subvecionet nga MZHE në vlerë 40,000€ 
3 Shpenzimet tjera përfshinë: shpenzimet e derivateve në vlerë 6,000€, shpenzimet e energjisë elektrike në vlerë 900€, 

shpenzimet për pelet në vlerë 900€, shpenzimet e sigurimit në vlerë  
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 Shpenzimet e realizuara këtë vit në raport me planifikimin ishin 99% dhe nuk vërehen 

dallime të mëdha në mes shumës së realizuar krahasuar dhe planifikuar.  

3.2 Pasqyra e pozitës financiare 

Ne kemi bërë auditimin e pasqyrës së pozitës financiare, duke i testuar edhe gjendjet e llogarive, 

por edhe transaksionet e ndodhura gjatë vitit në kuadër të këtyre llogarive. Përveç ekzaminimeve 

të gjendjes kontabël të llogarive, ne kemi trajtuar edhe aspektet e pajtueshmërisë me ligjet dhe 

rregulloret dhe kemi dhënë rekomandimet si më poshtë.  

Tabela 2: Pasqyra e pozitës financiare e KRU Drini i Bardhë më 31 dhjetor 2018  (në €) 

Pasuritë Viti 2018 Viti 2017 

Toka 924,200 924,200 

 Objektet ndërtimore 487,724 513,394 

Kanalet e ujitjes 2,185,276 2,300,291 

Inventari, Pajisjet dhe Makinat 3,889 5,815 

 Investime në vijim 383,322 216,991 

 Llogaritë e arkëtueshme 53,661 45,361 

TVSH e paguar 32,658  

 Kërkesa tjerë 0 11,369 

Paraja në bankë dhe arkë 143,270 146,507 

Gjithsej Pasuritë 4,213,997 4,163,929 

Ekuiteti   

Kapitali themelor 1,147,934 1,147,934 

Fitimet/Humbjet e mbajtura 280,262 245,392 

Fitimet/Humbjet e vitit 900 61,075 

Detyrimet    

Grandet e shtyra 2,608,151 2,036,436 

Llogaritë e pagueshme tregtare 1,775 1,032 

Detyrimet ndaj pagave të punëtoreve 2018-2016 0 97,836 

Detyrimet ndaj pagave neto 77,538 0 

Detyrimet tatimore 16,484 2,006 

Tatimi në fitim 100.00 0 

Të hyrat e shtyera nga grandet 0 2,608,651 

Gjithsejtë Detyrimet dhe Ekuiteti 4,113,147 4,163,929 
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Çështja B1 Mungesa e rregullores për menaxhimin e të arkëtueshmeve 

 Në bazë të nenit 7 të Statutit, kompania duhet të hartojë rregullore për 

administrimin dhe funksionimin e saj. 

Kompania nuk kishte hartuar rregullore apo politika se si t’i trajtoj llogaritë e 

akumuluara vite me radhë dhe për trajtimin e borxheve të këqija. 

Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së kohës së KE-se dhe ZKF-së në plotësimin 

e draft rregulloreve me kërkesat që duhet t’i përmbajë rregullorja. 

Rreziku  Mungesa e rregulloreve apo politikave për menaxhimin e llogarive të 

arkëtueshme, ndikon në rritjen e llogarive të arkëtueshme dhe në uljen e 

likuiditetit të ndërmarrjes dhe rrit rrezikun e mos prezantimit të saktë të 

llogarive të arkëtueshme në pasqyrën e pozitës financiare. 

Rekomandimi B1 Kryesuesi i Bordit duhet të nxjerrë rregullore për menaxhimin e llogarive të 

arkëtueshme, duke përcaktuar procedura dhe kontrolle të qarta dhe kjo të jetë 

në harmoni me standardet dhe rregullat në fuqi 
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3.3 Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 

Ndërmarrja publike KRU Drini i Bardhë në pasqyrën vijuese ka prezantuar të gjitha llojet e të hyrave 

që ka krijuar gjatë vitit, shpenzimet, si dhe rezultatin financiar. 

Tabela 3: Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve më 31 dhjetor 2018      (në €) 

Përshkrimi  Viti 2018 Viti 2017 

Të hyrat nga inkasimi (ujitja) 10,187 50.844 

Te hyrat tjera 82,487 111,031 

Të hyrat nga shërbimet (Komunat) 38,135 45,000 

Të hyrat nga subvencionet MZHE 40,000 49,220 

Konvertimi i të hyrave të shtyra në të hyra 196,270 0 

Gjithsej të Hyrat  367,080 256,096 

Të hyrat nga zhvlerësimi i grandeve  125,876 

Fitimi Bruto 367,080 381,973 

Pagat dhe mëditjet (111,612) (123,634) 

Shpenzimet e riparimeve dhe të mirëmbajtjes (3,239) (5,502) 

Shpenzimet administrative (2,092) (1,159) 

Shpenzimet e energjisë elektrike (707) (1,488) 

Shpenzimet e derivateve (5,466) (4,758) 

Shpenzimet për pelet (1,293) 0 

Shpenzimet tjera operative (5,635) (74,561) 

Shpenzimet e pa parashikuara (2,610) 0 

 Shpenzimet e zhvlerësimit dhe amortizimit (141,550) (121,815) 

Gjithsej Shpenzimet (274,204) (332,917) 

Fitimi/Humbja para tatimit 80,850 61,075 

Tatimi në fitim 0 0 

Fitimi/Humbja neto 80,850 61,075 
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11 Mangësi në menaxhimin e tё hyrave  

 Ligji për Ujitjen e Tokave, parasheh që Bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes përkatëse 

përcakton tarifat e ujitjes të cilat duhet ti paguajnë shoqatat dhe fermerët. 

Në përputhje me këtë kërkesë, Bordi i Drejtorëve (BD) me vendime kishte 

përcaktuar tarifat e ujitjes për disa operator ekonomik apo klient me tarifën 

përkatëse të cilat variojnë nga 50€-2,500€, pa dhënë ndonjë sqarim shtesë se cilat 

kritere janë aplikuar gjatë përcaktimit të tarifave.  

Pastaj, testet tona tregojnë se në 15 raste, ndërmarrja kishte lidhur kontrata me 

klientët me çmim më të ulët se tarifat e përcaktuara në vendimet e BD. Nga gjitha 

këto raste shuma e kontraktuar është 2,000€ më e ulët krahasuar me shumën 

sipas vendimeve të BD. Në 30 raste tjera në shumë 12,512€ kemi vërejtur se 

ndërmarrja kishte lidhur kontrata me klientët pa pasur një vendim të BD ku do 

të ishin përcaktuar tarifat e ujitjes për këta operatorë.  

Sipas KE-së tarifat janë përcaktuar bazuar nga vizitat paraprake që u janë bërë 

operatorëve, ndërsa lidhja e kontratave me çmim me të ulët se tarifat e 

përcaktuara nga BD kishte ndodhur si pasojë e mospajtimit të klientëve me këto 

tarifa. 

Rreziku  Përcaktimi i tarifave tё ndryshme për shërbime të njëjta pa kritere bazë, rrezikon 

diskriminimin e klientëve, uljen e reputacionit të ndërmarrjes dhe mundësinë e 

padive gjyqësore. Ndërsa, lidhja e kontratave në kundërshtim me tarifat e 

përcaktuar në vendimet e BD apo pa aprovimin e tyre, rrezikon që ndërmarrja 

të faturojë klientët nën/(sipër) koston e shërbimit.  

Rekomandimi A11 Kryesuesi i Bordit të sigurojë se përcaktimi i tarifave të ujitjes për shërbimet 

që i ofron, të jetë i bazuar në kritere të qarta për përcaktimin e tyre. Po ashtu, të 

sigurojë që brenda një afati sa më të shkurtër janë marrë masat e nevojshme 

përmirësuese për rastet kur çmimet e vendosura në kontrata nuk janë në 

përputhje me vendimet e BD, si dhe janë marrë veprime konkrete për kontratat 

e lidhura me operatorët pa u përcaktuar tarifat nga BD. 
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Çështja B2 Mungesa e rregullores për menaxhimin e të hyrave dhe shpenzimeve  

 Neni 7 i Statutit parasheh se Kompania duhet të hartojë rregullore, të cilat 

përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e saj. 

BD nuk kishte hartuar rregullore ku do të përcaktoheshin rregullat, kushtet dhe 

procedurat për menaxhim të duhur të të hyrave dhe shpenzimeve.  

Shkak për këtë ishte vëmendja e pamjaftueshme e Bordit Drejtues dhe Kryeshefit 

Ekzekutiv.  

Rreziku  Mungesa e rregulloreve për menaxhimin e të hyrave dhe shpenzimeve krijon 

rrezik potencial të parregullsive dhe rrit mundësinë e gabimeve apo 

keqpërdorimeve eventuale.  

Rekomandimi B2 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që është nxjerrë rregullore për menaxhimin e 

të hyrave dhe shpenzimeve, duke përcaktuar procedura dhe kontrolle të qarta, 

duke u mbështetur në standardet dhe rregullat në fuqi. 

 

Çështja A12 -Mungesa e dëshmive me rastin e faturimit  

 Ndërmarrja, aktivitetin kryesor të saj e ka ofrimin e shërbimeve të furnizimit të 

ujitjes.  

Në gjashtë raste tё faturimit për shërbimet e ujitjes sё tokave në vlerë prej 331€, 

faturimet janë bërë bazuar në kontratën e lidhur në mes tё inkasantit dhe 

fermerit duke specifikuar hapësirën e tokës që do tё ujitet dhe nuk ka ndonjë 

dëshmi shtesë (vërtetim nga ndonjë komision) që vërteton kryerjen e shërbimit 

si dhe sipërfaqen e tokës sё ujitur.  

 Mungesën e komisionit për vlerësim e shërbimeve të kryera, ndërmarrja e 

arsyeton për shkak numrit të vogël të stafit dhe se vlerësimi nga inkasanti është 

bazë e mjaftueshme për faturim. 

Rreziku  Mungesa e dëshmisë për të konfirmuar sipërfaqen e ujitur të tokës dhe 

konfirmimi vetëm nga ana e inkasantit rrezikon që ndërmarrja të ofroj shërbime 

të ujitjes për sipërfaqe më të mëdha se sa ajo e prezantuar në kontrata dhe të ofroj 

shërbime nën koston e shërbimit. 

Rekomandimi A12 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që me rastin e faturimit për shërbimet e 

ujitjes sё tokave, është krijuar një komision për konfirmimin e sipërfaqes së tokës 

e cila do të ujitet dhe bazuar në raportin e këtij komisioni të bëhet faturimi. 
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13 Parregullsi gjatë procesit të rekrutimit 

 Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të 

konkursit në sektorin publik, përcakton që në testim me shkrim të ftohen 

kandidatët të cilët kanë plotësuar kriteret e konkursit, testi duhet të përmbaj 100 

pikë dhe se kandidatët të cilët kalojnë 50% të pikëve të testit me shkrim duhet të 

ftohen në testim me gojë. 

Në konkursin për pozitën ZKF, nga 11 kandidatë të cilët kanë konkurruar, ishin 

ftuar pesë kandidatë, dy prej të cilëve nuk i kanë plotësuar kriteret e konkursit, 

ndërkaq nuk është ftuar një kandidat i cili sipas procesverbalit të komisionit ka 

plotësuar kriteret. Për shkak të tërheqjes së dokumentacionit të konkurrimit nga 

kandidati ishte e pamundur të rishikohet dokumentacioni. Po ashtu, testi 

vlerësohej me 75 pikë në maksimum derisa sipas rregulloreve kjo duhet të jetë 

deri në 100 pikë. Për me tepër, nuk ishin mbajtur fare intervistat derisa procesi 

kishte rezultuar me kandidatë të suksesshëm.  

Kjo ka ndodhur për shkak se komisioni nuk kishte respektuar kërkesat e 

rregullores me arsyetimin që kishin konsideruar si të mjaftueshme që testi të 

përbëhej vetëm nga 75 pikë dhe se vlerësimi i kandidateve vetëm me shkrim 

ishte i mjaftueshëm për përzgjedhjen e kandidatit adekuat për këtë pozitë. 

Rreziku  Diskriminimi gjatë procesit të rekrutimit si dhe mos përfillja e hapave të procesit 

të rekrutimit, krijon kufizim të konkurrencës si dhe rrit rrezikun e angazhimit të 

personave jo të duhur në pozitat e caktuara. 

Rekomandimi A13 Kryesuesi i Bordit të sigurohet që në rastin e angazhimit të stafit të ri, të 

zhvillohen procedurat e rekrutimit sipas kërkesave ligjore, me qëllim të krijimit 

të një mjedisi konkurrues, jo diskriminues si dhe përzgjedhjes së kuadrove 

adekuate nga një konkurs transparent.  
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3.4 Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 

Në Pasqyrat Vjetore Financiare të ndërmarrjes, kapitali është prezantuar sipas kësaj strukture: 

Tabela 4: Kapitali i Ndërmarrjes publike më 31.12.2018 

Përshkrimi 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

KAPITALI 1,429,096  

Kapitali themeltar 1,147,934 1,147,934 

Kapitali rezervë 0 0 

Fitimet/Humbjet e bartura 280,262 245,392 

Fitimet/Humbja e vitit aktual 900 61,075 
 

3.5 Pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme 

Pasqyra e rrjedhës së parasë jep të dhëna për ndryshimet në para të gatshme gjatë periudhave 

raportuese të paraqitura dhe klasifikon rrjedhën e parave që arrihet nëpërmjet aktiviteteve 

operative, investive dhe ato financiare . Informatat rreth rrjedhës së parave të kompanisë janë të 

dobishme për t'i dhënë shfrytëzuesit të pasqyrave financiare një vlerësim të rrjedhës së parave. 

Tabela 5: Pranimet dhe shpenzimet e parasë së gatshme            (në €) 

Përshkrimi 31 dhjetor 2018 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative  

Paraja në fillim të vitit 146,507 

Arkëtimet nga blerësit 165,096 

Pagesat ndaj furnitorëve (221,288) 

Pagesat ndaj pagave (145,224) 

Pagesat për TVSH (3,798) 

Parapagimet e marra 6,000 

Konvertimi i të hyrave të shtyra në të hyra  196,270 

Të hyrat nga përmbaruesit 138 

Pagesat për shpenzimet bankare 430 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative (3,236) 

Paraja në fund të vitit 143,271 
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3.6 Trajtimi i shënimeve shpjeguese  

Shënimet shpjeguese, paraqesin informacion lidhur me bazën e përgatitjes së pasqyrave financiare 

dhe politikave kontabël, të kërkuar nga SNRF-të dhe japin informacione shtesë të cilat nuk janë 

paraqitur në bilancin e gjendjes, pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e rrjedhës së parasë ose 

pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, por janë të rëndësishme për t’i kuptuar cilëndo prej tyre. 

Çështjet të cilat i kemi ngritur si rezultat i ekzaminimeve tona për këtë fushë, i kemi prezantuar tek 

baza për opinion. 
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4 Qeverisja e mirë 

Fusha të veçanta të rishikimeve tona lidhur me qeverisjen kanë qenë auditimi i brendshëm, procesi 

i llogaridhënies dhe menaxhimi i rreziqeve, ndërsa komponentat tjera janë trajtuar në brendi të 

kapitujve apo nënkapitujve të mësipërm të raportit.  

Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen  

Ekziston një numër i dobësive të qeverisjes. Planet për menaxhimin e rreziqeve nuk ekzistojnë, 

zbatimi i rekomandimeve të dhëna në vitin paraprak është i varfër dhe aranzhimet tjera të cilat do 

ta mbështesnin zhvillimin e qeverisjes, si operimi i një sistemi efektiv të auditimit të brendshëm, 

kanë nevojë për përmirësim. Auditimi i brendshëm kishte ofruar një pasqyrë mbi nivelin e sigurisë 

së kontrolleve të brendshme dhe kishte dhënë rekomandime për përmirësimin e tyre. Mirëpo, kjo 

njësi nuk ka shpërndarë rezultatet e auditimit tek i audituari para aprovimit final të raportit dhe 

nuk ka hartuar plane të çdo angazhimi si dhe nuk ka programe të punës së auditimit. 
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4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm 

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NJAB) operon me një anëtar që shërben si Drejtor i NJAB-it. Për 

të kryer një auditim efektiv nevojitet një program gjithëpërfshirës të punës i cili reflekton rreziqet 

financiare dhe të tjera të ndërmarrjes dhe ofron siguri të mjaftueshme mbi efektivitetin e kontrollit 

të brendshëm. Ndikimi i produkteve të auditimit të brendshëm duhet të gjykohet nga rëndësia që i 

jep menaxhmenti zbatimit të rekomandimeve të auditimit. Njësia e Auditimit të Brendshëm (NJAB) 

kishte përgatitur planin strategjik dhe planin vjetor të punës bazuar në vlerësimin paraprak të 

rreziqeve, mbi bazën e të cilave ka kryer auditimet gjatë vitit.  

Përmes raporteve NJAB i kishte ofruar informata menaxhmentit se sa efektive janë kontrollet e 

brendshme dhe funksionimi i tyre. Qasja e auditimit të brendshëm ishte e bazuar në rreziqe dhe në 

ngjarjet aktuale të kompanisë. Komiteti i auditimit kishte mbajtur takime të rregullta dhe kishte 

shqyrtuar të gjitha raportet e NJAB. 

 

Çështja A14 - Mungesa e planifikimit të çdo angazhimi si dhe programeve e punës së auditimit 

 Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të 

Brendshëm 2200 dhe 2240, parashohin që auditorët e brendshëm duhet të 

hartojnë dhe dokumentojnë një plan për çdo angazhim, duke përfshirë edhe 

objektivat, fushëveprimin, qëllimin, afatet kohore, dhe ndarjen e burimeve të 

angazhimit. Po ashtu duhet të zhvillojnë dhe dokumentojnë programe të punës 

të cilat arrijnë objektivat e angazhimit. 

Njësia e Auditimit të Brendshëm gjatë vitit 2018 nuk kishte hartuar plane për 

çdo angazhim dhe programe të punës së angazhimit siç kërkohet me standarde.  

Sipas NjAB, shkak i mos hartimit të planit dhe programeve të auditimit ishte 

fakti se një kërkesë e tillë nuk e kishte konsideruar shumë relevante. 

Rreziku  Mungesa e planeve dhe programeve të angazhimit rrit rrezikun për mos arritje të 

objektivave të angazhimeve si dhe mos identifikimit, analizimit, vlerësimit dhe 

dokumentimit të informatave të angazhimit.  

Rekomandimi A14 Kryesuesi i Bordit nëpërmjet komitetit të auditimit të sigurojë që Njësia e 

Auditimit të Brendshëm për çdo angazhim të auditimit të hartoj dhe dokumentoj 

plan dhe programe të punës së angazhimit sipas kërkesave të SNPPAB -ve. 
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15 - Mos shpërndarja e rezultateve të auditimit tek i audituari 

 SNPPAB 2440.A1 përcakton se Drejtuesi i auditimit të brendshëm është 

përgjegjës për komunikimin e rezultateve përfundimtare tek palët të cilat mund 

të sigurojnë se rezultateve do u kushtohet vëmendja e duhur.  

NJAB nuk komunikon rezultatet e angazhimit me palën e audituar para 

dërgimit të raportit tek Komiteti i Auditimit si dhe nuk praktikon dhënien e 

mundësisë së komentimit nga të audituarit.  

Arsye e mos komunikimit të rezultateve të auditimit te pala e audituar ishte se, 

NjAB kishte konsideruar si të mjaftueshme shpërndarjen e rezultateve vetëm te 

Komiteti i Auditimit. 

Rreziku  Mos shpërndarja e rezultateve të auditimit tek i audituari lë hapësirë për 

keqkuptime apo keqinterpretime në mes të auditorëve dhe të audituarit, si dhe 

mundësinë e mos implementimit të rekomandimeve të dhëna. 

Rekomandimi A15 Kryesuesi i Bordit nëpërmjet komitetit të auditimit të sigurojë që NJAB pas 

përfundimit të çdo angazhimi të auditimit t’i komunikoj rezultatet e angazhimit 

me palën e audituar si dhe të ofroj mundësinë e dhënies së komenteve para 

dërgimit të raporteve finale të auditimit në Komitetin e Auditimit. 
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16 – Mos përcjellja e zbatimit të rekomandimeve të Njësisë së Auditimit 

 Sipas SNPPAB 2500.A1 Drejtori i NjAB duhet të themelojë procese përcjellëse 

për monitorim dhe të sigurohet se veprimet e stafit të lartë menaxhues janë 

zbatuar në mënyrë efektive apo që stafi i lartë menaxhues ka pranuar rrezikun 

për mos marrje të veprimeve.  

NJAB nuk ka të themeluar dhe nuk mirëmban një sistem të monitorimit të 

rezultateve të komunikuara të angazhimeve, për tu siguruar se rekomandimet 

janë implementuar në mënyrë efektive.  

Kjo ka ndodhur si pasojë se NjAB monitorimin e zbatimit të rekomandimeve e 

arsyeton me raportimin vjetor.  

Rreziku  Mos përcjellja e implementimit të rekomandimeve rrezikon mos informimin me 

kohë të Komitetit të auditimit dhe vonesa në implementimin e rekomandimeve, 

të cilat si rrjedhojë pamundësojnë përmirësimin e proceseve të qeverisjes, 

administrimit të rrezikut dhe proceseve të kontrollit me kohë. 

Rekomandimi A16 Kryesuesi i Bordit nëpërmjet Komitetit të Auditimit të siguroje që Njësia e 

Auditimit të Brendshëm në baza periodike të monitoroj rezultatet e 

komunikuara të angazhimit, për tu siguruar se rekomandimet janë zbatuara në 

mënyrë efektive apo që menaxhmenti i ndërmarrjes ka pranuar rrezikun e mos 

marrjes së veprimeve.  
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Çështja B3 Mos përcjellja e zbatimit të rekomandimeve të NjAB nga Menaxhmenti  

 Sipas SNPPAB 2440, pasi që Drejtori i Auditimit bënë shpërndarjen e rezultateve 

të auditimit, sipas pajtimeve në raportin final, është përgjegjësi e menaxhmentit 

të lartë të përmbushë rekomandimet e dhëna apo të pranoj rrezikun e mos 

marrjes së veprimeve. 

Menaxhmenti i Kompanisë gjatë auditimit nuk ka dëshmuar se në mënyrë 

sistematike përcjellë progresin e përmbushjes së rekomandimeve të dhëna nga 

NJAB.  

Mos implementimi i rekomandimeve ishte për shkak të neglizhencës së treguar 

nga menaxhmenti dhe mungesës së kërkesës nga Komiteti i Auditimit dhe BD 

mbi planin e zbatimit të tyre. 

Rreziku  Mos përcjellja e zbatimit të rekomandimeve nga Menaxhmenti i ndërmarrjes, 

pamundëson përmirësimin e proceseve të qeverisjes, administrimit të rrezikut 

dhe proceseve të kontrollit me kohë. 

Rekomandimi B3 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që menaxhmenti i ndërmarrjes në mënyrë të 

vazhdueshme bënë përcjelljen e përmbushjes së rekomandimeve të dhëna nga 

NJAB sipas zotimeve në rekomandimet finale. 
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4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe manaxhimi rrezikut  

Llogaridhënia si proces është pranim i përgjegjësive, mbajtje e personave përgjegjës për veprimet e 

tyre dhe shpalosje e rezultateve në mënyrë transparente. Ndërsa, menaxhimi i rrezikut është një 

proces që ka të bëj me identifikimin, analizën, vlerësimin dhe veprimet/masat e menaxhmentit për 

të kontrolluar dhe reaguar ndaj rreziqeve që kërcënojnë organizatën. 

Menaxhmenti, ndonëse ka zbatuar një numër kontrollesh të brendshme për të siguruar se sistemet 

funksionojnë si duhet, ne kemi vërejtur se masat e aplikuara janë të dobëta dhe jo efektive dhe nuk 

mundësojnë një përgjigje efektive dhe me kohë ndaj problemeve operative të identifikuara. 

 

Çështja B4 - Moszbatimi i plotë i kërkesave për menaxhimin e rrezikut 

 Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike paragrafi .15.9 

përcakton se nё mesin e detyrave dhe përgjegjësive tё Bordit ёshtё vendosja e 

politikave për menaxhimin e rrezikut dhe kontrollin.  

Kompania në Planin e Biznesit ka identifikuar kërcënimet – rreziqet të cilat 

mund të ndikojnë në dobësimin e aftësisë së kompanisë drejt arritjes së 

objektivave. Mirëpo, nuk kishte përgatitur planin për menaxhimin e këtyre 

rreziqeve.  

Këto për shkak të llogaridhënies dhe kontrolleve të brendshme jo të 

mjaftueshme. 

Rreziku   Mungesa e planit të menaxhimit të rreziqeve mund të ndikojë negativisht në 

arritjen e objektivave të kompanisë. Kjo për shkak se veprimet pro aktive të 

nevojshme për të parandaluar ose evituar ndikimin e çështjeve të tilla nuk 

ndërmerren në mënyrë të planifikuar, sistematike dhe në kohën e duhur. 

Rekomandimi B4 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj hartimin e planit për menaxhimin e rreziqeve, 

, të siguroj raportim mujor për zbatimin e kërkesave ndaj rreziqeve duke 

përfshirë vlerësimin e ndikimit të tyre në rast se ato ndodhin, si dhe të përcaktoj 

masat parandaluese dhe përgjigjet ndaj tyre. 
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Çështja B5 - Ndarje jo e duhur e detyrave 

 Sipas Parimit 10 ndarja e detyrave në komponentët e aktiviteteve të kontrollit në 

mes tjerash parasheh që menaxhmenti duhet të konsideroj ndarjen e detyrave si 

pjesë e veprimtarisë së kontrollit në mënyrë që detyrat e papajtueshme të jenë të 

ndara për të parandaluar shpërdorimin në sistemin e kontrollit të brendshëm.  

Të gjitha të hyrat dhe shpenzimet i menaxhon vetëm ZKF, (për arsye se 

kontabilistja është në pushim të lehonisë), e cila është e autorizuar të procedoj, 

aprovoj, regjistroj dhe raportoj të gjitha transaksionet.  

Mos zëvendësimin e kontabilistes apo delegim të detyrave tek ndonjë zyrtar 

tjetër përveç ZKF-së, KE e arsyeton se ndërmarrja ka numër të pa mjaftueshëm 

të stafit dhe se mundësitë financiare të ndërmarrjes janë të limituara. 

Rreziku  Autorizimi dhe ndarja jo e duhur e detyrave dhe përgjegjësive redukton 

kontrollin efektiv dhe aftësinë e menaxhmentit për të monitoruar në mënyrë 

aktive të hyrat dhe shpenzimet e kompanisë.  

Rekomandimi B5 Kryesuesi i Bordit duhet të bëj një rishikim të rregullimeve ekzistuese të 

delegimit të përgjegjësive dhe llogaridhënies duke siguruar ndarje të duhur të 

detyrave dhe qartësimin e përgjegjësive të deleguara. Të sigurohet gjithashtu që 

detyrat dhe funksionet në mes zyrtarit autorizues dhe atij që bënë regjistrimin e 

transaksioneve të jenë të ndara. 

5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve  

 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2017 të KRU Drini i Bardhë ka rezultuar në 20 

rekomandime kryesore. Kompania kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do 

t’i zbatoj rekomandimet e dhëna. 

Vërehet angazhim në adresimin e çështjeve dhe rekomandimeve të dala në raportin e kaluar të 

auditimit dhe deri në fund të auditimit tonë, për vitin 2018, zbatimi i rekomandimeve ishte si në 

vijim: 9 rekomandime janë zbatuar; 4 ishin në proces dhe 7 nuk janë adresuar ende. 

Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në 

Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve) . 
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018 

Nr Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2017  Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
se është bërë një analizë 
gjithëpërfshirëse për t’i 
përcaktuar shkaqet për mohim të 
opinionit të auditimit dhe të 
merren të gjitha veprimet që 
çështjet të cilat ndikuan të 
korrigjohen dhe të mos 
përsëriten. Gjithashtu, Kryesuesi i 
Bordit duhet të siguroj se janë 
vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që plani i hartimit të 
PFV 2018 i adreson të gjitha 
çështjet që kanë të bëjnë me 
pajtueshmërinë. Kjo, gjithashtu 
duhet të përfshijë rishikimin e 
draft PFV-ve nga menaxhmenti, 
me fokus të veçantë në fushat me 
rrezik të lartë dhe në fushat ku 
janë identifikuar gabime në vitet e 
mëparshme. Nënshkrimi i 
pasqyrave nga KE dhe ZKFTH, 
nuk duhet të bëhet përveç nëse 
ndaj PFV-ve janë aplikuar të 
gjitha kontrollet e nevojshme para 
se të njëjtat t’i dorëzohen BD 

Ndërmarrja nuk ka 
siguruar dëshmi te 
mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për: 
Asetet, Detyrimet 
ndaj punëtoreve, të 
hyrat e shtyra, 
kapitali i emëruar, 
borxhet e këqija. 

Nuk është 
adresuar 

2 Procesi i 
buxhetit  

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
që plani i biznesit bazohet në 
mundësitë reale të kompanisë 
dhe realizimi i të hyrave dhe 
shpenzimeve monitorohet në 
mënyrë sistematike dhe 
ndryshimet apo devijimet e 
mëdha nga plani fillestar të 
reflektohen në një plan të 
rishikuar. 

Ndërmarrja ka 
rishikuar planin e 
biznesit.  

Është zbatuar. 
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3 Paraja e 
Gatshme 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
që inkasantët pasi të depozitojnë 
mjetet në arkë, ato menjëherë të 
depozitohen në llogarinë 
bankare. Kurse, nëpërmjet 
nxjerrjes së një rregullore të 
veçantë për menaxhim të arkës të 
caktohet shuma për mbushjen e 
arkës, e cila tërhiqet nga banka 
me përshkrim përkatës. Ndërsa 
në fund të vitit të caktoj komision 
përkatës për konfirmimin e 
gjendjes së arkës, duke siguruar 
vlerë të saktë të parasë në arkë 
dhe në PVF 

BD kishte aprovuar 
rregulloren për 
menaxhimin e arkës 
si dhe kishte 
formuar 
komisionin për 
numërimin e arkës, 
i cili kishte hartuar 
edhe raportin për 
numërim. 

Është zbatuar 

4 Llogaritë e 
Arkëtueshme 

Kryesuesi i Bordit duhet që 
siguroj nxjerrjen e një politike të 
brendshme lidhur me 
menaxhimin e llogarive të 
arkëtueshme. Po ashtu, të forcoj 
kontrollet e kontabilitetit në 
mënyrë që të mbahen regjistrime 
të sakta dhe të bëhen 
harmonizime me klientët. 
Gjithashtu, Bordi duhet të bëj një 
analizë gjithëpërfshirëse të këtyre 
llogarive dhe në rastet kur janë 
plotësuar kushtet ligjore, ato të 
evidentohen si borxhe të këqija 
dhe të pa mbledhëshme. Ndërsa, 
për llogaritë tjera, të përcaktoj 
strategjinë se si dhe brenda cilave 
afate do të inkasohen 

Ndërmarrja kishte 
bërë harmonizime 
me klientët dhe 
kishte bërë 
korrigjimet e 
nevojshme, mirëpo 
nuk kishte hartuar 
rregullore 
përmenaxhimin e 
LLA-ve dhe nuk 
është bërë ndonjë 
analizë lidhur me 
vjetërsinë e 
borxheve. 

Është zbatuar 
pjesërisht. 

5 Pasuritë jo 
qarkulluese 

Kryesuesi i Bordit duhet që 
brenda një afati sa më të shkurtër 
të hartoj një rregullore të 
brendshme mbi menaxhimin e 
pasurive, ku do të 
përshkruheshin të gjitha 
procedurat për përdorimin e 
pasurive (të drejtat dhe detyrimet 
e stafit). Po ashtu, të sigurojë 
regjistra të plotë dhe të saktë 
kontabël për të gjitha pasuritë e 
kompanisë 

Ka korrigjuar 
vlerën e pasurive 
(ka larguar nga 
regjistri peletin). 
Nuk ka hartuar 
rregulloren, asetet 
nuk ishin te 
regjistruara në 
kontabilitet në 
mënyrë analitike 
por vetëm si saldo. 

Është zbatuar 
pjesërisht. 
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6 Detyrimet 
Tatimore 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
që të bëhen korrigjimet e 
nevojshme dhe me rastin e 
procedimit të faturave të shitjes të 
kalkulohet dhe deklarohet TVSh-
ja. 

Gjatë vitit 2018 
kompania ka 
kalkuluar dhe 
deklaruar TVSH me 
rastin e procedimit 
të faturave të 
shitjes.  

Është zbatuar. 

7 Llogaritë e 
Pagueshme 

Kryesuesi i Bordit duhet të forcoj 
kontrollet e brendshme me rastin 
e regjistrimit të shënimeve 
financiare. Po ashtu, të siguroj se 
janë bërë harmonizimet e 
nevojshme me furnitorët dhe të 
korrigjoj gabimet në shënimet 
kontabël, dhe pastaj të 
ndërmerren veprimet e 
nevojshme për t’i paguar 
detyrimet ndaj furnitorëve 

Ishin bërë 
korrigjimet e 
nevojshme. 

Është zbatuar. 

8 Të hyrat Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
që është nxjerrë një rregullore për 
menaxhimin e të hyrave, duke 
përcaktuar procedura dhe 
kontrolle të qarta, duke u 
mbështetur në standardet dhe 
rregullat në fuqi. Po ashtu, të 
sigurojë nxjerrjen e një tariforeje 
për shërbimet që i ofron, duke u 
bazuar në kritere të qarta dhe në 
bazë ligjore përkatëse 

NP nuk kishte 
nxjerr rregullore 
dhe tarifore. 

Nuk është 
zbatuar. 

9 Procedurat e 
Prokurimit 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
që blerjet e mallrave dhe 
shërbimeve bëhen në harmoni të 
plotë me Ligjin e Prokurimit 
Publik në mënyrë që të arrihet 
transparenca dhe konkurrenca e 
nevojshme dhe të sigurohet 
shfrytëzimi efikas i fondeve 
publike. Po ashtu, nëpërmjet 
përcaktimit të komisioneve 
përkatëse, të siguroj një proces 
formal të pranimit të mallrave 
dhe shërbimeve 

Janë zhvilluar 
procedurat e 
prokurimit me 
rastin e blerjes së 
mallrave dhe 
shërbimeve. 

Është zbatuar. 
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10 Mallra dhe 
Shërbime 

Kryesuesi i Bordit duhet të 
nxjerrë një rregullore të 
brendshme për menaxhimin e 
shpenzimeve dhe furnizimeve, 
duke i bërë të qarta përgjegjësitë e 
zyrtarëve, procedurat e pranimit 
të furnizimeve, format dhe 
periudhat e raportimit të tyre 

Np kishte hartuar 
një draft rregullore 
mirëpo ishte e pa 
miratuar. 

Nuk është 
zbatuar. 

11 Kontributet e 
Punëdhënësit 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
që do të behën korrigjimet e 
nevojshme dhe regjistrime të 
sakta të shumave të prezantuara 
në pasqyra financiare 

Janë bërë 
korrigjimet e 
nevojshme. 

Është zbatuar. 

12 Burimet 
Njerëzore 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
se me rastin e angazhimeve të 
stafit të ri zhvillohen procedura 
konkurrimi dhe respektohen të 
gjitha kërkesat ligjore 

Ka pasur procedura 
konkurrimi, por 
nuk janë zbatuar të 
gjitha kërkesat 
ligjore  

Është zbatuar 
pjesërisht . 

13 Shënimet 
shpjeguese 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
se gjatë hartimit të PFV-ve 
shënimet shpjeguese do të 
prezantojnë të gjitha 
informacionet e detajuara, të 
plota dhe të sakta sipas kërkesave 
të standardeve të kontabilitetit 

Shënimet 
shpjeguese nuk 
ishin të plota dhe të 
sakta. 

Nuk është 
zbatuar. 

14 Zbatimi i 
rekomandimeve  

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
hartimin e planit të veprimit për 
zbatimin e rekomandimeve, i cili i 
përcakton afatet kohore për 
zbatimin e tyre dhe stafin 
përgjegjës, fillimisht duke u 
fokusuar në fushat më të 
rëndësishme 

Nga 20 
rekomandime janë 
zbatuar 8, pjesërisht 
4 dhe kanë mbetur 
të pazbatuara 8. 

Është zbatuar 
pjesërisht. 

15 Auditimi i 
Brendshëm 

Kryesuesi i Bordit të siguroj që 
njësitë e audituara përgatisin 
plane të veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve të NjAB-së, të 
analizojë shkaqet e mos adresimit 
të rekomandimeve dhe të 
ndërmerr veprimet e nevojshme 
për zbatimin e tyre. Po ashtu të 
siguroje që kërkesat e auditimeve 
jashtë planit të përfshijnë 
aktivitetet e ngjarjeve aktuale e jo 
të periudhave shumë të largëta 

 Nuk është 
zbatuar. 



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

 

38 

16 Menaxhimi i 
Rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
hartimin e planit për menaxhimin 
e rreziqeve, të delegoj 
përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për 
menaxhimin e rrezikut tek një 
drejtor përkatës, të siguroj 
raportim mujor për zbatimin e 
kërkesave ndaj rreziqeve duke 
përfshirë vlerësimin e ndikimit të 
tyre në rast se ato ndodhin, si dhe 
të përcaktoj masat parandaluese 
dhe përgjigjet ndaj tyre 

 Nuk është 
zbatuar. 

17 Ndarja e 
Detyrave 

Kryesuesi i Bordit duhet të bëjë 
një rishikim të rregullimeve 
ekzistuese të delegimit të 
përgjegjësive dhe llogaridhënies 
duke siguruar ndarje të duhur të 
detyrave dhe qartësimin e 
përgjegjësive të deleguara. Të 
sigurohet gjithashtu që detyrat 
dhe funksionet në mes zyrtarit 
autorizues dhe atij që bënë 
regjistrimin e transaksioneve të 
jenë të ndara 

 Nuk është 
zbatuar. 

18 Leja Ujore Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
se janë kompletuar dokumentet e 
nevojshme për aplikim sa më 
shpejt që është e mundur në 
mënyrë që të shmangë refuzimin 
e kërkesës nga Ministria 
kompetente dhe të arrij të sigurojë 
Lejen Ujore 

Ka siguruar lejen 
ujore nga autoriteti 
përkatës 

Është zbatuar. 

19 Kodi i Etikes Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
marrjen e masave të nevojshme 
për të hartuar dhe miratuar një 
kod të etikes sipas kërkesave të 
ligjit për NP-të dhe të njëjtin ta 
nënshkruajnë menaxhmenti dhe 
zyrtaret e kompanisë 

Ndërmarrja ka 
hartuar kodin e 
etikes dhe  zyrtarët 
e lartë kanë 
nënshkruar zotimin 
për zbatimin e tij. 

Është zbatuar. 

20 ËEB faqja e 
internetit 

Kryesuesi i Bordit duhet të vë në 
funksion një ueb faqe të internetit 
të kompanisë dhe të publikojë të 
gjitha rregulloret, raportet dhe 
dokumentet që i kërkon ligji i 
ndërmarrjeve publike, për qëllim 
të transparencës ndaj publikut 

Ndërmarrja nuk ka 
në funksion ueb 
faqen mirëpo të 
gjitha dokumentet 
janë të publikuara 
në ueb faqen e 
Njësisë për Politika 
dhe Monitorim të 
NP-ve. 

E pa zbatuar 
por e mbyllur. 
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 Fusha e 
auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 

1 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marrë veprimet e menjëhershme për 
të siguruar evidencat të mjaftueshme dhe të përshtatshme për zërat për të 
cilat ndërmarrja nuk posedon këto dëshmi dhe të sigurojë që janë marrë 
veprimet e nevojshme për t’i korrigjuar gabimet e identifikuara në 
pasqyrën e pozitës financiare në mënyrë që të hartohet një pasqyrë e saktë 
sipas kërkesave të standardeve. 

2 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që po bëhet një rishikim gjithëpërfshirës i 
regjistrit të pasurive, dhe se janë marrë veprime konkrete përmirësuese në 
përputhje me standardet e kontabilitetit për: vlerësimin e pasurive; 
harmonizimin e aseteve në mes regjistrit të aseteve dhe shënimeve 
kontabël; shpalosjen e drejt të politikave lidhur me zhvlerësimin e aseteve 
; sigurimin e dëshmive për vlerën e tokës dhe ndërtesat, harmonizimin në 
mes të regjistrit të aseteve dhe raportit të komisionit për inventarizim. 

3 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marrë veprimet për të siguruar 
evidencat lidhur me njohjen e borxheve të këqija dhe të siguroj se u janë 
zbritur llogarive të arkëtueshme. 

4 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se janë marrë veprimet korrigjuese që të 
dhënat kontabël të jenë në harmoni me gjendjen e llogarive tatimore në 
Administratën Tatimore. 

5 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marrë veprimet për të siguruar 
evidencat lidhur me obligimet e pagave ndaj punëtorëve dhe se pagesat e 
realizuara të reflektojnë zvogëlimin e shumes së detyrimeve. 

6 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që po bëhet një rishikim gjithëpërfshirës i 
regjistrit të pasurive, burimeve të financimit si dhe dokumenteve tjera 
duke siguruar një listë të saktë të të hyrave të shtyra dhe rrjedhimisht të 
hyrave nga grandet. 

7 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë evidencat lidhur me kapitalin dhe fitimet e 
mbajtura për të pasur një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre. 

8 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që pasqyrat financiare të përmbajnë 
informacione krahasuese të periudhave paraardhëse dhe se miratimi i 
tyre të behet vetëm kur pasqyrat të jenë hartuar sipas kërkesave të 
standardeve. 

9 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek 
rrjedha e parasë për ta siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre. 

10 Baza për 
Opinion 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që në shënimet shpjeguese janë dhënë 
informacionet mbi përbërjen e zërave të pasqyrave sipas kërkesave të 
standardeve të kontabilitetit. 

11 Llogaritë e 
arkëtueshme 

Kryesuesi i Bordit duhet të nxjerrë një rregullore për menaxhimin e 
llogarive të arkëtueshme, duke përcaktuar procedura dhe kontrolle të 
qarta dhe kjo të jetë në harmoni me standardet dhe rregullat në fuqi. 
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12 Të hyrat Kryesuesi i Bordit të sigurojë se përcaktimi i tarifave të ujitjes për 
shërbimet që i ofron, të jetë i bazuar në kritere të qarta për përcaktimin e 
tyre. Po ashtu, të sigurojë që brenda një afati sa më të shkurtër po 
shqyrtohen dhe janë marr masat e nevojshme përmirësuese për rastet kur 
çmimet e vendosura në kontrata nuk janë në përputhje me vendimet e BD, 
si dhe janë marrë veprime konkrete për kontratat e lidhura me operatorët 
pa u përcaktuar tarifat nga BD. 

13 Të hyrat dhe 
Shpenzimet 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që është nxjerrë rregullore për 
menaxhimin e të hyrave dhe shpenzimeve, duke përcaktuar procedura 
dhe kontrolle të qarta, duke u mbështetur në standardet dhe rregullat në 
fuqi. 

14 Të hyrat Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që me rastin e faturimit për shërbimet 
e ujitjes sё tokave, është krijuar një komision për konfirmimin e sipërfaqes 
se tokës e cila do të ujitet dhe bazuar ne raportin e këtij komisioni po behet 
faturimi. 

15 Paga dhe 
mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurohet që në rastin e angazhimit të stafit të ri, të 
zhvillohen procedurat e rekrutimit sipas kërkesave ligjore, me qëllim të 
krijimit të një mjedisi konkurrues, jo diskriminues si dhe përzgjedhjes së 
kuadrove adekuate nga një konkurs transparent 

16 Qeverisja e mirë Kryesuesi i Bordit nëpërmjet komitetit të auditimit të sigurojë që Njësia e 
Auditimit të Brendshëm për çdo angazhim të auditimit të hartoj dhe 
dokumentoj plan dhe programe të punës së angazhimit sipas kërkesave 
të SNPPAB -ve. 

17 Qeverisja e mirë Kryesuesi i Bordit nëpërmjet komitetit të auditimit të sigurojë që NJAB 
pas përfundimit të çdo angazhimi të auditimit t’i komunikoj rezultatet e 
angazhimit me palën e audituar si dhe të ofroj mundësinë e dhënies së 
komenteve para dërgimit të raporteve finale të auditimit në komitetin e 
auditimit. 

18 Qeverisja e mirë Kryesuesi i Bordit nëpërmjet komitetit të auditimit të siguroje që Njësia e 
Auditimit të Brendshëm në baza periodike të monitoroj rezultatet e 
komunikuara të angazhimit, për tu siguruar se rekomandimet janë 
zbatuara në mënyrë efektive apo që menaxhmenti i ndërmarrjes ka 
pranuar rrezikun e mos marrjes së veprimeve. 

19 Qeverisja e mirë Kryesuesi i Bordit të sigurojë që menaxhmenti i ndërmarrjes në mënyrë të 
vazhdueshme bënë përcjelljen e përmbushjes së rekomandimeve të dhëna 
nga NJAB sipas zotimeve në rekomandimet finale. 

20 Qeverisja e mirë Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj hartimin e planit për menaxhimin e 
rreziqeve, të siguroj raportim mujor për zbatimin e kërkesave ndaj 
rreziqeve duke përfshirë vlerësimin e ndikimit të tyre në rast se ato 
ndodhin, si dhe të përcaktoj masat parandaluese dhe përgjigjet ndaj tyre. 

21 Qeverisja e mirë Kryesuesi i Bordit duhet të bëjë një rishikim të rregullimeve ekzistuese të 
delegimit të përgjegjësive dhe llogaridhënies duke siguruar ndarje të 
duhur të detyrave dhe qartësimin e përgjegjësive të deleguara. Të 
sigurohet gjithashtu që detyrat dhe funksionet në mes zyrtarit autorizues 
dhe atij që bënë regjistrimin e transaksioneve të jenë të ndara. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA  

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare.  

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare si tërësi përmbajnë keq-deklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

mjaftueshme auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keq-deklarime materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas 

pjesës që flet për ‘Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit’.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit. 

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë keq-

deklarime materiale. Auditorët mund të japin tre lloje opinionesh të modifikuara: opinion të 

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit.  
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga: 

 natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse pasqyrat financiare përmbajnë keq-

deklarime materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keqdeklarime materiale; dhe 

 gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 

pasqyrat financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë materiale por nuk janë përhapur në pasqyrat financiare, ose (2) 

nëse auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të 

cilat të bazojë një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi 

pasqyrat financiare kanë mundur të jenë materiale por jo të përhapura.  

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në pasqyrat financiare. 

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi pasqyrat financiare kanë mundur të jenë edhe materiale 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se menaxhmenti 

ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori konsideron se mund të 

rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim opinioni mbi pasqyrat 

financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë kufizimin. 

156. Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit. 

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit 

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme se 

çështja nuk përmban keqdeklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhet t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare. 
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158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

 të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

 të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

 të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç’pjesë të 

pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen; dhe 

 të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes. 
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Shtojca II: Letërkonfirmimi 

 


